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ÉRTEKEZÉSEK
Földtani Közlöny, Bull. o/ tlw Hungárián Qeol. Soc. (1985) 115. 1—21

Paleogén rétegek Szigetvár környékén

Wéber Béla**

(10 ábrával, 5 táblázattal, 1 táblával)

Összefoglalás: A szerz újabban megismert délkelet-dunántúli üledékes paleogén
elfordulásokról tudósít.

Az 1966— 1979 között lefúrt három szigetvári hévízkút anyagának 1982-ben elvégzett
slénytani vizsgálata alapján a felsjura — alsókréta korú mészk alaphegységre települ
— korábban a miocénbe tartozónak vélt — durvatörmelékes rétegek kora paleogónnek
bizonyult. Az átfúrt rétegek szerkezeti helyzetét az jellemzi, hogy ÉÉNy—DDK-i
csapású, vetkkel határolt tömbben helyezkednek el.

1982-ben a Szigetvártól K-re 3 km-re lev Beeefa községben fúrt kút továbbmélyítése
során paleogén rétegekbe jutottak.

Ezek az új adatok azt bizonyítják, hogy a Délkelet-Dunántúl földtani felépítésében a
szárazföldi ffácies üledékes paleogén rétegek már számottev területi elterjedéssel

vannak jelen. Mind a szigetvári fúrásokban, mind a becefai fúrásban a paleogénre közvet-
lenül pannóniai rétegek települnek.

Bevezetés

A tanulmány célja egyrészt a szigetvári hévíztermel mélyfúrások reambuláló
vizsgálati eredményeinek, másrészt a Beeefa- 1 kútfúrás földtani eredményeinek
ismertetése és értelmezése.

Szigetvártól közvetlenül É-ra három olyan mélyfúrás van, amely alaphegy-
séget ért (1. ábra). Az els vízföldtani szakvéleményt (Urbancsek J.— Zs.

Egervári Katalin 1965) és a fúrások gyakorlati értékét a feltárt hévíz min-
síti. A fúrások földtani értékelhetségében technológiai okok miatt több a

bizonytalanság (I. táblázat). Ennek ellenére a korminsítés kockázatát vállalták

a korábbi szerzk. A MÉV XII. sz. (szentlrinci) szerkezetkutató fúrása ered-

ményeinek ismeretében (Wéber B. 1982) most ugyanúgy kézenfekv feladat-

ezzel a kérdéssel ismét foglalkozni. A még fellelhet maganyag 1982. évi min-
tázása és vizsgálata slénytani adatok szerzése céljából történt, hogy a harán-
tolt alap- és fed-hegységi rétegek korát ezekre támaszkodva minsíthessük.
A Becefa-1, sz. kút (1982 MÉV) olyan ponton mélyült, amely az alaphegység

szintjén a zsibót-mozsgói granitoid és a szigetvári mezozóos karbonátos terület

közé esik (1. ábra). Ezért az alapfeladaton túl célszernek látszott az elfúrás
folytatásával az alaphegység elérését tervezni. Sajnos a fúrás 585,6 m-ben az

* A szigetvári mélyfúrások rétegeinek kora és szerkezeti helyzete és A Becefa-1 fúrás földtani eredményei címek
alatt elhangzott a Déldunántúli Területi Szervezet szakülésén, Nagykanizsán, 1983. IV. 2<i-un. A kézirat lezárva:
1983. V. 25.

** Mecseki Ércbányászati Vállalat, H-7633 Pécs
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Tájékoztató adatok a szigetvári mélyfúrásokról

Infonnative data on the boreholes of Szigetvár

I. táblázat — Table /.

1 2 3 4

A fúrás A fúrások A magfúrások Magkihozatal a magfúrási
mélyége és mennyisége és szakaszokból

összes hossza összes hossza
száma mélvült

a) b) m %

Szigetvár I 1965-66 800,0 163,4 76 8 47,0
Szigetvár II 1977 781,0 ~10,0 0,2 2,0

Szigetvár III 1979 1002,0 117,5 47,75 40,6

A magkihozatal az összes fúrt

hosszból: 4,8% 2583,0 290,9 124,75 42,9

Explanation: 1. Borehole, a. Its number, b. Tear of its drilling, 2. Depth and totál metrage of the boreholes,

3. Quantity and totál metrage of core-drilling, 4. Core recovery írom the cored intervals

1. ábra. Földtani térképvázlat Szentlörino— Szigetvár— Somogyhatvan térségének alaphegységéröl a paleogén ífels-

eocén 7 ) feltételezett elterjedésével (WÉbkr 11. 1983.) Je, lmagyarázat: 1. Kristályos alaphegység általában,

2. Granitoldok, 3. Szerpentlnit, 4. Oranitoidok és alsópermí képzdmények az alaphegység felszínén, 5. Alsópermi
képzdmények általában, (1. Bizonytalan minség és korú (esetleg alsókrétánál vagy felsjuránál idsebb mezo-
zóos alaphegység, 7. Alsókréta vagy felsjura korú mészk, 8. Paleogén (felseoeén?) korú rétegek általában, 9. a:

Vet, b: Feltolódás, c: Szerkezeti vonal általában, 10. Földtani szelvényvonal a szelvény jelével

Fia. 1. Geologieal sketeh map of the pre-Tertiary basement in the Szentlörinr — Szigetvár— Somogyhat van area

showing the supposcd extension of the Paleogene (Upper Eocéné ?) (B. WÉBF.R 1988) Explanation: 1. Crystal-

line basement at large, 2. Granitoids, 3. Serpentinltc, 4. Granltoids and Lower Permlan roeks on the surface of the

pre-Tertiary basement, 5. Power Permlan roeks at large, 0. A pre-Tertiary basement of uneertain Ilthology and agc
(possibly pre-Lower Oretaceous or pre-Upper Jurassic Mesozoic), 7. Power Cretaeeous or Upper Jurassie limestone,

8. Paleogene (Upper Eocéné '/) heds at large, 9. a: Normál fault, b: Heverse fault, c: fault llne at large, 10. Traee of
the geologieal section with the symbol of the profile
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alaphegység elérése nélkül véglegesen elszerencsétlenedett. Hogy mégis további

figyelmet érdemel, annak oka anyagvizsgálati eredményeiben van.

A fúrások anyagainak slénytani vizsgálatai az Orsz. Földtani Kutató- és

Fúró Váll. komlói laboratóriumában készültek. A palynológiai vizsgálatokat

Bóna J., a mikrofauna vizsgálatokat Kernek B.-né végezte (Bóna J.- Ker-
nek B.-né 1982).

Mivel a fúrásokból víztermelés folyik, csak ezért is hasznos folytatni az

általános földtani viszonyok tanulmányozását: arányosságra törekedve a je-

lenlegi hasznosítás mértéke és a földtani ismeretek között, a valóságos lehet-

ségek kiszámíthatósága érdekében.

Földtani és slénytani adatok

Szigetvár-1
. (1965—1966

)

A fúrást elször Téglássy L. dokumentálta (1966). A korra minsített réteg-

sort Rónaki L.— Szederkényi T. publikálta szöveges formában (1966).

A hidrogeológiai naplóban Márton Gytjláné földtani leírása és Somlai F.

korminsítése (1966) szerepel.

A fúrás 636,6 m-ig magvétel nélkül mélyült, rétegsorát 600,0 800,6 m
között a 2. ábra mutatja.

1. A fúrás a sárgásfehér, tömör mészk alaphegység felszínét 760,6 m-ben
érte el. A biogén jelleg kzet több vékonycsiszolatából Kerner Béláné a II.

táblázatban szerepl mikrofauna maradványokat mutatta ki (II. táblázat,

PO-2403 minta) és elssorban a Hedbergella maradványok alapján a bezáró
kzet legvalószínbb korának a krétát (alsókrétát) jelölte meg. Ez a minsítés
a mészkre vonatkozóan megegyezik a Rónaki L.- Szederkényi T. által

publikált és a Somlai F. által is alkalmazott beosztással.

A II. táblázat a fúrás egyéb mintáinak mikrofauna vizsgálati adatait is tar-

talmazza. Ezekbl, a kavicsok kzetminségével összhangban, az látszik, hogy

A Szigetvár-I. fúrás (1966) mikrofauna vizsgálati adatai

Analytical data of tlie borehole Szigetvár-I analised fór microfossils

II. táblázat — Table II.

0 = allochton

+ = autochton

A minták jele, származási helye (m), kora és minsége

i.
Po-
2391

Po-
2392

Po-
2395

Po-
2396

Po-
2397

Po-
2398

Po-
2403

2. 657,2 657,8 681,0 681,6 681,9 683,4 762

3. P a 1 e o g é n
Alsó-kréta

Lower
Cretaceous

4.1. vékonycsiszolat

Calpionella 0 0 +
fM iliolidae 0 0 _ _ _ _
Lent iculina sp. _ _ _ _ +
Spiroplectammina sp. _ _ _ __ _ _ +
Hedbergella sp. — _ _ _ _ 0 +
Foraminifera indet. 0 0 0 0 0 0 +
Plankton Foraminifera _ _ _ 0 0 +
Ostracoda _ _ _ +
Serpulaf _ _ _ _ _ _ +
Echinodermata töredék _ - 0 _ _ +
Mészalga _ _ _ _ +
Szenes növényi szövet és foszlányok + + — — —

Explanaíion: 1. Symbol of samples and 2. Their location in the borehole, 3. Their age, 4. Their lithological composition,
4.1. Fossils determined írom thin sections, 4.2. Fossils determined írom washing residues (see alsó Table IV)

1
*
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III. táblázat - Table III.

A Szigetvár-I. (1966) és Szigetvár-III. (1979) fúrás

paleogén (fels-eocén) mintáinak spóra és pollen-

formái, valamint egyéb növényi eredet marad-
ványai

Spore and pollen forms and other remains of

vegetál origin recovered írom the Paleogene

(TJpper Eocéné) samples of the boreholes Sziget-

vár-I (1966) and Szigetvár-III (1979)

A minták jele és származási helye (m)

i. SZIGETVÁR-I. SZIGETYÁR-IU.

2. Po-2394 Po-2440 Po-2441

3. 678,2 752,0 754,4

Trilet spóraformák:
LriolriUtes microadriemiis f. var. triplán W. Kr. 1959
Leiolriletes fsp.
Cicatricosisporites dorogensis (E. PÓT,, et Gell. 1933)
Polypodiaceoisporites gracillimus csoport (ex. gr. Nagy 1963)

Polypodiaceoisporites marzheimensis (Ml RE. et PF. 1952) W.
Kr. 1959

Polypodiaceoisporites (Bifadalisporites) fsp.

Polypodiaceoisporites fsp.

Lygodioisporites muliivallatus (PF. 1953) NAGY 1959
Lygodioisporites pavcivallatus (PF. 1953) Nagy 1969
Ishyosporites asolidus (W. KR. 1959)
Polypodiites favus (R. PÓT. 1931) R. Pót. 1933
Echinatisporis longechinus (W. KR. 1959)
Plotcakipollis fsp.
Punktatisporites cf. hiteticus (W. KR. 1959)

Camarazonosporites (Hamulatisporis) fsp.

Verrueingulatisporites fsp.
Baculatisporites fsp.

+
+

-f

+
+ +

+

+

Monolet spóraformák:
Laevigatosporites haardti (R. PÓT. et Yen 1934) Th. et PF. 1953
Verrucatosporites alienus (R. PÓT. 1931) TH. et PF. 1953
Monoletes indet.

Verrucatosporites megajavus (W. KR. 1967)

Prrimonoletes fsp.

+
+

Saccat pollenformák:
Pityosporites macroalatus (R. PÓT. 1931) Th. et PF. 1953
Pityosporites labdacus (R. PÓT. 1931) Th. et PF. 1953

Légzsákos fenypollen

Inaperturat pollenformák:
Tazodiaceae — Cupressaccae

Monocolpat pollenformák:
Mtmocolpopollenites tranquillus

Monocolpopollenites fsp. (Pálmáé)
Arecipites csoport

? Maqnolipoliis fsp.

cf. Liriodendroipollenites fsp.

Bingkoites fsp.

+

+

+

+
+

+
+

Normapolles pollenformák:
Plicapollis pseudotxcelsus (W. KR. 1958) W. KR. 1961 + +

ROvidtengelv pollenformák ( Rrevaxones) :

Aubtriporopollenites fsp.

/ntratriporopollenites inslruclus (R. PÓT. 1931) Tll. et PF. 1953
Triatriopollenites cf. plicatus (R. PÓT. 1934) W. Kr. 1962
Triatriopollenites fsp.

Betulaepollenites betuloides (PF. 1953) Nagy 1969
Engelhardtioidites microcoryphaeus (R. PÓT. 1931) R. Pót. 1960
Pterocaryapollenites fsp.

Myricipiles myricoides (\Y . KR. 1949) NAGY 1969
Chenopodiaceae

Hosszútengelyö pollenformák (Longaxones) :

Tricolporopolleniles cingulum (R. Pót. 1931)TH. et PF. 1953
Tricolporopolleniles megaexadus (R. PÓT. 1931)TH. et PF. 1953
Tricolporopolleniles fsp.
Tetrrcolpornpollenites fsp.

Tricolpopollenites microhenrici ( R. Por. 1931) V\ . KR. 1961

Gomba maradványok: (4)

Mycophyta

Phycopeltxs eocenica (El>W. 1922)
M icrothyriaceae

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+ +
+

+

+



2. ábra. A Szigetvár i. (1905— 1000) fúrás földtani szelvénye 000,0-800,0 m között TÉglAssy L. adatai (1000) alapján. Korniinsltés WflBER B.
1083. Jelmagyarázat: A. Földtani szelvény I. Az eredeti földtani leírás alapján, II. Üjrnértelmezve, 1. Mészk, 2. Mészmárga, homokos
mészmárga, 3. Márga, 4. Agyagmárga, 5. Agyag, 0. Kavicsos agyag, 7. „Terra rossa” vagy bauxlt, 8. Homokos agyag, 9. Homokk általában,
10. Agyagos homokk, 11. Karbonátos kötés homokk, 12. Apró kavicsos konglomerátum, 13. Konglomerátum. B. A minták jele és száma. C.
Kzetszln, D. Kzetkifejldés. 1 -5.-ig mint A., 0. „Terra rossa” vagy bauxit, 7. Homokos agyag, 8. Agyagos homokk, 0. Finomszem homok-
k, 10. Aprószem homokk, 11. Konglomerátum. E. Kavicsok, a. kzetösszetételo, b. legnagyobb átmérje, 1. Csillámpala, fillit, kvarcit, 2.
Lidit, 3. Gneisz, 4. Greizenesedett gránit, 5. Zöld szín, savanyú telérkzet, 0. Karbon korú homokk és szericites agyagpala, 7. Lila kvarcpor-
flr (riolit), porfirit (rlollt) 8. Szürke kvarcporfir (rlolit), 9. pcrm korú ? vörös homokk, 10. Mozozóos mészk és dolomit, 1 1. Mezozos V karboná-
tos kötés kemény homokk. F. Egyéb jellemzk, 1. Finom rétegzettség, 2. Rétegzett, a lemezvastagság rnm-ben. 3. Paleogént (felseocént ? E,)
Jelz spóra és pollenmaradványok, 4. Szén ült szervesanyag, vltritzsinrok. (1082-ben már nem volt mintázható állapotban I) 5. Szórt piritesedés,
0. Valószínleg blogén eredet mészcsomók (féregjárat maradványok), 7. Mészkonkrécló, üreges, kaiéit kristályokkal, 8. Csillámtartalom(muszkovlt).
Fia. 2. Geological section of tho borehole Szigetvár I (1905- 1900), interval between 000.0 and 800.0 ni on the basls of data from L. TÉglAssy
( 1900). Dating by B. Wéber 1083. Explanatlon A. Geological section, I. On tho basls of the original geological deseription, II. Rein-
terpreted, 1. Llmestone, 2. Calcareous mari, sandy-calcareous mari, 3. Mari, 4. Argillaceous mari, 5. Clay, 0. Gravelly clay, 7. „Torra rossa” or
bauxito, 8. Sandy clay, 9. Sandstone at large, 10. Argillaceous sandstone, 1 1. Carbonate-cemented snndstone, 12. Conglomerate wlth small pebbles
13. Conglomerate. B. Symbol and number of sample. O. Rock colour, 1. Yellowsih-white, 2. Grey, 3. Light grey, 4. Yellowish-grey, 5. llrownlsh-
grey, 0. üreen, 7. Light green, 8. Yellowish-green, 9. Brownlsh-green, 10. Red, 11. Brownish-red, 12. Rcd-brown 13. Yellowish-brown, D. Llthology.
1 to 5 Seo A, 0. „Terra rossa” or bauxlte, 7. Sandy clay, 8. Argillaceous sandstone, 9. Fine-gralned sandstone, 10. Small-grnined sandstone, 11.
Conglomerate, E. Gravels, a: Their Uthologic composltion, b: Their largest dlameter, 1. Micnschist, phyllite, quartzlte, 2. Lydite (black shale), 3.
Gnelss, 4. Grelsenized gránité, 6. Acldlc dike rock of green colour, 0. Oarbonlferous sandstone and serlcltlzed shale, 7. Purple quartz-porphyry
(rhyolite), porphyrite (rhyollte), 8. Grey quartz-porphyry (rhyollte), 9. Permlan ? rcd sandstone, 10. Mesozolc limostone and dolomité, 11. Me-
sozoic ? hard sandstone of carbonate cement. F. Otlier charac.terlstlcs, 1. Fine stratiflcatlon, 2. Laminatlon, thickness of lamlnno in mm, 3. Spo-
res and pollen grains lndicative of Paleogcno (Upper Eocéné E s ), 4. Coallfled organlc matter, vltrite stringers (lt wus in a stato unsultable fór
being sampled as early as 1982), 5. Disseminated pyritlzation, 0. Limc lumps os probably blogenlo orlgln (remalus of worm tracks), 7. Lime

concretlon wlth hollow calclte crystuls, 8. Mloa contont (muscovite)



un:

.3. ábra. A Szigetvár-II. (1977) fúrás földtani szelvényo 580,0 — 781,0 m között CsATÖ Anna adatai (1977) alapján
Kormlnöaltés WÖBER B. 1983. Jelmagyarázat A. földtani szelv'-ny l. Mészk, 2. Agyagmilrga, homokos
agyagmárga, 3. Agyag, 4. Kavicsos agyag, 5. Agyagmiirga csíkos homokk, ü. Homokk csíkos agyag, 7. Homokk
általában 8. Agyag, konglomerátum közbotelepüléssel, 9. Konglomerátum, agyag közbotelepüléssel, 10. Agyagos
konglomerátum, 11. Konglomerátum, 12. Mészk anyagú bázistörmelék, 13. Kzetminta 781, 0 m-bl. B. A képzd-
mény határok mélysége, <’. Kzotszln, 1. Fehér, 2. Szürke, 3. Turkn, 1. Vörös, 5. Sárgásbarna, d. Vörösharna. D.

Kzotklfojldés 1 -7-ig mint. A. 8. Agyagos konglomerátum, 9 10. mint A. 11— 12.

Fia. •3 . Qeologlcal sootlon of tlio boroholo Szigetvár II (1977), interval of 580.0 to 781.0 m, on data published by A.
Chatö (1977). Dutlng by II. WÉBBR 1983. IC x p 1 a n a t Ion: A. Qeologlcal sootlon, 1. Limostono, 2. Arglllaceous

mari, sandy arglllaceous mari, 3. Oloy, 4. Qravolly olay, 5. Sandstone with arglllaceous mari bands, 0. (May with sand-
stono bands, 7. Sandstone ut largo, 8. (May with interbedded conglomerato layors, 0. Conglomerato with interhedilod

clay layers, 10. Arglllaceous conglomerato, 11. Conglomerato, 12. Hasal detritus t omposod of llmcstono, 13. Itock

sample from 781.0 m. 13. Doptli of formatlon boundurios, Itock colour, l. Whlte, 2. Oroy, 3. Varlegated, i. ltod,

5. Roddlsh, 0. llod-brown, I). Lithofaotos 1 to 7, soe A., 8. Arglllaceous conglomorate, 9 to 10 seo A II 12
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A Hl. táblázat folytatása

A Szigetvár-l. (1966) és Szigetvár-l 11. (1979) fúrás

paleogén (fels-eocén) mintáinak spóra és pollen-

formái, valamint egyéb növényi eredet marad-
ványai

Spore and pollen forms and other remains of

vegetál origin recovered írom the Paleogene

(Upper Eocéné) samples of the boreholes Sziget-

vár-
1 (1966) and Szigetvár-III (1979)

A minták jele és származási helye (m)

i.

3.

SZIGETVÁR-I. SZIGETVÁR-III.

Po-2394 Po-2440 Po-2441

678,2 752,0 754,4

Egyéb spóra és pollen maradványok:
Sporites indet. + +
PoUenites indet. + +

Alga maradvány: (5)

Spirugi/ra + +

Alloehton maradványok

:

cf. Triancoraesporitts ancorae ( ItKLNH. 1962) E. SCH. 1967 +
tíleicheniidites fsp. +
Comicidatisporites vinjatus (DEÁK 1963) KVAEVA 1972 +
Hystriehospheridae +
Classopollis fsp. +
Mikroforaminifera +

Explauatiou: 1. Number of borehole, 2. Symbol of sample and 3. Its deptb in the borehole, 4. Fnngi spore remains,

Algái remain

a paleogén szárazföldi üledékgyjt feltöltésében a kristályos háttéren kívül

tengeri kifejldés triász-kréta korú alaphegység lepusztuló kzetanyaga is

részt vesz.

2. Az alsókréta korú mészk alaphegységre települ rétegekbl palynológiai-

lag 12 mintát vizsgáltak meg. Ezekbl 6 minta volt üres, 6 mintában fordultak

el spóra-pollen maradványok és egyéb növényi eredet mikrofossziliák, de
csak egy olyan minta volt, amelynek maradványegyüttese „közelebbi pollen-

rétegtani következtetéseket tett lehetvé”. A korminsítésre alkalmas PO-2394
minta egy kisebb üledékritmus (697,0— 675,6 m-ig) végén mészmárga, változó-

an homokos mészmárga és agyagmárga rétegek közé települt vékony (barnás-

szürke, finomszem, osztályozott, karbonátos kötés, finoman rétegzett,

muszkovit esillámos és szórtan pirites) homokk rétegbl származik. A homok-
kben talált spóra-pollen maradványegyüttes Bóna J. minsítése szerint:

„a Szigetvár-III. sz. fúrásban talált paleogén együtteshez hasonló, s egyúttal
tartalmaz olyan paleogén elemeket, amelyeket korábban a szentlrinci XII. sz.

szerkezetkutató fúrás eocén rétegeibl is kimutattunk. A trópusi-szubtrópusi

Myrica -félék mellett itt még több a páfrányspóra, közöttük a Cicatricosisporites

dorogensis paleogén faj is, amely a paleogén jellemz faja, de a középs oligo-

cénnél tovább nem nyomozható”. A minta részletes palynológiai adatait a III.

táblázat tartalmazza.
A PO-2394. minta homokkrétegét tartalmazó ritmus fekjében még két

kisebb ritmus (709,0— 697,0 m-ig és 723,9— 709,0 m-ig) mutatható ki. Ezek
zöldszín, aprószem, karbonátos kötés homokkövébl származó további két
minta (PO-2400, PO-2401) is tartalmazott spóra, pollen és gomba maradványo-
kat. Vizsgálatukkal Bóna J. csak a bezáró kzet „valószínleg tercier” korát
állapíthatta meg.
A fentiek alapján a fúrás 675,0— 749,0 m között harántolt rétegeit a paleogén-

be soroljuk. A bezáró kzetek állapota, üledékföldtani helyzete és az, hogy az

alloehton maradványok jól elkülöníthetk voltak (III. táblázat) nem teszik
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kétségessé a kor szempontjából dönt maradványegyüttes (PO-2394 minta)
autochton helyzetét.

smaradványok hiányában nehezebb az elbbi rétegek közvetlen fedjében
lev 614,0— 675,6 m között harántolt konglomerátum és homokk korának
minsítése. A megoldás kzettani lehetségét a 697,0— 675,6 m közötti üledék-

ritmust kezd konglomerátum réteg anyagával való összehasonlítás kínálja.

Ez szerint a kavicsok kzetminségében, nagyságában (2. ábra E. oszlop a. és b.)

koptatottságában, kötanyagában a két konglomerátum azonos vagy nagyon
hasonló. Némi eltérés abban van, hogy a 697,0—690,0 m közötti konglomerá-
tum alján kevesebb mészk és dolomit kavics van, aminek oka az, hogy a kar-

bonát kzet kavicsok ebben a szintben lépnek be a rétegsorba (1. még 4. ábra,

Szigetvár— III. fúrás 826,0— 818,6 m). Elssorban az azonosságok figyelembe-

vételével a 675,6— 636,6 m közötti konglomerátumot és a fedjében karotázs

mérések alapján feltételezett „agyagos homokk” réteget még a paleogénbe
tartozónak minsítjük. (Értelmezésünk szerint a pannóniai rétegek a szintén

csak karotázs adatok alapján 614,0 m-nél feltételezett vékony konglomerátum-
mal kezddnek.)
A minsítésben egyelre kérdéses a 749,0— 760,6 m között átfúrt rétegek

kora. A fúrás eredeti dokumentációjában (Téglássy L. 1966), továbbá a
Rónaki L.—Szederkényi T. által publikált (1966) rétegsorban itt (felülrl

lefelé) „cenomán globotrunkánás márga, zöld homokk, tarka agyag” és

„terra-rossa vagy bauxit” szerepel. A márga aljáról származó PO-2402 minta
spóra-pollen maradványai alapján azonban Bóna J. a bezáró kzet korának
ugyanúgy „terciert” valószínsíthetett, mint a feljebb lev PO-2400 és PO-2401
minták esetében. Mivel az adatok inkább a rétegek paleogén, mint kréta korára

utalnak, ezért a 2. ábra rétegsorában a kréta-paleogén határt 760,6 m-ben
jelöltük meg; annak tudatában, hogy a kérdés fontossága megbízhatóbb és

reprodukálható adatokat igényel, mert a mezozóos alaphegység és a paleogén

kapcsolatának minségét ez a szint képviseli. (A fentebb említett „terra-rossa

vagy bauxit” minsítést reambuláló vizsgálatokkal kzetanyag hiánya miatt

már nem lehetett pontosítani.)

PO-2400 minta: Pityoaporites microdlatus, Pityosporites labdacus, Taxodiaceae—
Cupressaceae, Mycophyta. PO-2401 minta: Pityosporites labdacus, Laevigatosporites haardti,

Pollenites indet., Mycophyta. PO-2402 minta: Pityosporites betuloidcs, Tricolpopollenites

fsp., Mycophyta.

Szigetvár-II
. (1977

)

A fúrást kizárólag furadékminták alapján Csató Anna dokumentálta.

Karotázs adatokat is felhasználva állította össze rétegsorát és minsítette a

harántolt rétegek korát (Csató A. 1977). Adatai alapján készült a fúrás 3. ábrán

látható 580,0— 781,0 m közötti földtani szelvénye. Az eredeti korminsítést

a Szigetvár-I. fúrással lehetséges korreláció alapján, de a Szigetvár- III. íurás

eredményeit is figyelembe véve indokolt volt megváltoztatni. Szükséges meg-

jegyezni, hogy a korrelációt a furadékminták ellenére is pontos földtani szel-

vény tette lehetvé.
A fúrás anyagából csak egy mintát sikerült (a Földtani Intézet Dél-dunántúli

Területi Szolgálata segítségével) felkutatni. A PO-2450 minta sárgásfehér mész-

köve a fúrás talpáról (781,9 m) származik. Vékonycsiszolatokból végzett mikro-

fauna vizsgálat alapján, figyelembe véve a Cadosina cf. heliosphaera \ ogler
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IV. táblázat - Table IV.

A szigetvár-II. (1977) és Szigetvár-

III. (1979) fúrások fauna vizsgálati

adatai

Besults of analyses for micro-
and megaforrils of the bor holes

Szigetvár-II. (1977) and Sziget-

A minták jele, származási helye (m), kora és minsége

1.
Po
2434

Po
2436

Po
2437

Po
2439

Po
2448

Po
2449

Po
2440

Po
2441

Po
2446

Po
2447

Po
2450

2.
Szigetvár-III

254,0

©
00w
Cd

1

o.
©~
N
CD

620,0-623,0 645,0-649,0

CD

co

r-

©
cí

t-
kO

00

N
00

920,0-924,0

Szigetvár-II.

781,0

vár-III (1979) Alsó-kréta
(K.)
Lower

3. Pannóniái Paleogén Fels-Jura
(J.)

Upper
Jurassic

+ = autochton 4.
vékony- iszapolási vékony

csiszolat 4.1. maradék 4.2. csiszolat 4.1.

Calpionella sp. 0 0 0
Calpionelle alpina LORENZ — — — — — 0 — — 0 — —
Lenticulina sp. + —
Frondicularia sp. +
Eponides tenera (BRODY) 0
Cibicides terülius (Rss.) 0 — — — — — — 0? — — —
Bolivina dilatata (Ess.) — 0 — — — — — 0? — — —
Fursenkoina schreibersi (Cz. IR.) — 0
Heterolepa dutemplei (D'ORB.) — 0
Cassidulina sp. — — — — — — 0? — — — —
Teztulariidae sp. — +
Foraminifera indeí. — — — — 0 — — — 0 + +
Plankton Foraminifera — — - - 0 0 - - - — +

Candona (Thaminoa/pris) sublabiata KRSTIC _ +
Cyprideis pannonica MÉHES — +
Leptocythere sp. - +

Cadosina cf. heliosphaera VOGLER + +
Cadosina sp. + +

Badiolaria (kalcedonos kitöltés) + _
Szivacst _ _ + __ _ _ _ _ _ — —
Echinodermata töredék + _
Mollusca töredék + _
Dreissena auricularis FUCHS (juv.) _ +
Halíog _ _ + _ _ _ _ _ — —
Mészalga

For the explanations, see Table II

elfordulását, Kerner Béláxé szerint a bezáró kzet felsjura-alsókréta korú
lehet. A minta mikrofauna vizsgálatának részletes eredményei a IV. táblázat-
ban szerepelnek.

Szigetvár-III
.
(1979

)

60 m-ig magfúrásként, ez alatt szakaszonkénti magvételekkel mélyült.
A rendszeres magvételek ellenére az els leírás során (Wéber B. 1979) csak
érzékeltük, de nem ismertük fel azokat a jellemzket, amelyek a XII. sz.

(szentlrinci) szerkezetkutató fúrás végleges eredményeinek ismeretében
(Wéber B. 1982) váltak fontossá. A fúrás földtani szelvényét 610,0— 1002,0 m
között a 4. ábra mutatja.
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1. A mészk anyagú alaphegységbl az els magvétel 920,5— 924,2 m-bl
történt. A karotázs adatokat is figyelembe véve a mészk felszín mélységét
912.0 m-ben állapítottuk meg. A PO-2447 mintában, mint a Szigetvár-II.

fúrásban, Kerner Bné Cadosina maradványokat talált. Ezek alapján a 912,0—
1002.0 m között harántolt mészk kora felsjura-alsókréta lehet. A mikrofauna
vizsgálatok részletes eredményei a IV. táblázatban találhatók.

2. A felsjura-alsókréta korú mészk alaphegységre közvetlenül települ
mészktörmelékes vörösagyag (és a felette lehetséges márga) korára ebbl a
fúrásból sincs adat. Ezért a 912,0— 894,0 m közötti szakasz minsítése ugyanaz,
mint a Szigetvár-I. fúrásban a 760,6— 749,0 m-ig talált rétegeké, vagyis a
paleogén rétegek fekjét most 912,0 m-ben adjuk meg, de nem zárjuk ki teljesen

a 894,0 m-ig terjed szakasz kréta korát sem.
3. A fúrás 894,0—660,6 m között átfúrt rétegeire öt magvétel kzetanyaga

szerint : a tömör, karbonátos kötés konglomerátum rétegek gyakori elfordu-
lása (826,0 m felett a karbonát kzet kavicsok megjelenése és dominanciája
alapján), kzettani összetételük azonossága (4. ábra, G. a), valamint az egyéb
képzdmények kzettani azonossága jellemz. Mindezek szerint nem kétséges

a rétegek egy összletbe tartozása. A szerencsésnek mondható magvételek
segítségével azt is meg lehetett állapítani, hogy ebben a szakaszban a fúrás

több — feltolódásos — szerkezeti vonalat harántolt. így magyarázható ezeknek
a rétegeknek az elz két fúrástól eltéren nagyobb átfúrt vastagsága.

A fúrásban a magon látottaknál több szerkezeti vonal harántolása szinte tényként
fogadható el, de ezeket a karotázs alapján nem lehetett egyértelmen kijelölni. Itt jegyez-
zük meg, hogy a 4. ábra C. oszlopának földtani szelvényéhez felhasználtuk TvÁN L. karo-
tázs kiértékelési adatait is.

A rétegek korának megállapítása a palynológiai vizsgálatok eredményeként
vált lehetvé. A megvizsgált 5 db mintából (PO-2440-2443 és PO-2446) a 2 db
negatív minta (PO-2443, PO-2446) mellett 2 db mintában tártak fel kormeg-
állapításra alkalmas maradványegyüttest. Mindkét minta (PO-2440-2441)
ugyanabból a meredek dlés (50°), világosszürke, vékonyréteges (10- 50 mm),
mészmárga— meszes agyagmárga szintbl származik, amelyet a fúrás 750,0—
754,6 m között harántolt. A réteg jellemzéséhez tartozik, hogy különösen a fels

80 cm-ben a réteglapok felületén gyakori a filmszeren vékony szenesedett

levéllenyomatok elfordulása. Ilyet mutat be az 5. ábra. A palynológiai

vizsgálatok részletes eredményei a III. táblázatban szerepelnek. Bóna J. a

maradvány együttesben olyan alakokat mutatott ki, amelyek alapján a bezáró

kzet kora felseocénnek vagy alsóoligocénnek minsül. Megállapítása szerint a

paleogénre utal a melegkedvel páfrányfélék elfordulása, közöttük az Iskhyo-

sporites asolidus forma megjelenése, amely ,,az eddigi megfigyelések szerint az

eocén-oligocén határon hal ki. Paleogénre utal az együttesben a Plicapollis

pseudoexcelsus pollen is, amely a felskrétában paleogénben uralkodó Nor-

mapolles csoport kési maradványaként az alsóoligocénig tartott ki". A gom-
bamaradványok közül elkülönített Phycopeltis eocenica faj is (PO-2440) ,,a

hazai megfigyelések szerint . . . eddig csak a paleogénbl került el’’. A fáci-

est a maradványok összetétele alapján „páfrányos-myricás mocsári együttes-

nek” ítéli, amely korban ,,a 18. vagy 19. paleogén palynológiai zónába (Paleogcn

Zone 18. 19.) sorolható”. Ennél pontosabb kormegállapítást a maradványok
alapján nem lehetett megadni. A maradványok autochton származása a bezáró

kzet ismertetett jellemzése alapján nem kétséges.
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5. ábra. Színesedett levélmaradvány a Szigetvár-III. (1979) fúrás paleogén (felseocén ?) rétegeibl. 752,0— 754,4 m
Po-2440, Po-2441 minta. (Wéber B. 1979.) (Foto: Egyed I. 1979)

Fig. 5. Coalified leaf remain from the Paleogene (t'pper Eocéné ?) beds of the borehole Szigetvár-III (1979). Samples
Po-2440 and 2441 from the 752.0 to 754.4 m interval(B. Wéber 1979) (Photo I. Egyed 1979)

A paleogén rétegek anyagából fauna vizsgálatok is készültek. Ezek részletes

eredményeit a IV. táblázat tartalmazza. A Kerner Bné által meghatározott
maradványok biztosan vagy kérdésesen allochton helyzetnek bizonyultak.

Egy részük (a PO-2448— 2449 és PO-2446 mintában), mint a Szigetvár-I.

fúrásban mezozóos lepusztulási területre utal. Más részük (a PO-2440-2441
mintában) megjelenése bizonytalan utalás idsebb és tengeri kifejldés ?

paleogén lehetségére.

4. A Szigetvár-III. fúrásban a paleogén-pannóniai határ (660,6 m) valószín-
leg pontos megvonását a 645,0— 649,0 m közötti magminta (karbonátos
kötés, kissé kavicsos homokk) anyaga és vizsgálati eredményei is lehetvé
tették. Az innen származó PO-2439 mintában Bóna J. Dinoflagellata indet. ma-
radványokat, Kerner Bné pedig halfogat talált. A 4. ábrán még feltüntetett

620,0— 623,0 m közötti magvétel agyagos homokkövébl (PO-2436-2437)
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autochton maradványként Dinoflugellata indet., Ostracodák, szivacst és a
Dreissena auricularis Fuchs (juv.) jelzik a már biztosan pannoniai rétegeket

(IV. táblázat). A fenti adatok alapján kell biztonsággal megállapítható, hogy
a paleogénre ebben a fúrásban közvetlenül, — és nyilvánvalóan eróziós diszkor-

danciával — fels-pannóniai rétegek települnek.

A három szigetvári mélyfúrás anyagából nyert és bemutatott slénytani

-

földtani adatok szükségessé tették a fúrások korábbi korminsítéseinek meg-
változtatását. A 2., 3., 4. ábrák földtani szelvényei már ezt tartalmazzák. A ko-

rábbi és a jelenlegi minsítésrl áttekintést a 6. ábra nyújt.

Becefa-1 fúrás

1. Az eredeti célját tekintve 200 m mélységre tervezett kútfúrás a tovább-
mélyítés során még 405,5 m-ig magvétel nélkül mélyült. 405,5 585,6 m közötti

rétegsorát a 7. ábra mutatja. Ebbl látható, hogy a fúrás meredek dlés
(5°— 80°), túlnyomóan oxidált és tarka redoxi állapotú rétegekbl álló, ~45 m
valódi vastagságú üledékritmust harántolt (658,9 449,1 m). A ritmus kezd
rétege egy fleg (mezozoós ?) mészk és dolomit anyagú, jól koptatott, 5—6 cm
legnagyobb átmérj kavicsokból álló, kemény, tömör konglomerátum. A kong-
lomerátum alatti agyag és márga rétegek egy korábbi ritmus részei (558,9—
586,5 m).
A konglomerátumban az uralkodó (mezozóos ?) finomkristályos dolomit és

kriptokristályos mészk kavicsok mellett összesen 2—3% egyéb (zöld savanyú
telérkzet, zöld alkáli diabáz, vörösre oxidált tufit ?, vöröses mészk, és vörös
finomszem homokk) kavics is elfordul. Az általában irányított helyzet
kavicsok durvaszem karbonátos kötés homokkbe ágyazottak úgy, hogy az

egyes kavicsok csak ritkán érintkeznek egymással. A durvaszem homokk
anyagában uralkodó szögletes magmás és metamorf kvarc mellett jól koptatott
mészkszemcsék is elfordulnak. A nagyobb kvarcszemcsék metamorf eredet-
ek. Felismerhet még néhány turmalin szemcse is.

A középszürke mészkkavicsokra jellemz, hogy felületük korrodált, a beá-

gyazó durva homokk szemcséinek és apró kavicsainak lenyomatát mintázva
visszaoldódott. A mészk kavicsok sajátossága még, hogy korrodált felületük

sötétszürke vagy fekete szín.

A konglomerátum egyéb kavicsaiból a Fazekas Via által végzett mikroszkópi vizsgálat
szerint

:

— a savanyú telérkzet ersen lebontott, de kezdeti anchimetamorf állapota a szericite-

sedés alapján észlelhet, felismerhet ásványai a kvarc és porfirkiválásként savanyú
plagioklász, kora permnél idsebb lehet, mivel a bogádmindszenti fúrás karbon korú
törmelékes rétegeiben fordult el hasonló anyag,

— az alkáli diabáz szintén ersen lebontott állapotéi, de jól felismerhet az irányított
szövet és a földpát lécek agyagosodott állapota, opak ásványként 1—2% magnetit
és leukoxén fordul el, az utóbbi túlsúlyával,

— a vörös tufit ? színe limonitos átitatódásból származik, lehetséges, hogy penn korú,
— a makroszkóposán halványvörös mészk finomkristályos csomós szerkezete mellett

finoman laminált, amelyet kriptokristályos, sötétebb vörös, limonittal szennyezett
sávok sr váltakozása okoz,

— a vörös finomszem homokk túlnyomóan kvarcból áll, ezen kívül kevés ortoklász,

plagioklász és muszkovit szemcse ismerhet fel, a kvarcszemcsék általában szöglete-

sek vagy csak nagyon kicsit koptatottak, a kötanyag karbonátos és a kzetet vé-
kony karbonátos erek is átjártják, kora valószínleg alsóperm.
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A konglomerátum fedjében lev és átmenettel kifejld aprószem, jól osztályozott,
karbonátos kötanyagú, rétegzetten homokk a néhány %-nyi jól koptatott karbonát-
szemcsén kívül fleg kvarc anyagú. Az általában szögletes kvarcszemcsék fleg magmás,
kisebb részben metamorf eredetek. A kvarc mellett felismerhet még néhány káli-

földpát, muszkovit, valamint turmalin és leukoxén szemcse is.

A fúrás maganyagának palynológiai vizsgálatát Bóna J. végezte el. (Bóna
J.—Kernek. Bné 1982). Megállapítása szerint az 558,9 449,1 m között
harántolt üledékritmus kzetanyagából (PO-2380— 2386 minták, 7. ábra)
kimutatott maradvány együttes a paleogénre, közelebbrl a felseocénre
(Paleogen Zone 18) jellemz (V. táblázat és I. tábla). A 7. ábrán jelölt PO-2380,
-2382, -2383, -2385, -2386 minták sok páfrány spórával, Myrica -féle pollennel,

köztük a Plicapollis pseudoexcelsus alakkal jellemezhetk, mely utóbbi a XII.
sz. (szentlrinci) szerkezetkutató fúrás eocénjében is megvolt. Kormegállapítás
szempontjából jelents a Palma-íélék nagy számaránya, valamint az Ana-
colosidites pseudoefflatus pollen szemcse jelenléte, amely Európában és a jól

megvizsgált hazai rétegekbl is kizárólag az eocénbl ismeretes. Elfordulásuk
legfels szintje a felseocén. Fácies szempontjából a vizsgált minták szárazföldi-

mocsári együttest jeleznek, amelyben a sok Palma pollen trópusi-szubtrópusi

klímára utal.

A bezáró rétegek redukált állapotát, pelites-karbonátos kzet minségét,
az üledékritmusban való természetes helyzetét, a maradvány együttes gazdag-
ságát és minségét autochton helyzetük bizonyítékának tekintjük.

A Becefa-1 fúrásban feltárt paleogén rétegek szerkezeti helyzetérl biztosan

csak az tudható, hogy a fúrás közvetlen környékén ersen zavart.

2. A fúrás 405,5 408,5 m között 0,6 m vastag aprószem, jól osztályozott

karbonátos kötés (teljesen átkristályosodott kötanyagú) kemény homokk
réteget is harántolt. A képzdmény korát Korpás Lné az általa meghatározott

(1983) gyakori Dreissena auricularis Fuchs és Limnocardium indet. (? simplex

Fuchs) maradványok alapján a felspannóniai aljára (a Dreissena auricularis-

Melanopsis pygmaea együttes zónába) teszi. Ide tartozik még, hogy a palynoló-

giai vizsgálat során az innen származó PO-2371 jel mintában Bóna J. Dino-

flagellata indet. maradványt is talált. A Szigetvár- III. fúráshoz hasonlóan

tehát a Becefa-1 fúrásban is bizonyított, hogy a paleogénre közvetlenül fels-

pannóniai rétegek települnek.

7. ábra. A Becefa-1 fúrás földtani szelvénye 405,5—580,5 m között. (WÉBER B. 1982). Jelmagyarázat: .4

Földtani szelvény, I . Márga, 2. Agyaginárga, 3. Agyagkö, 4. Agyug, 5. Homokos aleurolit, 0. Homokk, 7. Karbonátos
kötés homokk, 8. Kavicsos homokk, 9. Konglomerátum, B. A minták jele és száma, C. Kétegdlési adatok, D.
Kzetszín, 1. Sötétszürke, 2. Szürke, 3. Világosszürke, 4. Zöldesszürke, 5. Szürkészöld, 6. Világoszöld, 7. Tarka, 8.

Vöröslila, 9. Barnásvörös, 10. Vörösbarna, 11. Sárgásbarna. E. Kzetkifejldés, 1. Márga, 2. Agyagmárga, 3. Agyag,
agyagk, 4. Homokos aleurolit, 5. Finomszem homokk, 0. Aprószem homokk, 7. Nagyszem homokk, 8. Durva-
szem homokk, 9. Kavicsos homokk, 10. Konglomerátum, F. Kgyéb jellemzk, I. Rétegzett, 2. Finoman sávos,

3. Leveles rétegszerkezet, 4. Irányítottan, a rétegzettséggel párhuzamosan elhelyezked kavicsok, 5. Bazális köt-
anyag, (1. Paleogént (felseocént E 3) jelz spóra és pollenmaradványok, 7. Szénzsinór (vitritcslk) közbetelepülés

8. Mikrofauna, 9. Makrofauna, 10. Valószínleg biogén eredet mészcsomók (féregjáratmaradványok), 1 1. Zöld szín,
homogén agyag kitöltés járatnyom a homokkben a rétegzettséggel párhuzamosan, 12. Csillámtartalom, 13. Apró

limonit konkréciók

Fia. 7. Gcological sectlon of the borehole Becefa-1, interval 405.5 to 580.5 m (B. Wébkk 1982). K xplanation
A. (Íeological section, 1. Mari, 2. Argillaceous mari, 3. Argillite, 4. Clay, 5. Sandy siltstone, 0. Sandstone, 7. Carbonate

cemented sandstone, 8. Gravelly sandstone, 9. Conglomerate, B. Symbol and number of sample, C. Dip of strata, J).

Rock colour, 1. IJark grey, 2. Grey, 3. Light grey, 4. Greenlsh-grey, 5. Qreyish-green, 0. Liglit green, 7. Variegated

8. Red-purple, 9. Brownish-red, 10. Ked-brown, II. Yellowlsh-brown. I.itbofacies, I. Mari, 2. Argillaceous mari,

3. Clay, argillite, 4. Sandy siltstone, 5. Kincgrained sandstone, 0. Small-grained sandstone, 7. Large-grained sandstone,

8. Coarse-grained sandstone, 9. Gravelly sandstone, 10. Conglomerate. /'. Other characterist ics. 1 . St ratified, 2. 1 inely

banded. 3. Very thln-laminated, 4. Pebbles sltuated parallel to stratification, 5. Hasal cement, 0. Spores and pollen

grains lndicatlvc of Paleogene (Upper Eocéné E s), 7. Interbedded coal stringer (vitrite Imnd), 8. Mlcrofauna. 9. Mega-

fauna, 10. Calcareous lumps of probnbly biogenic origin (remains of wornt traeks), 11. Trace of wonn traok fiiled with

a homogeneous materiül of green colour, parallel to stratification in the sandstone, 12. Mién content, 13. Small limonite

concretions
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V. táblázat - Tabu V.

A Becefa-1. fúrás paleogén (felseocén) mintáinak spóra és pollen

formái

Spore and pollen forms írom the Paleogene (Upper Eocéné) samples
of the borehole Becefa-1

i.

A. mint

Po
2380

lk jele

Po
2382

és szán

Po
2383

nazási

Po
2384

helye (r

Po
2385

n)

Po
2386

2.

<M
kí^

Ci

*
Ci

a
©
IO

1

<mTo
kO

ca

co*o
kía

1

00

*
kO

O
kO

1

00

o
kí5

00
«cTo
kío

1

«r

00
cTo
kíS

1

cT©

Trilet spóraformák:
Leiotriletes microadriennis W. Kr. 1959 + + + + _1_

Leiotriletes microadriennis W. Kit. 1959 f. var. triplán KDS. 1961 + +
Leiotriletes aff. neddenoides W. KR. 1962 + + +
LeiotriUtes microUpioidites W. Kb. +
Leiotriletes fsp. + + +
Polypodiaceoisporites miocenicus Nagy 1969 +
Polipodiaceoisporites gracillimus csoport (ex. gr. Nagy 1963) + + + +
Polypodiaceoisporites ( Bifacialisporites) fsp. +
Polypodiaceoisporites fsp. + +
Polypodiisporites favus (R. PÓT. 1931) R. PÓT. 1933 + + +
Camarozonosporites (ílamxdalisporis) fsp. +
Camarozonosporites (Camarozonosporis) +
Selagosporis serratiformis W. Kr. 1963 +
Mecsekisporites fsp. + +
Lygodioisporites mullivállatus (PFLUG 1953) NAGY 1959 + + +
Ischyosporites asolidus (W. KR. 1959) + + +
Echinatisporis fsp. +
Verrucingulatisporites fsp. +
Baculatisporites fsp. (OSMUNDA) +
Punctatisporites cf. luteticus W. KR. 1959 +

Monolet spórafonnák:
Laevigatosporites haardti (R. PÓT. et YEN. 1934) Th. et PF. 1953 + + + + +

Saccat pollenformák:
Pityosporiles labdacus (R. Pót. 1931) Th. et PF. 1953

Cf. Zonálapolleniles fsp. _L

Légzsákos fenypollen + +

Tnaperturat pollenformák:

Taxodiaceae — Cupressaceae +

Monocolpat pollenformák
Monocolpopollenites tranquillus (R. PÓT. 1934) TH. et PF. 1953 + + + + +
Arecipites csoport + + + + + +
Cycadopites fsp. + + +
? Magnolipollis fsp. + +

Normapolles pollenfonnák:
1‘licapollÍK pseudoexcelsus (W . Kr. 1958) W. KR. 1961 + + + +

Rövidtengely pollenformák ( Brevaxones) :

Triatriopollenites cf. plicatus (R. PÓT. 1934) W. KR. 1962 -f
Triatriopollenites bituitus ( R. PÓT. 1931) TH. et PF. 1953 +
Triatriopollenites globosus PF. 1953 +
Triatriopollenites fsp. +
Engelhardtioidites microcorypliaeus (R. PÓT. 1931) lt. PÓT. 1960 + +
Anacolosidites pseudoejfiatus \V. KR. 1959 +
Myricipites myricoides (KR. 1949) NAGY 1969 + + + +
CaryapolUnites simplex (B. PÓT. 1931) R. PÓT 1960 + +
Carpinuspollenites carpinoides (PF. 1953) NAGY 1969 +
I ntrutriporopollenites instmetus (R. PÓT. 1931) PF. etTíl. 1953 +
SublripoTopollcniles fsp. +
Polyporopollenites fsp. +
Alnipollenites fsp. +
Chenopodiaceae +

Hosszútengely pollenformák (Longaxonts) :

TricolporopoUenites cingulum (R. PÓT. 1931) PF. et Tll. 1953 + + + +
Tricolporopollenites pseudocingiilum (R. PÓT. 1931) Th. et l’P. 1953 +
TricolporopoUenites uiicroreliculatus PF. et Th. /. globosa PF. et TH. 1953 +
Tricolporopollenites cf. edmundi (R. PÓT. 1931) TH. et PF. 1953 +
TricolporopoUenites Henrid (R. PÓT. 1931) W. KR. 1961 +
Tricolporopollenites megacxactus (R. PÓT. 1931) TH. et Pf. 1953 +
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V. táblázol folytatása

A minták jele és származási helye (m)

A Becefa-1. fúrás paleogén (felseocén) mintáinak spóra és pollen

formái

Spore and pollen forms from the Paleogene (Upper Eocéné) samples

of the borehole Becefa-1

—

2.

Po
2380

Po
2382

Po
2383

Po
2384

Po
2385

Po
2386

c*
IQ

1

r.

CJ

cio
»a

1

QO

NOo

©
CG©
lO

1

QO
CGOo

©

lO

1

00

5o
*0

QO

©
kO

1

©©o

QO

Oi©©
1

cT©o

TricolporopoUtnites fsp. + + + + +
Tricolpopolíenites asprr Pp. et TH. 11)53 +
Tricolpopollert ites fsp. (cf. Salijc) + +
Tricolpopolíenites fs-p. +
Foveotricvlponles gruas-cacagnattoae KPS. 1978 +
TetracolporopoUeniles fsp. + + + +

Gombamaradványok: (3)
Mycophyta + + +
Phycopeltis evcrnica EDW. 1922 +

Egyéb spóra és pollen maradványok: (4)

Sporites ináét. + +
Aymphaeapollen ites fsp. +
cf. Marginipollis fsp. +
Pollen ites indet. + +

Alga maradványok: (5)

cf. Heliospennopsis hungaricus NAGY 1965 +
Botryococcus fsp. cf. lutens TRAVERSE 1965 +

Explanation: 1. Symbol of sample and 2. Its depth in the borehole, 3. Fungi remains, 4. Other spore and pollen remains,
5. Algái remains

Értelmezés

1 . A három szigetvári fúrás adatainak együttes ábrázolására, az azonosítható

szintek kiemelésével készült a 8. ábra korrelációs földtani szelvénye. Ebbl és

figyelembe véve még az egyes fúrások részletes adatait, a rétegtani, üledék-

képzdési és fejldésmeneti viszonyokra vonatkozóan az alábbi fbb ismeretek-

hez jutottunk:

az alsókréta-felsjura biogén mészkbl álló alaphegységre eróziós

diszkordanciával paleogén rétegek települnek. Ezek bázisán a megelz
hosszabb kiemelkedés következményeként vörös agyaggal, esetleg bauxit-

tal jellemzett szint van, amelyet túlterjed pelites, pelites-karbonátos

üledékek lerakódása követ, morfológiai értelemben kiegyenlít szereppel

is. A szigetvári fúrásokban tehát megvan a mezozóos alaphegység és a
paleogén természetes rétegtani kapcsolata !

- a paleogén szárazföldi üledéklerakódás minségét a ~35,8% durva-
törmelékes (konglomerátum), ~31,3% egyéb törmelékes (homokkövek),
~-22,4% agyagos és ~10,5% márga összetétel rétegsor jellemzi. Az üle-

dékképzdés energia viszonyait a 10— 12 cm-es legnagyobb kavicsát-

mérk, a 20— 22 m vastag üledékritmusok és a különböz szemnagyságú
rétegek (pl. márga-konglomerátum) gyakran átmenetek nélküli váltako-

zása is minsíti. A klimatikus viszonyokkal és a szárazföldi üledékképz-
déssel van kapcsolatban a finomabb szem üledékek általában oxidált
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DDK É É NY

Szi-I (1965-66) Szi-n (1977) Szi-Ill (1979)

8. ábra. Korrelációs földtani szelvény a Szigetvár-I.-II.-III. fúrásokon keresztül (Wéber B. 1983). J e 1 m a g y a -

tr á z a t: 1. Pannóniái rétegek általában, 2. Paleogénspóra, pollen és gomba-spóra maradványos márgaszint, közbe-
települt vékony homokk és konglomerátum rétegekkel, 3. Homokk rétegek, 4. Konglomerátum rétegek, paleogén
(vagy kréta), 5. Márga, homokk, terra rossa-bauxit, 0. Mészk törmelékes agyag és mészkanyagú bázistörmelék.

Alsókréta vagy felsjura korú mészk.
/'%. 8. Geological correlation profile across the boreholes Szlgetvár-I, -II and -III (B. Wéber, 1983). E x p 1 a n a -

tion: 1. Pannonian at large, 2. Paleogene mari horizon with spore, pollen and fungi remains and interbedded thin
sandstone and conglomerate íayers, 3. Sandstone beds, 4. Conglomerate beds, Paleogene (or Cretaceous in age), 6 . Mari,
sandstone, terru rossa, 6. Clay with liinestone debris and basal detritus composed of limestone, 7. Limestone of Lower

Cretaceous or Upper Jurassic age

geokémiai állapota. A közel azonos szintben megjelen reduktív állapotú

finomszem törmelékes és pelites-karbonátos üledék a törmelékes üledék-

képzdés túlsúlya (~67,1%) ellenére azt bizonyítja, hogy rövidebb-

hosszabb ideig fennálltak a mocsári vegetáció kialakulására kedvez
viszonyok,
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— a paleogénben a kezd rétegek zömmel metamorf és magmás eredet
kavicsai után megjelen és fokozatosan uralkodóvá váló karbonát kzet
(mészk, dolomit) kavicsok mezozóos, tengeri kifejldés lepusztulási

terület eltérbe kerülését, egyúttal a lepusztulási területen belül jelents
szerkezeti határok létezését is bizonyítják.

2. A lényeges jellemzket (a durvatörmelékes rétegek kavicsösszetételét,

a finomszem üledékanyag általában oxidált geokémiai állapotát és a kor-

meghatározó érték mocsári vegetációra utaló maradványegyüttest) tekintve
megállapítjuk, hogy a becefai fúrás a szigetvárival azonos kifejldés paleogén
rétegeket tárt fel.

3. Az a tény, hogy a vizsgált szigetvári és becefai fúrásokban nem lehetett

miocén rétegeket kimutatni, és hogy így a felspannóniai összlet — eróziós

diszkordanciával közvetlenül a paleogénre települ, a pannon eltti tektonikai
fázisok közül elssorban az attikai fázis jelentségét húzza alá. Az attikai fázist

követen pusztulhatott le az ismeretlen vastagságú miocén és a paleogén egy
része.

4. A szigetvári fúrásokban és a becefai fúrásban harántolt rétegek szerkezeti

helyzetét a 9. ábra földtani szelvényei és az 1. ábra földtani térképe mutatják.
A szerkezeti kép megfogalmazásához felhasználtuk a térség gravitációs mara-
dékanomália térképét is (Pintér Anna 1978.) (10. ábra). A szigetvári fúrások-

ban feltárt felsjura vagy alsókréta korú fiatalabb mezozóos alaphegységi
rétegek a rátelepült paleogén és pannonjai összletekkel együtt egy ÉENy—
DDK-i hossztengely tömbben helyezkednek el. Ezt a szerkezeti tömböt
amely metszi a mecsekalja árok ÉNy—DK-i irányú hossztengelyét — több-
szörösen felújult harántirányú szerkezeti vonalak (vetk) határolják és kísérik.

A 9. ábra B. jel szelvénye a harántirányú szerkezeti vonalak paleogén eltti
eredetére is utal. A legfiatalabb mozgások kora pannóniai utáni lehet. A blokkon
belül két markáns szerkezeti vonal van. Az egyik a mezozoikum és a gravitációs

minimumban feltételezett kristályos (metamorf?) képzdmények között húzó-
dik és része annak az ÉNy DK-csapású regionális szerkezeti vonalnak, amely
mentén feltételezésünk szerint az üledékes és kristályos alaphegység érintkezik.

A másik a Szigetvár-III. fúrás alapján feltételezett feltolódásos szerkezet,

amely az alaphegységet kiemelve a gravitációs térképen hídként tükrözdik
a Somogyhatvantól D-re és Szigetvártól DK-re lev maradékanomália maxi-
mumok között. A becefai fúrásban feltárt rétegek szerkezeti helyzetének meg-
határozásában bizonytalanságot okoz az, hogy ott nem ismerjük az alaphegység
minségét. A gravitációs maradékanomália adatok alapján (10. ábra) a kristá-

lyos alaphegységet tartjuk valószínnek (1. ábra).

Szükséges megemlíteni, hogy a vázolt szerkezeti kép ( 1 . ábra) egyes elemei, elssorban
a haránttörések, de Szigetvár alatt egy feltolódás is, már korábbi szerzk (pl. Barabás
A.— Baranyi I., Jámbor Á. 1963. in Szénás et al. 1964., Wein Gy. 1967, Kassai M.—
Szederkényi T.— Soós J.-né 1975, Várfalvi L. 1975) térképein is szerepeltek. Tehát
ilyenek felismerése ezen a területen nem új

.

5. A szigetvári becefai fúrásokkal feltárt paleogénben olyan — karbonát-
kzet kavicsokból álló — konglomerátum rétegeket ismertünk meg, amelyek a
XII. sz. (szentlrinci) szerkezetkutató fúrás paleogénjében nem fordultak el.
Ezért a megegyez slénytani vonások ellenére a két területrészen megismert
paleogénen belüli korkülönbség lehetsége is felmerül. Nem zárható ki ugyanis,
hogy a szigetvári területen esetleg valamivel idsebb — már az ausztriai fázist

2 Földtani Közlöny
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10. ábra. Szentlrinc—Szigetvár—Somogyhatvan térségének gravitációs maradékanomália térképe (Pintér A. 1978).

Jelmagyarázat: 1. Minimum területek, 2. Maximum területek

Fig. 10. Gravimetric residual anomaly map of the Szentlrinc—Szigetvár— Somogyhatvan area (A. Pintér 1978).

Explanation: 1. Minimum areas, 2. Maximum areas

követen kiemelkedett mezozóos alaphegységbl származó törmelékanyag
lerakódásával jellemzett — paleogén van.

6. A bemutatott új adatok birtokában indokolt, hogy a paleogén elterjedését

is körvonalazzuk. Az 1. ábra térképe szerint az eddig ~20 km hosszúságú sávban
ismertnek tekinthet szárazföldi paleogén elfordulás már olyan nagyságrend
elterjedés, amely a DK-Dunántúlon nemcsak rétegtani és fejldésmeneti, hanem
szerkezetföldtani szempontból is növekv jelentség. Ezt a megállapítást

alátámasztja az a tény is, hogy a paleogén rétegeket egy olyan (Pécs-)Szent-

lrinc—Somogyhatvan—Kadarkút(-Kaposvár) csapású, keskeny gravitációs

(maradékanomália) minimum zónában (Szentlrinc—Becefa) és közvetlen

környezetében (Szigetvár) ismertük meg, amely a Ny-Mecsek-Zselic szerkezeti

nagyobb egységet D-i és DNy-i irányból elhatárolja környezetétl.

Befejezés

A szigetvári mélyfúrások által harántolt rétegek korát, slénytani vizsgálatok

eredményeként, a korábbinál pontosabban és adatokkal bizonyítva ismerjük.

A becefai fúrásban megismert paleogén rétegekkel együtt az eredmények közé

tartozik a DK-dunántúli paleogén elterjedésére és kifejldésére vonatkozó
ismereteink bvülése. A paleogén rétegek utólagos kimutatása a szigetvári

fúrásokból a reambuláló vizsgálatok lehetségét és szükségességét igazolja.
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Táblamagyarázat — Explanation of plate

I. tábla — Plate I.

A Becefa-1. sz. fúrásban kimutatott fbb paleogén (felseocén) spóra és pollen formák.
Nagyítás 800 X . (Foto Bóna J.)

Principal Paleogene (Upper Eocéné) spore and pollen forms identified in the matériái
from the borehole Becefa-1. Magnification 800 X. (Photo J. Bóna)

1.

a,b. Phycopeltis eocaenica, Po-2385
2. Leiotriletes microadriennis, Po-2384
3. 4. Camarozonosporites (Hamulatisporis) fsp., Po-2380

5. Polypodiaceoisporites gracillimus csoport, Po-2380
6. Monocolpopollenites cf. tranquillus, Po-2380

7.

8. Monocolpollenites tranguillus, Po-2385
9. Cycadopites fsp. Po-2384

10. Cycadopites fsp. Po-2386
1 1 . Foveotricolporites gruas-cavagnettoae, Po-2384

12., 14., 15. Arecipites csoport, Po-2380
13. Arecipites csoport, Po-2380
16. Plicapollis pseudoexcelsus, Po-2386
17. Plicapollis pseudoexcelsus, Po-2380

18a,b, 19., 20. Anacolosidites pseudoeffiatus, Po-2380
21., 22. Myricipites myricoides, Po-2380
23. cf. Marginipollis fsp. Po-1385

24., 25. Triatriopollenites cf. plicatus, Po-2380

2*
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Paleogene beds in the vicinity of Szigetvár (S-Hungary)

B. Wéber

In Southern Hungary it was in 1979 that Paleogene (Upper Eocéné) rocks were first

discovered, rocks penetrated by drilling as being superimposed directly to Precambrian
mica-schists in the so-called „Mecsekalja Graben” in the Southern forefront of the Mecsek
Mountains, to the south of the viliágé Szentlrinc (Fig. 1, borehole XII. szerk.). To the
west of this borehole, at the town of Szigetvár three such thermal-water producing wells
had earlier (1966— 1979) been pút down which under a detrital overburden peneti’ated
int a basement composed of Mesozoic limestones (Fig. 1, boreholes Szi-I, -II, -III). A little

core matériái was recovered from the boreholes (Table I). Upon earlier experience (borehole
XII. szerk.), to analyse the matériái of these boreholes paleontologically seemed to be
advisable, in order to verify the first datings based on lithology. As shown by palynological
and microfaunal studies, the limestone basement may be of Upper Jurassic to Lower
Cretaceous age, the coarse-detrital beds directly overlying them belonging to the Paleogene
rather the Miocéné (Figs. 2, 3, 4, 5, 6, Tables II, III and IV). In 1982, with continued
deepening of a water-prospecting well at a distance of about 3 km east of the town of
Szigetvár (Becefa-1, Fig. 1, borehole Bf-1), again Paleogene beds were penetrated (Fig. 7,

Table V). An evaluation of the results concerning the boreholes of Szigetvár is shown on
the geological profile of Fig. 8, where the identifiable beds are brought int prominence.
Both in the boreholes of Becefa and in those of Szigetvár, the Paleogene is overlain directly

by Pannonian rocks, marking with their base an erosional unconformity. This fact points
out the significance the pre-Pannonian tectonic phases played in the structural history
of the study area (first of all, the importance of the Attic phase is emphasized). It was
after the Attic phase that the Miocéné of unknown thickness and alsó a part of the Paleo-
gene were lost to erosion. The structural position of the beds traversed by drilling is shown
by geological pi’ofiles plotted by using the results of other boreholes drilled in the study
area and presented in Fig. 9 and on the geological map of the Fig. 1 . A geophysical char-
acterization of the structural situation is served by the detail of a residual gravimetric
anomaly map in Fig. 10.

Manuscript received : 7. Sept. 1983.
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Az iharkúti bauxitterület rétegtani viszonyai*

Gellai Mária—Knauer József—Tóth Kálmán—
Szantner Ferenc**

(4 ábrával, 5 táblával)

Bevezetés

Az iharkút-németbányai bauxitterület földtani viszonyait, mint idevágó
els közleményünkben (Mindszenty A.—Knauer J.— Szantner F. 1983) is

utaltunk rá, cikksorozat formájában ismertetjük. A jelen — második — közle-

ményünkben a rétegtani viszonyokat tárgyaljuk, helyenként kitérve — a kuta-

tások állásának megfelelen — a közvetlen környezet felépítésének egyes
vonásaira is. (A rétegtani felépítést az említett tanulmány 2. ábrájaként közölt

elvi rétegoszlop szemlélteti.)

Bauxitfek képzdmények

Fdolomit formáció

A terület legnagyobb részén, a Tüskéstet-Kopaszhegy vonalától DDK felé

es terület egészen a fdolomit a bauxitösszlet fekvje, közvetlenül, vagy saját

törmelékanyagának közbeiktatódásával.

A dolomit pásztához ÉNy-on Bakonyjákótól D-re induló és a Tüskéstet É-i

oldala mellett húzódó, az ún. „átmeneti rétegekbl”, majd dachsteini mészk-
bl felépül sáv csatlakozik. A sávok közötti határ helyenként bizonyíthatóan
törés mentén halad. A fdolomit kzettani analógia és az Ik-II. bauxittelep

fekjében Pataki A. által talált makrofauna alapján (Neomegalodon laczkoi

Hoernes, N. seccoi baconicus Kutassy, Myophoria inaequicostata Klipst.)

(det.: Véghné Neubrandt E.) a formáció nóri szakaszába tartozik. Az ugyan-
innen meghatározott Foraminifera fauna nóri-rhaeti jelleg, tehát nem mond
ellent a makrofaunának.
A felszíni feltárások jelents részében feltnen ép, üde, pados megjelenés

dolomit a fúrásokból sok esetben ersen töredezett, breccsává cementálódott,
törmelékes küllem kzetként kerül felszínre. A dolomit gyakran meszes

;
fels,

bontott, fellazult, karsztosodott részét, valamint tektonikusán zúzott, repede-

zett, különböz repedéskitölt anyagait több alkalommal részletesen vizsgál-

tuk. Az észleletek szaporodásával megállapítható volt, hogy a törmelék külle-

* Eladták Veszprémben, a Közép- és Északdunántúli Területi Szervezet 1982. X. 25-i szakülésén.
** Balatonalmádi, Bauxitkutató Vállalat H-8221 Pf. 31.
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HgIk-3
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0

Hajszabarna

Nb-152

o

a
o

1. ábra. Helyszínrajz az idézett bauxittelepek ée kutatófúrások megjelölésével. Jelmagyarázat: A, B — a
földtani szelvény nyomvonala

Fig. 1. Layout with indication of quoted bauxite bodies and exploratory drill holes. Explanation: A, B —
trace of geological section

m, vagy bizonytalanul megítélhet szakaszok az esetek nagyobb részében nem
tekinthetk valódi, áthalmozott törmeléknek. A közbeiktatott szilárdabb,

de ugyancsak töredezett kzetek a karsztformák párkányaihoz, a peremi dolo-

mit falakhoz kapcsolódnak. Ugyanúgy már korábban ismertté vált a fdolomit
ciklikus felépítése is. Kiegészítésképpen a sztromatolit lamellites tagok vastag-

ságviszonyairól néhány új adatot említünk meg. A terület nagy részén a Lofer

ciklothéma általánosan ismert felépítésével találkozunk, vagyis a ciklus C tagja

sokkal vastagabb, mint a B tag, É-on azonban gyakori, hogy a C tagok ersen
redukáltak (1 m körüli vastagság), olykor hiányoznak (pl. Ik-681). Ez utóbbi

esetben két egymástól eltér küllem lamellit (B tag) települt egymásra, jól

észlelhet diszkonformitással. Vékonycsiszolatban dolomikrit, dolomikropátit,

dolopátit, általában átkristályosodott állapotban; rögreliktumok, pszeudo-

ooidok, dolomikropátit-pettyek: peloidok észlelhetk. Mikrofosszilia a lamellit
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dolomikrit rétegecskéjében is megfigyelhet, néhány Ostracoda féltekn, inc.

séd. gömbfossziliák. Pszeudo-ooidos mikrofáciesében átkristályosodott, rossz

megtartású foraminiferák, molluszka-detritusz, Gastropoda embrió található.

A C tagban ritkán Dasycladales, néhány Foraminifera:

Agathammina austroalpina Kiust. Tollm. et Tollm.
Aulotortus friedli (Kristan—Tollmann)
Aulotortus simtosus YVeynschenk
Aulotortus cf. tenuis (Kristan)
Tetrataxis inflata Kristan

és nodosaroid formák határozhatók meg. Alátámasztja a besorolást a többnyire

nóri-rhaeti rétegekbl említett Parafavreina thoronetensis Brönn.—Cár. —Zan.
rókahegyi elfordulása is.

,, Átmeneti rétegek
”

A fdolomit és a dachsteini mészk közötti, mészkbl és dolomitból (rend-

szerint sztromatolit eredet dolomitlamellitbl) álló rétegcsoportra — melyre

a „fenyfi rétegek” elnevezés is felmerült — jelenleg még az átmeneti rétegek

kifejezést alkalmazzuk, mert kifejezi az üledékgyjtben végbement változást,

melynek során a kizárólagos dolomitképzdést mészk képzdése váltotta fel.

A legutóbbi, 1980-ban megjelent magyarországi triász korrelációs munkában
Balogh Kálmán nem különítette el, ill. a dachsteini mészk formációba foglalta

be. A magunk részérl kzetrétegtani rangjának és nevének kérdését még nem
tartjuk lezártnak. A képzdményt a kutatási terület északi, északnyugati

peremén mélyült fúrásokban azonosítottuk. A mészk sok esetben hasonló,

de nem azonos a klasszikus dachsteini mészkvel. Több-kevesebb dolomit-

tartalom miatt fakó, barnásfehér, tömött-szemcsés megjelenés. A területhez

közel es HgIk-3 jel fúrás „átmeneti rétegeit” vizsgálva megállapítható volt,

hogy a mészk gazdag mikrofaunája nóri-rhaeti jelleg.

Az Ik-1160 sz. fúrás jelzi, hogy az átmeneti rétegcsoporton belüli dolomit

szakasz vastagsága a 40 m-t is meghaladhat ja. Ezért nagyon nehéz egyértelm-
en maghatározni, hogy egy mészk/dolomit rétegsort harántolt fúrás a dach-

steini formációból az átmeneti rétegekbe, vagy az utóbbiból a fdolomitba
jutott.

Dachsteini mészk formáció

A kutatási terület É, ÉNy-i peremén felszíni feltárásokban dachsteini mész-
követ azonosítottak a térképezés, ill. reambuláció során, dachsteini mészk
volt az e foltok közelében mélyült fúrásokban is (Bj-27, -65 sz.). Az Asztal-

völgy és a Tüskés-tet között mélyült fúrások egy részében is leírtak dachsteini

mészkövet, a fekbe fúrt szakaszok rövidsége miatt azonban nem lehet egy-

értelmen azonosítani. Elképzelhet, hogy csak az átmeneti rétegek mészk
kifejldését tárták fel, melynek megjelenése gyakran hasonló.

Bauxitföldtani szempontból összefoglalva megállapítható, hogy a fdolomit-
fek nagy elterjedése kedvez. Az aljzatban és a felszínen alárendelt elterjedés
fiatalabb triász fek-képzdmények nem sokkal kedveztlenebbek, Bakony-
oszlopon például e fek-képzdményeken (átmeneti rétegek) ipari minség
bauxitot tártunk fel.
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2. ábra. Földtani térképvázlat. Jelmagyarázat: 1— 3. A nóri fekképzdmények a felszínen, 1. Fdolomit,
2. „Átmeneti rétegek” 3. IXaehsteini mészk formáció, 4. A szenon képzdmények elterjedése, 6. A középseocén
képzdmények — részben feltételezett — elterjedése, 6. A felseocén képzdmények — részben feltételezett —

elterjedése, 7. Bauxittelep

Fig. 2. Geological chart. Explanntions: 1—3. Underlying Norian rocks in outcrop, 1. Hauptdolomit, 2.

„Transitional Beds”, 3. Dachstein Limestone Formation, 4. Extension of Senonian, 5. Extension — partly hypo-
thetical — of Middle Eocéné, 0. Extension — partly hypothetical — of Upper Eocéné, 7. Bauxite body

A fels triásznál fiatalabb bauxitfek képzdmények

A felstriász képzdményeken települ, uralkodóan dolomit anyagú, több-

nyire 2— 10 m vastag, osztályozatlan, agyag, homokos agyag, dolomitliszt

kötanyagú, vagy kötetlen kzettörmelék meglehetsen gyakori a területen.

Megítélése, elválasztása a fekkzetek fels, töredezett, bontott, mállott, repe-

déseiben gyakran a fedbl származó agyagot, bauxitos agyagot tartalmazó
szakaszától nagyon nehéz és nem is vihet keresztül minden esetben biztosan.
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A törmelék dolomitanyaga részben teljesen üde, nem koptatott darabokból
áll, amelyek külleme teljesen megfelel a fdolomit küllemének. Egyes fúrá-

sokban a kemény, üde és a mállott dolomittörmelék váltakozva jelentkezik.

A különféle mértékben, gyakran ersen mállott, porlódó, laza, kézzel morzsol-

ható kzetanyag változatosabb szín.

Au Ik-1056 jel fúrásban a dolomittörmelék dachsteini mészk törmeléké-

vel keveredik. Durva, jórészt mállott mészktörmelék van az É-i terület több
más fúrásában is a fekt alkotó átmeneti rétegcsoport és a fed csehbányái

formáció között. Kötanyaga uralkodóan limonitos, képlékeny agyag.

Az említett törmelékkzetek zömmel a fels kréta korai szakaszában képzd-
hettek. Helyenként, ahol áthalmozott bauxit fekjében lépnek fel, feltehetleg

csak kissé idsebbek a bauxitáthalmozás koránál.

A bauxitösszlet rétegtani megítélése

Az Iharkút-németbányai területen felkutatott bauxit zöme a felstriász

felskréta közötti bauxitszintbe, kronosztratigráfiailag a felskréta kor
korai szakaszába, közelebbrl valószínleg az alsószenonba tartozik. A számos
bauxittelepet (egészében, vagy részben) fed szenon csehbányái formáció, az

alsóperei bauxit formációtói alapveten elüt kzettani kifejldés és települési

mód, az uralkodó fdolomit fek, végül az adott idszak kedvez éghajlati

feltételei (Góczán F. 1973.) támaszják alá az egyébként konvencionálisán is

kézenfekv besorolást.

A bauxittelepek egy részét részben vagy egészben fiatalabb képzdmények
néha csak talaj — fedik. A bauxit kifejldési és települési jellegei, kzettani

megjelenésének és minségének bizonyos fokú egysége, a legkülönbözbb
másodlagos fedvel rendelkez és más-más térszíni helyzet bauxittelepeken

denudációs foszlányként megmaradt szenon kzetek jelzik, hogy ezek is az alsó-

szenon szintbe tartoznak.

Egy két esetben nyilvánvalóan másodlagos helyzetben találunk földtanilag

még bauxitnak minsül réteget, telepet (pl. Ik-437, -1036: pleisztocén fed-
rétegek között; Nb-197: talajosodott, áthalmozott bauxit, Nb-303: pleisztocén

és szenon agyag között; Ik-1204: szenon agyag rétegek között).

Bár ezek általában csak bauxitos agyag, esetleg agyagos bauxit minségek,
jelentségük van a bauxitföldtani folyamatok megértésében és a bauxit-

kutatásban.

Olyan eset is van, amikor a bauxitösszlet a szokásos fekképzdményre tele-

pül, azonban az áthalmozottság bélyegeit viseli magán (pl. Ik- 1161, Nb-336:
bauxittelep peremén elhelyezked, vékony, átmozgatott bauxit). E nyilván-

valóan a degradáció egy köztes fokán megrekedt, még bauxit-jelleg kzet-
összletek feltehetleg pleisztocén korúak.

A különösen a terület központi részétl É-ra fekv részén gyakori, bauxit-

szer agyaggal, st bauxittal kitöltött hasadékok keletkezése leginkább a fels-

miocén tektonizmushoz kapcsolható. A bauxittal való kitöltdés szintekto-

nikus, vagy a hasadékok karsztosodása utáni — akár negyedidszaki — lehet

(Ik-1142).
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Fedképzdmények

Csehbányái formáció

A bauxit elsdleges, s egyben a leggyakoribb fedképzdménye is. A Prédi-
káló-árok—Róka-hegy vonalától K-re fiatal szerkezeti mozgások és utólagos
lepusztulás eredményeként hiányzik, csak elvétve tárultak fel vékony denudá-
ciós leplei.

E vonaltól Ny-ra többnyire csak a felszínre bukkanó triász rögök környékén
hiányzik. Ilyen terület a Tüskés-tet környéke is. Az elterjedést szemléltetik

a földtani szelvények és a mellékelt térkép, amelyen a felskréta rétegek határ-

vonalát feltüntettük.

A csehbányái formáció uralkodóan tarka agyag-agyagmárga rétegekbl épül
fel, szürke vagy ritkábban kávébarna agyagmárga, homokk, ritkábban vörös
agyag, ill. aleurit rétegek közbetelepülésével.

A tarka agyagmárga rétegek gyakran szürke vagy lilásszürke, gyökér utáni

erekkel srn behálózottak, ami a tarka színnel együtt kiszáradó tavi fáciesre

utal.

Ide kell sorolni a bauxit degradációjából származó anyagot (bauxit pizoidok,

-kavicsok figyelhetk meg bennük) is tartalmazó rétegzetlen vörös agyag,
lilás-rózsaszín kzetlisztes agyagmárga és vörös aleurit rétegeket is.

A szürke vagy kávébarna agyag, agyagmárga rétegekben gyakoriak a szene-

sedett növényi töredékek, többnyire szármaradványok. A kifejldés tavi

eredetre utal, a helyenként feldúsuló, finomdiszperz eloszlású szervesanyag-

tartalom pedig idnkénti elmocsarasodást jelez. Helyenként kszenes agyag
rétegek is elfordulnak; az Ik-950 sz. fúrásban borostyán cseppecskék is meg-
figyelhetk voltak. A tavi fácieshez sorolhatók azok a sárgásbarna, okkersárga,

néha rózsaszín foltos agyagmárga rétegek is, amelyek limonitosodott növény-
maradványokat tartalmaznak.

E tavi rétegek vastagsága általában néhány méter, ezek tartalmaznak egye-

dül smaradványokat: spórákat és polleneket, melyek a GÓczán F. féle paly-

nológiai B és C zónákat jelzik a formációban (Vizsg.: Juhász M.).

A homokk rétegek egy része sárgásbarna szín, tömör, kemény, meszes
kötanyagú, limonitsávos, aprószem, jól osztályozott. Helyenként apró

(max. 1 cm-es) kvarc és dolomitkavicsokat tartalmaz. Gyakori a lemezes elvá-

lás, ami 10— 25°-os, a fek és fed rétegekhez viszonyítva ferde rétegzdés
megfigyelését teszi lehetvé. Ez a ferderétegzdés a szórt kavicsokkal együtt

folyóvízi eredetre utal, helyenként azonban a síkparti (tóparti) fácies sem zár-

ható ki. Egyértelmen folyóvízi sodorvonal fáciesként értelmezhetk a ritkán

és elég szórtan elforduló konglomerátum rétegek, melyek uralkodóan dolomit,

alárendelten kvarc és tzk kavicsokból állnak. Ilyen volt megfigyelhet töb-

bek között az Nb-142, -152 és az Ik-1024 sz. fúrásban. A vastagabb csehbányái

formációt feltáró, a Bakonyjákói medence közelébe es rétegsorok (Nb-210,

-264, -292 stb.) fels részén már világosszürke, finom vagy aprószem, jól

rétegzett, lemezesen egyenetlen elválásé,, részben agyag kötanyagú homok-
k, kzetlisztes homokk rétegek lépnek fel, legtöbbször vízszintes rétegz-

déssel. Ezek fáciesének megítélése korántsem egyértelm.
Az egyes rétegek többször ismétldnek a rétegsorban. A szomszédos fúrások

rétegsorai általában jól párhuzamosíthatók egymással, távolabbi korreláció

azonban nem végezhet el a szeszélyes fáciesváltozások miatt. Ez utóbbi követ-
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keztében a formáció bázisán valamennyi réteg elfordul. Megfigyelhet azon-

ban, hogy a tavi rétegek a bauxitlencsék felett gyakoribbak, a vörös agyag,

aleurit és konglomerátum rétegek általában közvetlenül a dolomitra települ-

nek. Helyenként hegylábi lejttörmelékként értelmezhet üledékes dolomit-

breccsa (Ik-979), vagy dolomittörmelékes, -kavicsos agyag (Nb-149) is el-
fordul a bázison. Néhány fúrásban (Nb-139, -243, -290 stb.) nemcsak a bázison,

hanem feljebb, a tarka agyagmárga rétegek között is megfigyelhet a dolomit-

törmelék. Az lk-1060 sz. fúrás pedig 10,5 m tarka agyagmárga felett dachsteini

mészk törmelékes agyagot, rátelepülve pedig 40 cm-es dachsteini mészk
görgeteget harántolt.

Tekintettel arra, hogy a csehbányái formáció a bauxit elsdleges fedképzd-
ménye, komoly szerepet játszott a bauxit késbbi lepusztulástól való megvédé-
sében, bár a területen e tekintetben jelentsebb szerepe van a fek morfoló-

giájának.

Ajkai kszén formáció

Agyagos kszén, kszenes agyag, agyagmárga, szerves festdés kékesszürke

agyagmárga rétegek; max. 7,3 m vastagságban közvetlenül a csehbányái formá-
cióra települve váltak ismertté, 10 kutatófúrásban. Tavi, mocsári üledékek.

Ásványtani érdekesség, hogy ajkaitot tartalmaznak (pl. Ik-942 sz. fúrás).

Ipari minség, mrevaló kszenet, vagy ilyen közelségére utaló kifejldést

a fúrások nem tártak fel. A HgIk-3 sz. fúrás 92,4— 92,8 m között 7661 — 8628
KJ/kg égésmeleg érték rétegeket harántolt (elemezték a Veszprémi Szénbányák
ajkai laboratóriumában).

Jákói márga formáció

Csingervölgyi tagozat

Közvetlenül az ajkai formációra települ, a kszénnyomos, szenesedett növé-
nyi maradványos rétegek kimaradnak, a karbonáttartalom n. Szürke, agya-
gos mészk, márga; korallos-molluszkás, mikroszkopikusan is gazdag fossziliá-

ban. Három fúrásban, max. 4,6 m vastagságban lehetett azonosítani. A terület

Nyi-peremén, felszíni feltárásban a GóczÁN-féle palynológiai D zóna legfels

részét azonosították, kzettanilag vékonypados, agyagos mészk, kzetalkotó
mennyiség, vékonyhéjú kagylóval, valamivel kevesebb csigával. Följebb
1— 2 m-el fakósárga márga és mészmárga törmelék található, ez már az E zóná-
ba tartozik, csak 1—2 kagylóhéjat tartalmazott.

A tagozatból részletesebb makrofaunahatározás a Bj-47 jel fúrásból áll

rendelkezésre (det.: Czabalay L.):

Haustator rigida (Sow.)
Pirenella sp.

Nucula concinna Sow.
Gervilleia solenoides Defr.
Limopsis calvus Zittel
Pecten laevis Nilsson
Pecten occulte-striatus Zittel
Crassatella macrodonta var. sulcifera Zittel
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Cardium sp.

Corbula angustata Sow.
Clionia vastifica Voltz fúrószivacs nyomok, korallok.

A jákói formáció „exogyrás márga csoportja” többnyire élesen elválik az alatta
lev korallos-molluszkás márgától. Változó agyagtartalmú sötétszürke, szürke
agyagmárga-márga kifejldésben max. 54,0 m vastagságban harántolták a
képzdménycsoportot kutatófúrásaink. Elkülöníthet az alsó, Exogyra-dús
és fels, faunaszegény szakasza. A csiszolható keménység rétegeken végzett
vékonycsiszolatos vizsgálataink alapján a képzdmény plankton Foraminifera-
dús fels része is ismertté vált.

Az innen elkerült plankton Foraminiferák —

Heterohelicidae div. sp.

Globigerinelloides sp.

Globotruncana cf. stuarti d’Lapp.
Rotorbinella sp. —

kamráit jellegzetes módon, a polányi margóban elfordulókétól eltéren, bak-
teriopirit tölti ki. Az alsóbb szakaszból viszont Nummofallotia cretacea (Schlum-
berger) és Goupillaudina lecointrei Marié példányokat határoztunk meg.

Polányi márga formáció

A Bj-73 sz. fúrás tárta fel, 122,8 m-es vastagságban; a terület É-i határát

alkotó vet mentén érintkezik a mélyebb szintet képvisel csehbányái formáció-

val. E fúrás 65,0— 70,8 m-es szakasza a jákóhegyi breccsa tagozattal azonosít-

ható, amely lényegében az ugodi mészk formáció törmelékébl áll. Maga a
polányi márga a jákói márgától világosabb színével és magasabb karbonát-
tartalmával válik el. Márga, homokos agyagmárga, mészmárga, agyagos mészk
kifejldés. Makrofauna-mentes. További négy fúrásban sikerült elkülöníteni,

a harántolt kréta szelvények megfelel szakaszán. Mikrofauna vizsgálataink

során két esetben sikerült a Globotruncana cf. calcarata Cushman fajt meg-
határozni (lk-472, Nb-90), ezen kívül

Globotruncana div. sp.

Globigerinelloides asperus (Ehrenberg)
G. div. sp.

Heterohelicidae div. sp.

Rotorbinella sp.

Hedbergella sp. volt található, közepes mennyiségben. A kevés ben-

tosz foraminiferából Arenobulimina sp., Gaudryina sp.,Conorbina marginata

Brotzen volt azonosítható. Nagyon gyakoriak a Calcisphaerulák és a Pithonel-

lák. Köztük egy jellemz forma, a Conocella ugodensis Haas is azonosítható.

A felskréta rétegek képzdési ideje campaniai-maastrichti. A palinológiai

D, E zóna a jákói formációt az alsócampaniaiba, a Calcisphaerulidae-iéle Cono-

cella ugodensis Haas, a Globotruncana cf. calcarata Cushman tartalom pedig a

polányi formáció feltárt rétegeit a campaniai és a maastrichti határára helyezi.
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Eocén képzdmények

A felderít kutatás során megersítést nyert az a korábbi megállapításunk,

hogy a területen az alsóeocén hiányzik, csak középs- és felseocén rétegek

fejldtek ki.

Középseocén

A Kopek—Kecskeméti—

D

üDiCH-féle „gyakorlati rétegrács” szintjei közül

a Nummulites laevigatuszos, a N. perforatuszos és a N. millecaputos szintek

mutathatók ki.

A kutatás során végzett földtani anyagvizsgálatok nem igazolták az Assilina

spirás szint jelenlétét, a korábban az Ik-3 sz. fúrás körül térképezett és ezen

szintbe sorolt felszíni elfordulás a rajta lemélyített újabb fúrások rétegsora

szerint a Nummulites laevigatuszos szintet, annak a Déli Bakonyban megismert
Assilina maior Heim egyedeket tartalmazó kifejldését képviseli.

Az Assilina spirás szint hiányzik a területrl, de ennek nem eróziós, hanem
paleoökológiai okai vannak. Azokban a fúrásokban, amelyek teljesebb eocén

rétegsort tártak fel (pl. Ik-1129, Nb-98 sz. f.), folyamatos átmenet figyelhet
meg a N. laevigatuszos és a N. perforatuszos szint között.

Ez a folyamatos átmenet a szintbesorolást is megnehezíti a hiányos, ill.

faunában szegény rétegsorok esetében.

A középs eocént feltárt fúrások többségében ugyanis csak egy-egy szint

jelenléte rögzíthet hiányos kifejldésben. A sekély területrészeken — elssor-

ban a központi és a németbányái részen — kisebb-nagyobb kiterjedés, néha
csak egy vagy két fúrás által feltárt denudációs foszlányokként rzdött meg a
középseocén. Nagyobb összefügg elterjedése délen a Csehbányai-medence
peremén és DNy-on a Bakonyjákói-medence szegélyén körvonalazható.
A szórt elfordulások alapján is kirajzolódik azonban az erteljes felslutéciai

transzgresszió. Az uralkodóan 1—3 cm átmérj, jól koptatott, legömbölyített

dolomit kavicsokból, alárendelten 1 cm körüli kvarc és tzk kavicsokból álló

konglomerátum réteggel induló majd assilinás mészkvel folytatódó N.
laevigatuszos szint elfordulásai a németbányái XI— XIII. sz. telepek vonaláig

terjednek. Ettl északra már csak a N. perforatuszos szint képzdményei for-

dulnak el. Kivétel az Iharkút I. sz. koncentráció területének ÉK-i részén

található Ik-245 sz. fúrás, amelyben a perforatuszos mészk alatt assilinás

mészk kifejldésben ismert a N. laevigatuszos szint. E fúrástól É-ra, „Iharkút
Észak” sekély területén már nem találunk középseocén rétegeket, azok csak
a vizsgált terület északi határán, az ún. ugodi öblözet peremén lépnek fel ismét
(Ik-1070 sz. fúrás), a N. perforatuszos szintet képviselve.

Ez utóbbi szint tehát messze túlterjed az alsólutéciai rétegeken. Denudációs
foszlánya a Hajszabarna oldalán is megtalálható.
A Nummulites millecaputos szint egyedül az Ik-1129 sz. fúrásból ismeretes

okkersárga, kagylós, egyenetlen törés discocyclinás mészmárga kifejldésben.

Ez a Csehbányai-medence peremén mélyült fúrás tárta fel a legteljesebb és

legvastagabb középseocén rétegsort, 57,8 m vastagságban.
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B szelvény

DNY EK

lk-355 I k—410 lk-328 lk-327 lk-263 lk-146

4. ábra. Az 1. ábrán jelölt „B” szelvény: a felsöeocén iharkúti formáció litofácies viszonyai az Iharkút II. sz. bauxit-

telep déli részén. A jelmagyarázatot lásd a 3. ábrán. Szerkesztette: Ágoston Z.

Fig. 4. Section „B" shown in Fig. 1 Lithofacies condit ions of the U pper Eocéné Iharkút Formation in the Southern

part of Iharkút II bauxite deposit. Fór the explanations, see Fig. 3. Eltted by Z. Ágoston

Felseocén

Az uralkodóan középseocén mészk anyagú kavicsokból álló konglomerá-
tum, nagyforaminifera zúzalékból felépül homokk, tarka agyag és tarka,

vagy zöldesszürke márga rétegek váltakozásából álló iharkúti formáció képviseli

a területen a felseocént. Ez denudációs diszkordanciával települ az idsebb
képzdményeken. Felseocén korát, melyet, mint ismeretes, Báldiné Beke M.
rögzített elször az Iharkút Iht-1 sz. térképez fúrásban (in Mészáros J. 1971)
a márga rétegek mészvázú nannoplanktonjának vizsgálata itt is számos eset-

ben igazolta. (Brokés F. 1978, Kerekes Ané 1979). Elsdleges fedjét a
csatkai formáció tavi fácies rétegei alkotják (Ik-942, Nb-209 stb. sz. fúrások).

Elterjedése a felderít kutatás során meglehetsen pontosan körvonalazódott.
Egybefügg elterjedési területe a németbányái kutatási terület É-i részén
az Iharkút I. sz. koncentráción már korábban megismert felseocén kifejldési

zónához csatlakozik. Általános elterjedésnek tételezhet fel a Bakonyjákói-
medence és a Csehbányai-medence csatlakozó részein is. A németbányái sekély-

3 Földtani Közlöny
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területen a Németbánya II. sz. teleptl D-re csak néhány kisebb denudációs
foszlány alakjában ismert. Iharkút Észak területén egyedül az Ik-194 sz. fúrás-

ban ismert. A Bakonyjákói-medence peremén az Ik-948 sz. fúrás a legészakibb
elfordulása. Az iharkúti formáció kifejldése a medence szélén mélyült fúrások-

ban már némi eltérést mutat az Iharkút I. sz. koncentráció területén részlete-

sen megismert parti kifejldéssel szemben.
Míg az ottani rétegsorok a vastag, 20 m-t is meghaladó konglomerátum és

néhány méteres márga rétegekkel a tenger partszegélyi zónáját képviselik

(az Iharkút-IV. sz. telep területén a part vonala is megrajzolható), addig a Já-
kói-medence fúrásaiban vastag márga (és emellett tarka agyag, kszenes agyag
rétegek) és vékony konglomerátum rétegek váltakozása jellemzi a formációt,

ez pedig a parttól való nagyobb távolságot jelzi. Egyúttal arra is utal, hogy a
Jákói-medence a felseocénben is medence volt.

Az eocén képzdmények bauxitföldtani szerepe a központi területrészen,

a Németbánya II. és XIII. sz. telepen közvetlen bauxitfedként viszonylag

fontos, másutt alárendelt. Az idsebb rétegek megvédésében, s így közvetve
a bauxit megvédésében a középseocén mészk játszhatott szerepet azáltal,

hogy egy ideig (lepusztulásáig) megvédte azokat a felseocén denudációtól és

részben talán az oligocén lineáris eróziótól.

A feltételezett abráziós eredet miatt a felseocén iharkúti formáció némileg
kedveztlen bauxitfednek tekinthet. A bauxit uralkodóan mélytöbrös,

mélytöbrös árkos teleptani típusa miatt azonban a fed hatása ott is csak kis

mértékben érvényesül, ahol közvetlenül bauxitra települ.

Oligocén-alsó miocén

A csatkai formációba sorolható, folyóvízi alluviális összlet, amely ciklusos

felépítése és jellegzetes kavicsanyaga alapján jól azonosítható, csak a terület

nyugati részein ér el nagyobb vastagságot. Ciklusos felépítése is csak itt

tanulmányozható. Hasonló felépítést mutat az Északi-Bakony más területein

ismert kifejldéséhez. Bázisán általában 5— 20 m vastag delta-tavi fácies,

szürke, vízszintesen rétegzett agyagmárga, agyagmárgás aleurit rétegek talál-

hatók és ezeket követi a kavics vagy konglomerátum réteggel induló, tulaj-

donképpeni ciklusos felépítés összlet. Ez sodorvonal fácies kavics, homokos
kavics, konglomerátum, zátonyfécies homok, homokk, ártéri tavi, ill. delta

tavi fácies szürke agyag, agyagmárga, agyagmárgás aleurit, kiszáradó tavi

fácies tarka, vagy foltos szín agyag, kzetlisztes agyag, mészkonkréciós
vagy rogyási-lapos agyag rétegek váltakozásából felépül ciklusokból áll.

A ciklus-kezd kavics rétegek vastagsága gyakran meghaladja az 5 m-t. Az Nb-
260 sz. fúrásban 30 m-nél vastagabb kavics réteg is ismeretes. A terület nagy
részét kitev ún. sekély kutatási területen többnyire csak a csatkai formáció

alsó, tavi fácies rétegeinek, vagy az ezeket heteropikusan helyettesít zöldes-

szürke, mészkonkréciós agyag rétegeknek a néhány méter vastag eróziós

roncsai fordulnak el szórtan. Ezek azonosítása megbízhatóan csak nannoplank-
ton vizsgálatokkal végezhet el. A formációra jellemz, áthalmozott kréta és

eocén fajokból álló együttesekben elforduló oligocén, nem egyszer zónajelz
fajok (Sphenolithus distentus (Martini), Keticulofcnestra lockeri Müller stb.)

meghatározásával Brokés F. és Kerekesné Tüske M. (BKV) az összlet

középs-felsoligocén korát igazolta.
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Pannóniái

Képzdményei általában hiányoznak a területrl és ennek részben sföldrajzi

okai vannak. Csak néhány fúrás (Ik-180, -59, -232, -234 stb.) tárt fel uralkodóan
1 cm átmérj, jól koptatott dolomit, alárendelten kvarc kavicsokból álló,

kvarchomokk kötanyagú konglomerátum, ill. gyöngykavics réteget, ami
kzettani analógia alapján pannóniai alapkonglomerátumnak tekinthet.

Hasonló kzet vált ismertté a felszíni térképezés során a Rókahegy DNy-i
oldalán és a Rókahegy-Tüskéstet vonulat Ny-i oldalán.

Pannóniai alapbreccsa elfordulása tárult fel a Tüskés-tet K-i oldalán és

pannóniai korúnak valószínsíthet homokot térképeztünk az I. sz. koncentrá-

ciótól ÉNy-ra, az erdészeti út mentén is. Ilyen homokot harántolt az Ik-234 és

-694 sz. fúrás is. Utóbbiban a homok felett szürke agyag is feltárult. Feltételesen

a pannóniaiba sorolható az Ik-78 sz. fúrásban 7,5— 36,0 m és 59,3 — 60,2 m közt

feltárt fakóvörös, gyengén kötött homokos agyag-agyagos homokk összlet,

mivel a kavicsos rétegek többségében jól osztályozott, csaknem kizárólag kvarc,

ill. alárendelten tzk szemcséket tartalmazó, 1 -3-as kerekítettség, többnyire

polírozott felület kavicsanyaga a pannóniai gyöngykavicsokhoz hasonló.

Ez a kzetanyag behatol a 36,0 38,0 m között települ oligocén-alsómiocén

(?) agyag repedéseibe is. (38,0—59.3 m között dolomitot harántolt a fúrás.)

Negyedidszaki képzdmények

A terület jelents részén (kb. felén) a bauxitfekt, annak helyben maradt
törmelékét, vagy magát a bauxitösszletet közvetlenül negyedidszaki képzd-
mények fedik. A negyedidszaki képzdmények többnyire az idsebb fedkép-
zdmények fölött is megtalálhatók. Néhány esetben a quarteren belül áthalmo-
zott „bauxitösszlet” vagy bauxit eredet kavics, törmelék található.

A negyedidszaki képzdmények korát biosztratigráfiai alapon általában

nem tudjuk megadni. A kifejldésük alapján bizonyosan quarterbe sorolható

képzdményeken (lösz, forrásmészk, alluvium) kívül egyes kzettípusok kzet-
tani megjelenésük, települési helyzetük alapján sorolhatók be, esetenként felté-

telesen. A legtöbb quarterbe sorolt kzetfajta idsebb a lösznél, beleértve a

Csalános-árok fiatal tektonikus mélyedésében összehalmozódott, néhol rend-

kívül vastag (Ik-213: 58 m, Ik-210: 50 m) pleisztocén rétegsort is. A vörös

agyag — ahol elfordul — általában a negyedidszaki rétegsor bázisán van.

A terület É-i és középs részén több helyen észleltük, de elfordul a Csalános-

árok DDK-i kijáratánál is. E hely kivételével völgykitöltésként nem észleltük,

jól érzékelhet viszont, hogy domborzatilag védett helyhez kötdik legtöbb

elfordulása.

Egyik kifejldési típusa nem kaolinites agyag, ill. kzettörmelékes agyag
jelleg. Másik típusát a kissé magasabb A1 20 3 ,

s ezzel föltehetleg kaolinit

tartalom jellemzi.

Az indikáció érték Al-dúsulásos vörös pelitomorf kzetekbl ennélfogva
nem válik el élesen, ezekhez — akárcsak a bauxitösszlethez — néhol térben is

csatlakozik. Mind laterálisán, mind vertikálisan gyakran összefügg nem vörös

agyag képzdményekkel. Ezek között barna, sárgásbarna, sárga, vörösesbarna,

rozsdavörös, olykor foltos, tarka, vagy szürke agyag, kzettörmelékes, kavicsos,

vagy homokos agyag fordul el. A jellegzetes barna agyag részben dolomittör-

melékkel, kaviccsal, homokkal váltakozva, vagy összefogazódva, a Csalános-

3*
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árok kitölt anyagaként mutatkozik. Egyes helyeken (pl. Ik-IX. telep) kréta
agyag eredete valószínsíthet (akár helyben történt elváltozások is okai lehet-

nek pleisztocénbe sorolásának), másutt (pl. Nb-209) az oligocénbl eredhet.
(A szoliflukciósan mozgatott és kevert agyagok egy részének eredeti kora
viszont azonosítható volt, pl. Nb-252.)

Elterjedése részben követi a vörös agyagot, az említett Csalános-árok mellett
ellentétben a vörös agyaggal — kisebb völgyek aljában is elfordul, mégis

a domborzatilag védett helyek: pihenk, tereplépcsk töve stb. tekinthetk
jellegzetes lelhelyeinek. Elfordul közvetlen bauxitfedként is (Nb-5: bauxit-
kavicsos barnássárga-vörös tarka agyag).

A lösz a terület legelterjedtebb pleisztocén képzdménye. Típusos hegyvidéki
lösz, gyakran rétegzettsége, st egy-két esetben gyenge lemezes elválása tapasz-
talható. Kissé agyagos vagy finomhomokos változata, alján kevés apró dolo-

mittörmelék, kavics elfordulása sem ritka. Csigafaunát, talajzónát ritkán
észleltek benne, ezzel eléggé elüt az É-i Bakony lösz-kifejldéseitl, egyezik
viszont azokkal a nagyobb mészkonkréciók (löszbabák) hiányában. Egy-két
esetben szürke vagy sötétszürke, föltehetleg mocsári eredet agyag betelepü-
lést tartalmaz (Nb-74, -252).

Gyakori vastagsága 4—6 m, legnagyobb vastagsága 17,1 m (Ik-976), viszony-
lag gyakoriak még a 8— 11 m vastag szelvények.

Települése változatos, nagy területeken közvetlenül a triászra, ill. annak
törmelékére, néhol a bauxitösszletre (pl. Nb-XI. telep) települ. A Hajszabarna-
Szállás-tet közti nagy dolomitterület fennsíkszer részeirl csaknem teljesen

lepusztult, a dolomitkibúvások közti fedettséget talaj, vagy vékony lösztakaró
idézi csak el.
A Csikvándi-árok fels részénél, az Ik-IX. bauxittelep körzetében kialakult

morfológiai csapdában változatos felépítés kavicsos-homokos összlet halmozó-
dott fel, szeszélyesen váltakozva egymással, agyaggal és átmeneti, agyagos-
homokos-kavicsos-kzettörmelékes képzdményekkel.
A kavicsanyag sem egyöntet, a kristályos és karbonátos kavicsok aránya,

ez utóbbiak koptatottsága szinte rétegenként, ill. szelvényenként változó.

A homok anyaga uralkodóan kvarc; sárga, sárgásbarna, gyakran muszkovitos,
agyagos, vagy meszes, kissé limonitos, néhol bauxitos (Ik-1003 sz. fúrás, mely-
ben a bauxitösszletre települ). Az összlet 2 —6 m, max. 10 m vastag.

A törmelékanyag jelents része föltehetleg a pannóniai képzdmények le-

pusztulásából származik, mert az említett csapda, valamint a tle ÉK-re
(Ik-504) és DNy-ra (az Ik- 19 1-tl Ny-ra) lev elfordulás a pannóniai denudá-
ciós foszlányok elterjedési területére esik. Hasonló a kifejldés a terület néhány
más pontján, az Nb-9 sz. fúrásban pl. a bauxitra homok települ.

Lejttörmelék, helyben maradt törmelék, völgykitöltés formájában elssor-

ban dolomittörmelék, E-on vegyes karbonátos törmelék fordul el. Egy-két
helyen közvetlenül a bauxitösszletre települ, pl. az Nb-XI. telep közepén, vagy
az Nb-331 sz. fúrásban. Ismert bauxitkavicsos, vörös agyagos kifejldése

(Nb-188) is.

A patakok és idszakos vízfolyások a legváltozatosabb méret, helyi eredet
törmelékbl álló üledéket raktak le, illetve mozgatnak a völgyek fenekén,

az áthalmozott löszbl álló legfinomabb kifejldéstl a durva lejttörmelék
eredet tömbös képzdményig.

Édesvízi mészk aZsivány-völgy jobb oldali mellékárkának peremén találha-

tó; piszkosfehér, puha recens mészkiválás az árokparton és az ottani növényzeten.
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Említésre méltó, hogy a területen helyenként 1 2 m vastag talaj is elfordul,

részben lösz-szelvény tetején, részben áthalmozottan — lefolyástalan mé-
lyedésekben. Ez utóbbi esetben közvetlen bauxitfed is lehet (Tk-TTI. telep).
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A kézirat beérkezett: 1983. VI. 9.

Táblamagyarázat — Explanation of plates

I. tábla — Plate I.

1 . Poligenetikus dolomitbreccsa, fdolomit formáció.

Az eredeti üledékes loferitbreccsa tektonikusán zúzott, repedéseit kaiéit tölti ki. Ik-690.
sz. fúrás 55,0— 60,0 m, N = 10 x

1. Polygenetic dolomité breccia, Hauptdolomit Formátion.

The original sedimentary loferite breccia is tectonically crushed, its fissures being filled

by calcite. Borehole Ik-690, 55.0— 60.0 m, M = 10 X
2. Tektonikus dolomitbreccsa, fdolomit formáció.

Ik-1081. sz. fúrás 22,4— 27,0 m, N = 10X
2. Tectonic breccia of dolomité, Hauptdolomit Formation.

Borehole Ik-1081, 22,4—27,0 m, M = 10

X
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II. tábla — Plate II.

Dolomitos mészk. Dolomitmikropátitos mikrit, korall részlettel. Felstriász, a dachsteini
mészk formációból származó törmelék az É-i terület bauxit összletébl. Ik-472. sz. fúrás
384,0— 387,0 m, N = 12 X
Dolomitic limestone. Micrite with dolomité microsparite. Note the part of a coral in it.

Upper Triassic, detritus deriving from the Dachstein Limestone Formation, from the
bauxite sequence of the northern subarea. Borehole Ik-472. 384.0— 387.0 m, M = 12 X

III. tábla — Plate III.

A csehbányái formáció homokkövének szövete. Ik-679. sz. fúrás 12,8— 13,6 m, N = 16 X
1. Dolomittörmelék szemcse, 2. Kvaréit szemcse
Texture of sandstone frotn the Csehbánya Formation Borehole Ik-679 12.8— 13.6 m,
N = 16 X
1. Fragmented dolomité grain, 2. Quarzite grain

IV. tábla — Plate IV.

Korallos molluszkás mészmárga vékonycsiszolati képe. Jákói márga formáció, csinger-
völgyi tagozat. Ik-942. sz. fúrás 96,0— 101,9 m, N = 13 X
Thin section image of corals-molluscs-bearing calcareous mari. Jákó Mari Formation,
Csingervölgy Member. Borehole Ik-942 96.0— 101.9 m, M = 13 X

V. tábla — Plate V.

Az iharkúti formáció finomtörmelékes durvaszemcsés homokkövének szövete. Ik-174. sz.

fúrás 5,0— 10,0 m. N = 13 X
Az uralkodóan nagy foraminifera töredékek alkotta törmelékanyagot pátit kötanyag
cementálja. 1. Nummulites töredék, 2. Discocylina töredék, 3. Vörös alga töredék, 4.

Tzk, 5. Kvarcit.
Texture of coarse-grained sandstone from the Iharkút Formation. Borehole Ik-174.
6.0— 10.0 m, M = 13 X
Composed predominantly of detritus of larger foraminifera, the clastics are cemented by
a sparry mátrix. 1. Nummulite fragment, 2. Fragment of Discocyclina, 3. Fragment of red
alga, 4. Chert, 5. Quartzite
Foto Kovács Árpád — Photo by Á. Kovács

Stratigraphy of the Iharkút bauxite deposit

M. Gellai—J. Knauer — K. Tóth — F. Szantner

*

The paper is part of a series of articles devoted to a presentation of the bauxite deposit

of Iharkút—Németbánya. The bauxite in the study area is underlain, fór the most part,

by the Hauptdolomit Formation which in the light of Forminifera and other fossils in it is

assigned to the Norian. Peculiar rocks underlying the bauxite deposit are the so-called

transitional beds representing a mixed carbonate facies between the Hauptdolomit and
the Dachstein Limestone. The Dachstein Limestone Formation (Norian-Rhaetian) is

subordinate over the studied area.

The detrital rocks developed on the surface of the Upper Triassic are assigned to the

post- Upper Triassic rocks forming the substrata of the bauxite doposits.

Chronostratigraphically, the bauxite complex belongs to an oarly stage of the Upper
Cretaceous subsystein which probably belongs to the Lower Senonian.
A deposit that might still be qualified as bauxite in the geological sense was found even

in a secondary position. Primary overburden of the bauxite is the Upper Cretaceous

• Address of the authors: H—8221 Balatonalmádi, Bauxite Prospecting Enterprise P.O.Box 31.
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Csehbánya Formádon represented mainly by variegated argillaceous maris vvith totál

absence of fossils.

Occurring in soine plaees (mainly in lacustrine beds), spores and pollen grains are
indicative of the palynological zones „B” and ,,C” proposed by F. Góczán.

As ixnmediate overburden of the bauxite, the Csehbánya Formádon is preserved
primarily in the southwestern part of the area, being lost to erosion elsewhere. Fór this

reason, somé of the bauxite deposits are covered, partly or completely, by younger roeks
sometimes only by a soil layer.

The Ajka Formation contained no workable coal or a facies that would suggest the
presenee of such a deposit. An increase in carbonate content permits to separate the corals-

molluscs-bearing mari of the Csingervölgy Member. In outcrop somé denudation residues
of the Jákó Mari can be identified, an Exogyra-rich interval and one poor in Exogyra
and/or other fossils being identifiable from boreholes. Youngest Senonian formádon in the
study area is the Polány Mari Formation which, in particular boreholes, contained the
Jakabhegy Breccia as well.

The Lovver Eocéné seems to have been represented by a hiatus in the study area.
The Middle Eocéné is known in the form of rags that have escaped erosion and are rep-
resented by the N. laevigatus and N. perforatus Horizon and by one borehole record of the
N. millecaput Horizon. Its arcai extension must nt have been continuous even originally,

except, maybe, fór the adjacent basin. Characterizable sandstone and conglomerate beds
coinposed fór the most part of Middle Eocéné limestone pebbles and the detritus of larger
foraminiferal shells, the Iharkút Formation is more coinmon. Its Upper Eocéné age has
been verified by the nannoplanktonic study of the interbedded mari layers and the super-
position to it of Oligocene beds, as observed in several cases. The Oligocene to Lower
Miocéné Csatka Formation in much of the study area is exposed merely in form of erosion
residues of its basal beds, bút in the basins and on their margins the cyclic pattern of the
alluvial sequence can well be studied. In addition to the primary absence of the younger
Miocéné beds, the Pannonian is absent over much of the area too, the only record of their

occurrence, as proved by a few data, being restricted to the northern subarea where it is

represented mainly by basal breccia and pearl-gravels.
In accordance with the diversity of Quaternary morphology, the Quaternary formations

are characterized by a variety of facies (red clay, clay, loess, gravel, sand, talus, freshwater
limestone).

Manuscript received: 9. June, 1983
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I. tábla — Plate I.
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II. tábla — Plate II.
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III. tábla — Plate III.



tí el l a i el cd.: Az iharkúti bauxitterület rétegtana 43

IV. tábla — Plate IV.



44 Földtani Közlöny 115. kötet, 1—2. füzet

V. tábla — Plate V.
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Kocs—Tata Dad-környékének eocén
képzdményei

Dr. Gidai László*

(0 ábrával)

I. Bevezetés

1972— 1977-ben Kocs Szend —Szák—Csép —Császár- Dad—Kömld—
Környe Tata térségében (1. ábra) földtani elkutatás folyt. E munka kereté-

ben a földtani térképezésen kívül geofizikai méréseket is végeztek és több mint
20 fúrást mélyítettek le. Ez a kutatási tevékenység az eocén képzdmények
rétegtani és kifejldési viszonyaira vonatkozóan is fontos eredményeket hozott.

A terület szerkezeti viszonyaira vonatkozó ismereteket, a kutatás gazdasági

eredményeit és a további kutatási lehetségekre vonatkozó véleményemet egy
másik dolgozatban foglaltam össze (1980).

Az alábbiakban az „eocén program” területén végzett munkám részeként az

eocén képzdmények rétegtani és kifejldési viszonyaira vonatkozó ismeretek

összefoglalását adom.

II. Kutatástörténeti áttekintés

Közleményem eltt (Gidai L. 1974) a terület eocén képzdményei nem voltak

ismeretesek. Ebben a jelentésben a Kocs-D-i süllyedék területének közepén
1972— 1973-ban mélyült, s általam feldolgozott Kocs-3. sz. fúrásról elzetes

jelleggel adtam áttekintést.

Jámbor Á. két ízben foglalkozott a területtel, a késbbi fúrási tevékenységrl
adva tájékoztatást (1976a, 1976b).

III. A területen lemélyített fúrások eocén rétegsorai

A Kocs-3. sz. fúrás eocén rétegsora

A fúrás eocén rétegsorának laboratóriumi feldolgozását Sárköziné Farkas
E., Rákosi L., Horváthné Kollányi K., Jámborné Kness M. és Kecskemé-
tiné Körmendy A. végezték el.

* Magyar Állami Földtani Intézet — Institut géologicpie national de Hongrie, H-1442. Budapest XIV. Népstadion
út 14. Pf. 106.
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/. ábra. A Koca és Dad környéki eocén képzdmények mélyföldtani vázlata (Gidai L. 1083). Jelmagyarázat
1. Fúrás, amely a mezozóos alaphegységre települt,, eocénnél fiatalabb képzdményeket mutatott ki. 2. Eocén kép-
zdményeket harántolt fúrás. 3. Vet, 4. Fvet, 5. Az alaphegység tengerszint feletti magassága, m, (8—6. Az Eöt-
vös L. Geofizikai Int. mérései alapján), 6. Az eocén képzdmények szerkesztett, valószínsített elterjedése, 7. Meg

nem kutatott terület

Fia. 1. Esquissedegéologiesouterraine dcsformationséocéncs de la région de Kocáét Dad (L. Gidai 1088). L é g e n d c :

1. Sondago qui a mis en évldence des formations post-éocénes surmontant le soubassement sccondníre, 2. Sondage
ayant creusé des formations éocénes, 3. Faille, 4. Faille principale, 5. Altitude du soubassement au dessus du niveau
de la mer, m (3 ü 5. Sur la base des données de l’Institut de Géophysique L. Eötvös), 6. Répartltion de l’Éocénc étnblie

pár construction graphique et considéréc probablc, 7. Territoire non-exploré
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2. ábra. A Kocs-3. sz. fúrás eocén rétegsora. Kétegcsoportok: (T). Aleuritos tarkaagyag, (f).
Molluszkás, már-

gás aleurit, aleuritos agyag, (3). Nunnnulites subplanulatusos, márgás aleurit, (?). Nummulites perforatusos meszes,
márgás aleurit,

(f).
Agyagos mészk, (g). Nummulites garnieris márgás aleurit. agyagos mészk, (7). Nummulites

striatusos, N. variolariusos márgás, meszes aleurit. Jelmagyarázat: 1. Márgás aleurit, 2. Meszes aleurit, 3.

Agyagos aleurit, 4. Márga,5. Aleuritos márga, 6. Mészmárga, 7. Aleuritos mészk, 8. Aleuritos agyag, 9. Aleuritos
tarkaagyag, 10. Aleuritos mészk, 11. Agyagos mészk, 12. Mészktörmelék, 13. Nummulinit

Fig. 2. Série éocéne du sondage Kocs-3. Groupes de strates: (T) Argile bariolée silteuse, (2) Siltite marneuse
á Mollusques, argile silteuse,® Siltite marneuse á Nummulites subplanulatus,® Siltite calcaire et marneuse á Nummu-
lites perforatus, (5 ) Calcaire argileux, ©Siltite marneuse et calcaire argileux á Nummulites garnieri, (7) Siltite marneuse
et calcaire á N. striatus et N. variolarius. Légende: 1. Siltite marneuse, 2. Siltite calcaire, 3. Siltite argileuse,
4. Marne, 5. Marne silteuse, 6. Mamo-calcaire, 7. Calcaire silteux, 8. Argile silteuse, 9. Argile silteuse bariolée, 10.

Calcaire silteux, 11. Calcaire argileux, 12. Débris de calcaire, 13. Nummulinite
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Cuisi emelet

1. Aleuritos tarkaagyag

.

A rétegcsoport vastagsága 11,2 m. Települési mélysé-
ge 677,2—688,4 m-ek között van. Fels és alsó része szürke zöldesszürke,

sötétsárga és karminvörös aleuritos agyagból áll. Középs részén, 682,8— 684,2
m-ek között, kréta korú, requiéniás mészkanyagú törmelék van. Az aleuritos

tarkaagyag rétegek smaradványmentesek.
2. Molluszkás, márgás aleurit, aleuritos agyag. Ezt a rétegcsoportot a fúrás

673,5— 677,2 m-ek között 3,7 m vastagságban mutatta ki. Színe általában szür-

ke, két helyen kszenes agyag nyomok mutatkoztak, utóbbi helyeken a kzet
színe sötétszürke. Mind az alatta, mind a felette települ rétegcsoport felé az

átmenet folyamatos.

Rákosi L. vizsgálatai és értékelése szerint az ebbl a rétegcsoportból ki-

mutatott sporomorphák szemiterresztrikus láperdi kifejldést jeleznek.

Néhány tengeri mikroplankton maradvány is elfordul. Leggyakoribb formák
a következk: (2. ábra)

Tricolporopollenites cingulum tip.

T. semiglobosus Kds.
Plicapollis pseudoexcelsus (W. Kr.) W. Kr.
Plicatopollis plicatus (R. Pót.) W. Kr.
Pentapollenites pentangulus (Pf.) W. Kr. pentangulus.

Csökkentsósvízi kifejldést jelz igen fajgazdag Mollusca faunát tartalmaz.

Ezek közül a leggyakoribb formák a következk:

Tivelina pseudopetersi (Taeger) (domináns forma)
Brachyodontes corrugatus (Brongn.)
Pyrazus focillatus (De Greg.)

3. Subplanulatusos-molluszkás márgás aleurit. A 11,7 m vastag rétegcsoportot

a fúrás 661,3— 673,5 m-ek között harántolta. Zömében márgás aleurit rétegek-

bl áll, a rétegcsoport alsó részén agyagos aleurit és aleuritos agyag képzd-
mények is elfordulnak. A rétegek színe zöldesszürke és szürke. A mésztartalom
a rétegcsoport fels része felé fokozatosan növekedik, a homok frakció pedig

eltnik.
A sporomorphák továbbra is arról tanúskodnak, hogy a terület közelében

valahol szemiterresztrikus láperd tenyészet volt. Ebben a rétegcsoportban

gyakori formaként már csak a

Tricolporopollenites cingulum tip.

T. semiglobosus Kds

formák említhetk.
A rétegcsoport legjellemzbb smaradványai a nagy Foraminiferák. Ezek

közül kiemeljük a
Nummulites subplanulatus Hantken et Mad.

fajt, amely helyenként kzetalkotó mennyiségben fordul el. Ezenkívül a

következ alsóeocén kort jelz nagy Foraminiferák fordulnak el (3. ábra):

Nummulites nitidus de la Harpe, A.

N. subramondi de la Harpe, A.
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Nummulltes anomalus de la Harpe
A
nit idus de la Harpe A
praelucasi Douv.
pernotus Schaub.
globulus Levmerie
subplanulatus Hantkeu et Mad.
subramondi de la Harpe
períoratus Monti. A, B
ex gr. sp. períoratus Monti,
böckhi Rozlozsnik A
garnteri de la Harpe
atacicus var striatiíormis Kach
striatus (Bruguiére) A
striatus var pannonicus Rozi.
variolarius (Lám.) A
brongniarti d’Arch. B
rotularius Desh.
sp. töredék
ex. gr. sp.

Operculina granulosa Leym.
ammonea Leym.
parva Douv.
sp. töredék

Discocyclina praiti (Mich.)

douvillei (Schlumb.)
roberti Douv.
stellata d’Arch.

tenuis Douv.
variáns Kaufra.
nummulitica Giimbel
aíí. scalaris Schlumb.
sp. töredék

Assilina mamillata (d’Arch.)
sp.

Actinocydina radians d’Arch.
Asterocvcllna stellata d’Arch.
Orbitolithes complanatus Lám.

sp.

Alveolina sp.

Fabiania sp.

3. ábra> A Kocs-3. sz. fúrás eocén rétegsorának nagyforaminiferái. JAmborné Kness M. vizsgálatai alapján szerkesztette Gidai L. 1983. Az®—@ rétegsorokat lásd a 2. ábrán. Jelmagyarázat: (az smaradványok gyakorisága)

1. Ritka, 2. Kevés, 3. Gyakori, 4. Sok, 5. Tömeges, kzetalkotó

Fig. 3. Grands Foraminiféres de la sérle éocéne du sondage Kocs-3. Rédlgé pár L. Gidai 1983 sur la hasé des données de M. JAmbor-Kness. Pour les groupes de strates® & (j), voir Fig. 2. Légende: (fréquenee des fossiles). 1. Rare,

2. Peufréquent, 3. Fréquent, 4. Trés fréquent, 5. Abondant, constructeur
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N. praelucasi Douvillé, A.

N. pernotus Schaub. A.

Operculina granulosa Leym.

A nagy Foraminiferák a rétegcsoport alsóeocén korát jelzik.

Sekélytengeri, partközeli kifejldést jelöl Mollusca faunája rendkívül faj-

gazdag. A leggyakoribb fajok a következk:

Trachycardium a '

-n (Defr.)

Beguina taegeri ,ots

Corbula cf. costata So^r

Nuculana striata La.u.

Arca vértesensis S/.ts
Tivelina pseudopetersi (Taeger)
Solariella cf. tricincta dudarensis Strausz
Marginella pseudovoluta Oppenheim
Odostomia pannonira Szts
Bittium quadricinctum Donc.

Lutéciai emelet

4. Perforatuszos meszes márgás aleurit. A fúrás 637,0— 661,8 m-ek között 24,8

m vastagságban kzettanilag változatos rétegcsoportot mutatott ki. A Nummu-
lites perforatusok tömeges — kzetalkotó — elfordulása által jellemzett réteg-

csoportot többnyire meszes és márgás aleurit, aleuritos márga és nummulites-
lumasella alkotja. Fentieken kívül aleuritos mészmárga rétegek is elfordul-

nak. A rétegek színe általában zöldesszürke, elfordul még a szürke és zöld

szín is.

A rétegcsoport gazdag Nannoplanktonjában megtalálhatók a következ
középs eocén zónajelz fajok is:

Reticulofenestra placomorpha (Kamptner)
Pemma rotundum Klumpp

A Nummulites perforatusokon kívül a rétegcsoportban még a következ a

képzdmények középs eocén korát bizonyító nagy Foraminiferák vannak:

Nummulites striatus (Brugtjiere) A.
N. variolarius (Lamarck), A.
N. atacicus var. striatiformis Kacharava, A.
N. brongniarti d’Arch. et Haime

Az alsóeocénbl áthúzódó (esetleg áthalmozott) fajok:

Nummulites praelucasi Douvillé, A.
N. subramondi de la Harpe, A.
N . subplanulatus Hantken et Madarász, A. (töredékek)

N. pernohts Schaub, A.

A Nutn mulites rotularius Deshayes, A, faj az alsóeocéntl a felseocén alsó

részéig él.

A Nummuliteseken kívül a rétegcsoportban még a következ nagy Foramini-
ferák vannak:

4 Földtani Közlöny
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Operculina granulosa Leymerie
O. ammonea Leymerie
O. parva Douvillé
Discocyclina nummulitica Gümbel
D. douvillei (Schltjmb.)

D. pratti (Mich.)

Discocyclina variáns Kauem.
D. roberti Douv.
D. stellata d’Arch.
D. tenuis Douv.
Assilina mamillata (d’Arch.)
Orbitoliihes complanatus Lamarck
Actinoclina radians d’Arch.
Asterocyclina stellata d’Arch.

Meghatározható Mollusca héjmaradványokat csak a rétegcsoport alsó részé-

ben találtunk. A Mollusca fauna tengeri kifejldést jelöl.

5. Agyagos mészk. Ezt, a fúrásban 631,0— 637,0 m között települ réteg-

csoportot annak alapján különítettük el, hogy mind az alatta, mind a fölötte

települ rétegcsoportokhoz képest a nagy Foraminiferák alárendelt mennyiség-
ben vannak jelen.

A rétegcsoport agyagos mészk, aleuritos mészk és aleuritos mészmárga
rétegekbl áll. A rétegek színe zöldesszürke. A mészk részletek helyenként
kissé átkristályosodtak.

A fauna elszegényedése a Nannoplankton tartalomban is mutatkozik.
A 631,0— 633,3 m-ek közötti réteg Nannoplanktont nem tartalmaz, a 635,7—
637,0 m-ek közötti réteg pedig csak gyéren. Kisforaminifera faunája — külö-

nösen a 631,0 — 633,0 m-ek közötti rétegé — szintén szegényesebbnek mondha-
tó. A nagy Foraminiferák közül csak néhány faj fordul el, kis mennyiségben:

Nummulites striatus (Bruguiére), A.

N . variolarius (Lamarck), A.

N. anomalus de la Harpe, A.

N . atacius var. striatiformis Kacharava, A.

Operculina granulosa Leym.
Discocyclina nummulitica Gümbel

6. Nummulites garnieris márgás aleurit, agyagos mészk. Ezt a rétegcsoportot

a fúrás 613,6— 631,0 m-ek között mutatta ki, 17,4 m vastagságban. A réteg-

csoport alsó határát a nagy Foraminiferák tömeges — kzetalkotó — mennyi-

ségben való megjelenése jelzi. Fels határát a Nummulites garnierinéks, fauna-

képbl való kimaradása alapján vontuk meg. A rétegcsoport fleg agyagos

mészkbl, mészmárgából és márgás aleuritból áll.

A rétegcsoport kevés sporomorphát tartalmaz. Tengeri mikroplankton szer-

vezetek is kimutathatók. A leggyakrabban elforduló sporomorphák a követ-

kezk:

Verrucatosporiles favus (R. Pót.) Th. et Pf.
Tricolporopollenites cingulum tip.

A Nummulites garnierin kívül a rétegcsoportban a következ nagy Foramini-

ferák fordulnak el gyakori-tömeges módon:
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Nummulites perforatus Montfort, A, B.

N . striatus (Bruguiére), A.

N. variolarius (Lám.), A.

Orbitolithes complanatus Lám.

Fentieken kívül meghatározható volt még a

Nummulites böckhi Rozlozsnik, A.

N. atacicus var. striatiformis Kacharava, A.

Operculina granulosa Leym.
O. ammonea Leym.
Discocyclina pratti (Mich.)

Assilina mamillata (d’Arch.)

A rétegcsoportból több Mollusca genus és faj vált ismertté. Legelterjedtebbek

a tiszta tengeri közeget jelz Ostrea és Pederi félék. Két helyen, 615,0—617,7 m
és 627,5— 628,1 m-ek között, csökkentebb sótartalmú tengerre utaló Mollusca

fauna van.

7. Nummulites striatusos, Nummulites variolariusos, meszes aleurit. Ezt a k-
zettaniig változatos felépítés 13,5 m vastagságú rétegcsoportot a fúrás a

600,1—613,6 m mélységközben mutatta ki. A fels fele — egykori felszíni

hatások következményeként — sötétsárga, alsó fele szürke és zöldesszürke

szín. A meszes és márgás aleurit rétegeken kívül aleuritos márga és aleuritos

mészmárga rétegek is elfordulnak. Legjellemzbb smaradványai a tömegesen
és kzetalkotó módon elforduló Nummulites striatvisok és az a sok Nummulites
variolarius, amely a rétegcsoport majdnem minden rétegében meghatározható
volt. Fentieken kívül a rétegcsoportban még a következ nagy Foraminiferák
vannak

:

Nummulites perforatus (Montfort), A.
N. striatus var. pannonicus Rozl., A.
N. brongniarti d’Arch., B.
Operculina granulosa Leymerie
O. ammonea Leymerie
Discocyclina nummulitica Gümbel
D. variáns Kaufm.
Orbitolithes complanatus Lamarck.

Az alábbiak valószínleg alsóeocén képzdmények lepusztításából származ-
nak:

Nummulites subplanulatus Hantken et Mad. (töredékek)
N. nitidus de la Harpe, A.
N. subramondi de la Harpe (töredékek)

Számos Nannoplandon fajt tartalmaz, ezek között megvan a Reticulofenestra

placomorpha (Kamptner) — Pemma rotundum Kltjmpp zóna egyik zónajelzje, a

Reticulafenestra placomorpha (
K amptner) faj.

Fels részében a kis Foraminiferák gyéren fordulnak el, illetve hiányzanak.
Alsó részében néhány benthosz faj található. Mollusca faunáját általában a
Peden, Ostrea és Chlamys félék alkotják.

4*
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A Dad-1. sz. fúrás (4. ábra

)

A 185,5— 275,6 m mélységközben 90,1 m vastagságban mutatkoztak az
eocén kor képzdményei. A fúrás eocén rétegsora kszén nyomot, kszén indi-

kációt nem mutatott ki, eocén kszénre meddnek tekinthet.
A viszonylag kis távolság ellenére (kb. 7,5 km) az ebben a fúrásban kimuta-

tott eocén rétegsor jelents eltérést mutat a kocs-dadi terület alapfúrásának
tekinthet Kocs-3 sz. fúrás eocén rétegsorától. Hiányzik a Kocs-3. sz. fúrásban
kimutatott alsóeocén tarkaagyag, a molluszkás és a Nummulites subplanulatus-

os rétegcsoport. A középseocén alsó harmadát kitölt gyér nagyforaminifera
tartalmú mészk felfelé fokozatosan márgás aleuritba és aleuritos agyagmárgá-
ba megy át. Véleményem szerint a lutéciai emelet egészét képvisel rétegsor

nagyforaminifera tartalma alapján inkább a Tatabányai-medence középs-
eocénjével (Ta-1481 fúrás), mint a Kocs-3. sz. fúrás középseocénjével mutat
analógiát.

Dad térképez-1-Dat-l fúrás (4. ábra

)

136,4— 138,2 m között mindössze 1,8 m vastagságban sün átmetszeteket,

kagylóhéj töredékeket és Discocyclina sp.-eket tartalmazó lithothamniumos
mészk. Ez a felstriász dachsteini mészkre települ vékony lithothamniumos
mészk réteg véleményem szerint a középseocén legalsó részét képviseli.

Eocén kszénindikációt ennek a fúrásnak a rétegsora nem tartalmaz.

A két fúrás rétegsora alapján arra következtetünk, hogy Dad környékén a

kainozóos üledékképzdés a középseocén alján indult.

A Kocs-6. sz. fúrás (5. ábra) a Kocs-3. sz. fúrástól kb. 1300 m-re mélyült. Az e fúrás által

386,5— 415,1 m között, 28,6 m vastagságban kimutatott eocén rétegsort a Kocs-3. sz.

fúrás 4. sz. rétegcsoportjával párhuzamosítjuk. Az alsóeocén rétegcsoportokat ez a fúrás
sem mutatta ki.

Eocén kszén szempontjából ennek a fúrásnak a rétegsora is meddnek tekinthet.
Az eocén üledékképzdés ezen a területrészen is a lutéciai emelet kezdete körül indult

meg.
A Kocs-4. sz. fúrás (6. ábra). 359,8— 365,1 m-ek között 6,3 m vastag miliolinás mészkö-

vet mutatott ki. Ez a fúrás is megállapította az alsóeocén képzdmények hiányát. Eocén
kszén indikációt ez a fúrás sem mutatott ki.

A Kocs-5. sz. fúrás (5. ábra) a Kocs-3. sz. fúrásban kimutatott alsóeocén képzdmények-
kel korrelációba hozható eocén rétegsort tárt fel. 434,1— 440,8 m között az alsóeocén
fekv rótegcsoportot mutatta ki, amelyet a makrofaunamentes aleuritos tarkaagyag,
agyagos aleurit, agyagos kavics és kavicsos homok rétegek építenek fel.

A 429,4— 434,1 m között átfúrt 4, 7 m vastag 2.sz. molluszkás rétegcsoportban van egy
0,2 m vastag réteg, amelybl a rótegleírás kszénnyomokat említ: 0,5— 2 cm vastag 2— 10

cm széles barnakszén lencsék, amelyeket 0,5— 2 cm kszenes agyag foglal be. Ez a réteg-

csoport a Kocs-3. sz. fúrás eocén rétegsorának 2. sz. rétegcsoportjával egyértelmen
korrelációba hozható.
A 428,6— 429,4 m-ek közötti nummuliteszes agyagmárga a Nummulites subplanulatusos

rétegcsoport alsó részével azonos. Eocén kszén szempontjából a fúrás rétegsora meddnek
tekinthet.
A Tata-6. sz. fúrásban (5. ábra) 280,0— 341,2 m között kimutatott, 61,2 m vastag eocén

összlet a Kocs-3. sz. fúrás eocén rétegsorával megbízhatóan parallelizálható.

Eocén kszén tekintetében ennek a fúrásnak rétegsora is medd.
A Kocs-l. sz. fúrás (6. ábra) is harántolt eocénbe sorolható képzdményeket. A 210,0—

215,4 in között kimutatott 5,4 m tarkaagyag az alsóeocón fokvrétegcsoportot képviseli

(Kocs-3. 1 sz. rétegcsoport).

A tarkaagyagra a molluszkás és a Nummulites subplanulatusos rétegcsoport kimaradá-
sával közvetlenül települ a Nummulites perforatusos rétegcsooport. Egyértelmen a N.
perforatusos rótegcsoportba sorolhatók a 206,5— 207,6 m-ek közötti rétegek. A fúrás

189,4— 206,5 in-ok közötti szakaszában is vannak Nummulites perforatusok. Utóbiakkal
kapcsolatban felmerülhet a gyanú, hogy itt áthalmozottak, másodlagos helyzetek.
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Eocén kszén vonatkozásában ennek a fúrásnak a rétegsora is meddnek tekinthet.
.4 Ta-835. sz. fúrás (6. ábra) csak alsóeocén képzdményeket harántolt. 224,2— 236,2 m

között az alsóeocén fekvrétegcsoporttal analóg tarkaagyag és agyagos homokk rétege-

ket mutatott ki. A 220,4— 224,2 m közötti molluszkás agyag a Kocs-3. sz. fúrásban
kimutatott 2. sz. rétegcsoporttal azonos.

IV. Az eocén képzdmények rétegtani és kifejldési viszonyai

A terület eocén képzdményeinek rétegtani és kifejldési viszonyairól az 5.

és 6. ábrák adnak tájékoztatást. Ezekbl kitnik, hogy a Kocs-3. sz. fúrásban

1.2.3. számokkal jelzett, általam az alsóeocénbe sorolt rétegcsoportokat csak a

Kocs-1, Kocs-3, Kocs-5, Tata-6, és a Ta-835. sz. fúrások mutatták ki (7. ábra).

Ezek a fúrások Kocs községtl délre-délkeletre mélyültek. Kocs—Nagy-
parnakpuszta Kistagyospuszta és Tata között az alsóeocén képzdmények
elterjedése egy kb. 5 km hosszú (Ny—K irányú) és 2,5 km széles (É—D irányú)

területen valószínsíthet.
Az ettl a területtl Ny-ra (Kocs-4) és D-re (Kocs-6, Dad-1, Dat-1) mélyült

fúrások a Kocs-3. sz. fúrásban kimutatott eocén összlet 1.2.3. sz., az alsóeocénbe

sorolható rétegcsoportjait nem mutatták ki (8. és 9. ábra). A középseocén
képzdmények közvetlenül települnek a mezozóos alaphegységre. Mind a kocsi,

mind a dadi eocén képzdmények kifejldése a tatabányaival mutat azonos
vonásokat.

A területrl felseocén képzdményeket nem ismerünk. A Dad —Kocs—Tata
környéki terület eocén képzdményei a Vérteshegység Ny-i peremén lev
eocén elfordulásokkal (Várgesztes, Vértessomló) is mutatnak rétegtani és

szerkezetfejldési analógiákat (Gidai L. 1976).

Teljesen biztosnak vehet, hogy a paleocénben és az eocén legalsó emeleté-

ben, a szparnakumiban a terület szárazulat volt.

Feltételezem, hogy a területen az eocén üledékképzdés a felscuisiben indult

meg egy nyugat-keleti irányú, a Tatabányai-medencébl nyugati irányban
kiágazó, valószínsítheten keskeny tengerágban.

Az ezután következ, a középseocén alján végbement tengeri elbontás

már kiterjedt az egész kocs-dadi területre.

A Bokod-1828. sz. fúrás Pusztavám-oroszlányi kifejldés eocén rétegsort

tárt fel. Ennek a fúrásnak a rétegsora a pusztavám-oroszlányi alsóeocén

tengerágból kiágazó kis öblöt jelöl.

A Bo-1828. sz. fúrás és a dadi kifejldési terület eocén rétegsorainak eltér
kifejldése alapján az a véleményem, hogy a két terület eocén képzdményei
között összefüggés nincs. Véleményem szerint a dadi eocén képzdmények fia-

talabbak, mint a Bököd környékiek.

Arra a kérdésre, hogy volt-e vagy nem felseocén üledékképzdés a területen,

konkrét választ nem adhatunk, mivel a területen felseocén képzdmények
nem ismeretesek.

Véleményem szerint lehetett.

Említettem, hogy véleményem szerint a kocs-dadi és a tatabányai területek

között az eocén folyamán összeköttetés volt. Jelenleg viszont nincsen folya-

matosság az említett területek eocén képzdményei között. Köztük van a
kömld-környei terület, ahol az eocén képzdmények utólagos letárolás kö-

vetkeztében hiányoznak. A mezozóos alaphegységre közvetlenül települnek

az oligocén képzdmények.
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A kézirat beérkezett: 1983. VIII. 18.

Formations éocénes de la région de Kocs—Tata—Dad
(Transdanubie du N, Hongrie)

Dr. L. Gidai

Les recherches géologiques de reconnaissance dans la région de Kocs— Szend— Szák

—

Csáp— Császár—Dad—Komlód—Környe—Tata (Transdanubie du N) (Fig. 1) ont apporté
des informations importantes sur les formations éocénes, des aires de répartition de l’Eocé-

ne jusqu’ á présent inconnues ayant été découvertes.
La série éocéne la plus cOmpléte a été présentée pár le sondage Kocs-3. Sur la base des

analyses multilatéres des échantillons récupérés la subdivision stratigraphique de la série

du sondage et la datation des formations respectives ont été effectuées de la maniére
suivante (Fig. 2).

Cuisien
1. Argiles bariolées silteuses. Grises, gris verdátre, jaune foncé et rouge carmin. Pro-

fondeur du dépót de 671,2 a 688,4 mm, puissance du terme 11,2 m. Les couches d’argiles

bariolées silteuses sont azoíques.

2. Silt8 marneux et argiles silteuses h Mollusques. Roche de couleur grised’une, puissance

de 3,7 m, se trouvant dans l’intervalle de 673,6 á 677,2 m. Elle contient une fauné de
Mollusques riche en espéces, indiquant tm faciés d’eau saumátre (formes plus fréquentes:

voir le texte hongrois).

3. Silts marneux h subplanulatus et Mollusgues. Les couches en question sont de couleur

gris verdátre h grise, d’une puissance de 11,7 m, intervalle de profondeur de 661,8—673,5
m. Les fossils les plus caractéristiques du termo en question sont les grands Foraminiféres

(Fig. 3). On en cite Nümmulites subplanulatus Hantken et Mad., espéces se rencontrant,

d’apres la détermination pár M. Jámbor— Kness, en tant que constructeurs. (La liste

d’autres formes éocéne inférieur est donnóe dans le texte hongrois.)

Indiquant un faciés marin peu profond, sublittoral, la fauné de Mollusques eBt extréme-

ment riche on espéces (Pour une liste des espéces les plus fréquentes, voir le texte hongrois.)
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Lutétien

4. Süts calcaro- inarneux á perforalus. La puissance du terme en question est 24,8 m, le

sondage l’a découvert entre 637,0 et 661,8 m. II s’agit de silts calcaire et marneux, de
marnes silteuses et de lumachelles de Nummulites, les spécimens de Nummulites perfóratus

y se trouvant en constructeurs.

Outre les représentants de Nummulites perforalus la roche contient encore beaucoup
de grands Foraminiféres y compris éprobablement mérne des espéces remaniées de l’Éocéne

inférieur (N. praelucasi Douvillé, A., N. subramondi de la Harpe, A., N. subplanulatus

Hantken et Madarász, A., N. pemotus Schattb, A.).

5. Calcaire argüeux. Profondeur du depót entre 631,0 et 637,0 m. Tant pár rapport au
termes sousjacents que pár rapport á ceux superposés, les grands Foraminiféres se ren-

contrent dans le terme en question en quantite subordonnée, réduite k quelques espéces

(voir: texte hongrois).

6. Silts marneux, calcaires argüeux a N. garnieri. Puissance 17,4 m, profondeur du dépt
613,6 á 631,0 m. Teneur en fossiles trés variée (voir: texte hongrois).

7. Süts calcaires á Nummulites strialus et N. variolarius. Profondeur du depót entre

600,1 et 613,6 m, puissance 13,5 m. Les spécimens de N. strialus et N. variolarius se ren-

contrent en abondance, représentant des éléments constructeurs de la roche. II y a aussi

des Nummulites remaniés de L’Éocéne inférieur (N. subplanulatus Hantken et Mad.,
N. nitidus de la Harpe, A., N. subramondi de la Harpe).

Sondage Dad-1 (Fig. 4)

Le sondage Dad-1 démontré la présence de formations éocénes, épuissantes de 90,1 m,
entre 185,5 et 275,6 m. Pár rapport á la série éocéne du sondage Kocs-3, il montre diffé-

rence considérable. Ce qui manque ce sont les argiles bariolées de L’Éocene inférieur, le

terme á Mollusques et Nummulites subplanulatus observé dans le sondage Kocs-3. Les
calcaires h grands Foramimiféres peu fréquents remplissant le tiers inférieur du Eocéné
moyen passent vers le haut graduellement á des silts marneux et des marnes silteuses,

argileuses. D’aprés inon opinion, la série représentant la totalité de l’étage lutétien montre,
sur la base de sa teneur en grand Foraminiféres une analogie surtout á l’Éocéne moyen du
Bassin de Tatabánya (sondage Ta-1481, L. Gidai 1977), étant moins semblable & l’Eocéne
moyen du sondage Kocs-3.

Sondage cartographique Dad-1, sondage Dat-1
Dans l’intervalle de 136,4 á 138,2 ni le sondage a découvert des sections transversales

d’oursins, des débris de coquilles de Lamellibranches et des Discocyclina sp. encaissées
dans un calcaire á Lithothamnium. Surmontant le Dachsteinkalk du Trias supérieur, ce
calcaire á Lithothamnium peu épais, représente, k inon avis, la partié basale de l’Éocéne
moyen.

D’aprés la série des deux sondages on peut tirer la conclusion que la sédimentation
cénozoique dans la région de Dad a commencé k la base de l’Éocéne moyen.

Sondage Kocs-6 (Fig. 5)

Foncé á une distance de 1300 m environ du sondage Kocs-3, le sondage Kocs-6 á
découvert, dans l’intervalle de 386,5 á 415,1 m íme série éocéne puissante de 28,6 m, qui
correspond au terme 4 distingué dans le sondage Kocs-3. La sédimentation éocéne á débuté
vers le début du Lutétien environ, dans cette région aussi.

Sondage Kocs-4 (Fig. 6)

Dans l’intervalle de 359,8 á 365,1 m on a trouvé du calcaire á Miliolines de l’Éocéne
moyen puissant de 6,3 m. Les formations de l’Éocéne inférieur manquent dans ce secteur
aussi.

Sondage Kocs-5 (Fig. 5)

Le sondage Kocs-5 a mis á découverte une série corrélable á l’Éocéne inférieur identifié

dans le sondage Kocs-3: argiles bariolées, terme á Mollusques, terme á A’, subplanulatus.

Sondage Tata-6 (Fig. 5)
Mis á découvert entre 280,0 et 341,2 m, le complexe éocéne puissant de 61,2 m corres-

pond á la série éocéne du sondage Kocs-3.
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Sondage Kocs-1 (Fig. 6)

Les argiles de l’Éocéne inférieur sous-jacents sont surmontées, á cause de l’absence du
tenne á Mollusques et N. subplanulatus

,

immédiatement pár le terme á N. perforatus.

Sondage Ta-835 (Fig. 6)

Le sondage Ta-835 n’a creusé que de l’Eocéne inférieur, c’est á dire le tenne du mur
représenté pár des grés á argiles bariolées et le terme du tóit représenté pár des argiles á
Mollusques.

Information sur la stratigraphie et les faciés de l’Eocéne de la region est donnée pár les

Fig. 5 et 6. 11 en est évident que les terms 1.2.3. dans la série du sondage Kocs-3, termes
que j’ai attribués á l’Eocéne inférieur, n’ont été découverts que pár les sondages Kocs-1,
Kocs-3, Kocs-5, Tata-6 et Tata-835 (Fig. 7). Ces sondages-lá ont été approfondis au S et SE
du viliágé Kocs.

Entre Kocs—Nagyparnakpuszta— Kistagyospuszta et Tata la répartition de l’Éocéne
inférieur est probable dans un territoire d’une longueur de 5 km environ (direction W— E)
et d’une largeur de 2.5 km environ (direction S— S).

Les sondages approfondis á l’Ouest (Kocs-4) et au Sud de ce territoire (Kocs-6, Dad-1,
Dat-1) n’ont pás démontré les termes 1.2.3. du complex éocéne observés dans le sondage
Kocs-3 et attribuables á l’Ecoéne inférieur (Fig. 8 et 9).

A ce territoire l’Éocéne moyen est superposé directement au soubassement. Tant á Kocs
qu’á Dad, les caractéres géologiques de l’Éocéne sont semblables á eeux de Tatabánya.
On ne connait pás d’Éoeéne supérieur au territoire en question.

Les formations éocénes de la région de Dad— Kocs—Tata présentent des analogies
stratigraphiques et structuralesavec les gisements éocénes au bi d de l’Ouest de laMontag-
ne de Vértes (Várgesztes, Vértessomló) aussi (L. Gidai 1976).

Ce que l’on peut considérer comme certain c’est que le territoire fut une térré émergée
au Paléocéne et au Sparnacien, le terme basal de l’Éocéne. Je suppose que la sédimentation
éocéne á ce territoire á commencé dans la partié supérieure du Cuisien, dans un bras de
mer, semble-t-il, étroit qui a sorti vers l’Ouest á partir du Bassin de Tatabánya. La trans-
gression suivante, á la base de l’Éocéne moyen, a déjá embrassé entiérement le territoire

de Kocs— Dad.
Le sondage Bököd- 1828 approfondi au Sud du territoire a mis á découvert une série

éocéne de type de Pusztavám— Oroszlány. La série de ce sondage indique une baie qui
appartenait au bras de mer éocéne inférieur de Pusztavám— Oroszlány. Sur la base des
caractéres faciologiques et géologiques différents de l’Eocéne du sondage Bo-1828 et du
territoire de Dad je suis d’avis qu’il n’y a pás de rapport entre les formations éocénes
des deux territoires. Je considére que les formations éocénes de Dad sont plus jeunes que
celles de la région de Bököd.

L’Éocéne supérieur n’est pás représenté au territoire ce qui semble étred á une érosion
postérieure.
Comme j’y déjá fait allusion ci-dessus, á inon opinion, il y avait une communication

marine entre les territoires de Kocs— Dad et de Tatabánya au cours de l’Éocéne. Toutes-
fois, á présent, il n’y a pás de continuité entre les formations éocénes des régions mention-
nées. Entre elles se trouve le territoire de Kömld-Környe, ou l’Éocéne manque á cause d’une
dénudation postérieure. Le soubassement secondaire est surmonté directement pár des
formations oligocénes.

Manuscrit regu: le 18 aot 1983.
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Nannoplankton vizsgálati eredmények dudari

bauxitkutató fúrások paleogén

képzdményeibl

Kerekesné TüskeMárta• **

(2 ábrával, 1 táblázattal)

Összefoglalás: A Dudarhegy területén 1980-ban lemélyült bauxitkutató fúrá-

sok paleogén rétegsorainak nannoplankton vizsgálata nyomán megállapítható, hogy a

dudar-csetényi barnakszénmedence Ny-i részén, a Nummulites perforatusos kszén-
összlet fedjében is elfordul a fíeticulofenestrn tokodensis. Ez ismereteink jelenlegi szintjén

a faj legnyugatibb elfordulását jelenti. A vizsgált fúrások középseocén rétegösszletében

végig csak a NP 16 zónát determináló fajok fordultak el, a NP 17 zóna már hiányzik.

A NP 16 zónára közvetlenül a felseocén, ill. a felsoligocén csatkai formáció rétegei tele-

pülnek, szintén korjelz nannoplanktónnal.

Bevezetés

Dudar község hosszútávú általános rendezési tervének elkészítéséhez, a terü-

let bauxitperspektíváinak tisztázása végett 1980-ban a Bauxitkutató Vállalat

9 fúrást mélyített le a Dudarhegy területén.

A terület a Veszprémi Szénbányák dudari bányaüzemének bányászati

területei közé tartozik. Jelents részén a kszéntelepeket már lefejtették.

A lefejtett részek közötti maradék területek bányászati letermelésétl a tek-

tonikai zavartság miatt elálltak. Ezeken a területeken mélyültek a Du-689,
-691 és 692. sz. bauxitkutató fúrások, ill. ettl Ny-ra pedig a Du-683, -684,

-685, -686, -687 és 690 sz. fúrások (1. ábra). Az elvégzett bauxitkutatás ered-

ményeirl Mátéfi T.—Baross G. (1981) készítettek tájékoztató értékelést.

A bauxitos képzdmények települési helyzetük alapján a következ típusok-

ba sorolhatók:

1. középseocén fedj bauxitszint;

2. középskréta képzdményekkel fedett, ún. perei bauxitszint; — mindkett
a felstriász dachsteini mészk, ill. algalaminites betelepülésekkel tagolt

dolomitos mészk karsztos térszínére települ

3. felstriász dachsteini mészk, dolomitos mészk fek hasadékait, tektonikus
és karsztos üregeit kitölt bauxitos képzdmények.
A középskréta fedképzdmények elfordulása a terület D-i részére, a Du-

686, -687 és 689 sz. fúrások térségére korlátozódik (1. ábra). Kzettanilag

• Eladta a Közép- és Északdunántúli Szervezet 1983. március 31-i szakülésén, Veszprémben.
** Bauxitkutató Vállalat, H-8221 Balatonalmádi Pf. 31.
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1. ábra. A Dudarhegy területén 1980-ban lemélyült bauxitkutató fúrások helyszínrajza

Fig. 1. Sketchy ground plán of the bauxite prospectlng boré holes, drilled in 1980, in the Dudarhegy-area. Jelma-
gyarázat — Legend: 1. Du-690 • Bauxitkutató fúrás — Bauxite prospecting borehole, 2. — Vasút-

vonal — Kailway

agyag, agyagmárga, mészmárga, tarka agyag váltakozásából áll. A Du-689, ill.

Du-686 sz. fúrásból származó két vizsgált minta meszes nannoplanktont nem
tartalmazott. Az utóbbi fúrásban a 175,7— 183,2 m közötti minták iszapolási

maradékában jellemz a Munieria baconica Decke elfordulása, helyenként
tömeges dúsulása. Ennek alapján ezt a szakaszt Tóth K. a tési agyagmárga
formációba, sorolta.

A középseocén fedképzdményeket a széntelepes összlet képzdményei,
szenes-pelites rétegek (pl. Du-683 sz. f.), ill. meszes, homokos kzetek, (Du-684
sz. f. : szénzsinórós mészhomokk, Du-690 sz. f. : kszénnyomos mészaleurit,

Du-686 sz. f. : mészmárga stb.) alkotják.

A széntelepes összletre a Nummulites perforatusos szint korallos-molluszkás

márgája, majd mészmárga, homokos mészmárga, aleurit, márga, agyagmárga
a medence fácies foraminiferás-molluszkás márgacsoport települ — (Kopek

G. 1980).

A rétegtani viszonyok pontosítása, az eocén-oligocén határ, a középseocén-
felseocén és a középseocén-kréta határ megvonása céljából 8 fúrás 45 mintá-

jából nannoplankton vizsgálatot, 10 mintájából nagyforaminifera vizsgálatot

végeztünk (Kerekes Ané, Tóth K. 1980) a Bauxitkutató Vállalat anyag-
vizsgáló osztályán.

A vizsgálati eredmények értékelése

A feldolgozott fúrások nannoplankton vizsgálati eredményeit az I. táblázat

tartalmazza.
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A középseocén fedképzdményeket legrészletesebben a Du-686 sz. fúrás

123,9— 171,6 m-ig terjed szakaszán vizsgáltam. A 171,6 — 173,8 m közötti

szürke bauxit felett 168,0 m-ig a lefejtett eocén kszénösszlet, ill. a kszénfed
csökkentsósvízi képzdményeiben sok Mollusca, Mollusca héjtöredék figyelhet

meg, amely alapján eocén kora rögzíthet. Az innen vizsgált mintákban Fora-

minifera és nannoplankton nem volt.

A legmélyebb, rétegtanilag értékelhet nannoplankton a 166,2— 167,3 m
közötti — a kszénösszlet feletti világosszürke molluszkás homokos márga
— mintából került el a Sphenolithus spiniger, S. radians, S. pacificus, Bhab-

dosphaera crebra, B. spinid, B. tenuis, Beticulofenestra placomorpha, B. tokoden-

sis, Lanternithus rninutus, Daktylethra punctulata
,

Clathrolithus spinosus,

Cyclococcolithus flóridamis, C. formosus, Coccolithus pelagicus, C. eopelagicus,

Braarudosphaera bigelowi, Zygrhablithus bijugatus, Pemma rotundum, P. papilla-

tum, P. basquensis fajokkal. Mellettük, a 123,9— 154,5 m közötti mintákban
elfordult még a Sphenolithus furcatolithoides, Neococcolithes dubius, Discoaster

barbadiensis, D. binodosus, D. div. sp., Discolithina pulchra, D. multipora,

Chiasmolithus grandis, C. solitus, C. sp., Cyclococcolithus reticulatus, Beticulofe-

nestra bisecta, helyenként a Lithostromation perdurum, Trochoaster simplex,

T. operosus stb., jelezve a kedvezbb, tengeri környezetet. A Chiasmolithus

solitus, Pemma papillatum, Lanternithus rninutus, Daktylethra punctulata,

Beticulofenestra placomorpha, Sphenolithus furcatolithoides együttes elfordulása

a NP 16. zónába helyezi a képzdményt. Ezek alapján sorolhatók ugyanide a

a többi fúrás alábbi mintái is:

Du-683 sz. fúrás
Du-684 sz. fúrás
Du-685 sz. fúrás
Du-690 sz. fúrás
Du-691 sz. fúrás
Du-692 sz. fúrás

89,5— 92,5 m
24,1— 63,7 m

106.3—

121,3 m
132,9—151,1 m
144,0—155,6 m

177.3—

180,2 in (2. ábra, I. tábl.).

A nagyforaminifera vizsgálatok eredménye a középseocén Nummulites
perforatus szintjét igazolta (Du-683 sz. f. 141,5 145,1 m, Du-686 sz. fúrás

159,8— 167,3 m). A Du-686 sz. fúrás 130,0 130,5 m mélységközi mintájának
együttese a Kopek G. — Kecskeméti T.—Dudich E. (1966) féle gyakorlati

rétegrács Nummulites millecaput szintjének fels részére jellemz (Discocyclina

félék dominanciája). Ez, eddigi megfigyeléseink szerint még a NP 16 zóna
együttesét tartalmazó rétegekkel azonosítható.

Felseocén zónajelz Isthmolithus recurvus, ill. Chiasmolithus oamaruensis
fordult el a Du-683 sz. f. 83,5— 89,5/A, ill. 83,5— 86,5 m, a Du-692 sz. fúrás

162,0— 163,9 m közti mintáiban.
Az elbbi tufás, glaukonitos homokk nannoplankton tartalma szegény,

azonban kzetalkotóan tartalmaz nagyforaminiferákat, amelyek között biztos

felseocén faj a Nummulites bouillei dk i,a Hahyis., N.aff. orbignyi (Gaelotti)
fordult el. A*z utóbbi agyagmárga minta gazdagabb nannoplankton-együttesé-
ben a Beticulofenestra placomorpha, B. bisecta, Cyclococcolithus floridanus,

Zygrhablithus bijugatus 4-es, több faj 3-as és 2-es gyakorisággal képviselt.

Mellettük felskréta áthalmozott fajok is vannak, amelyek aránya az oligocén-

alsómiocén mintákban még magasabb. A Du-690 sz. fúrás 101,2— 122,0 m
közötti mélységbl származó homokk mintája szórványosan tartalmazott
nannoplanktont. Iszapolási maradéka mészhomokból (smaradvány-töredé-
kekbl) áll, kzettani analógiái alapon valószínsíthet felseocén kora.
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2. ábra. A kimutatott nannoplankton zónák és a Reticulofenestra tokodensis Báldi—Beke faj elfordulása a vizsgált

fúrások szelvényében

Fia. 2. The occurrence of the identified nannoplankton zones and the Reticulofenestra tokodensis Bíldi— Beke in the
stratigraphiealcolumnof theinvestigated boreholes. J el in agyarázat — Legend: T,- Felstriász dachstein-
mészk és „átmeneti rétegek” — Upper Triassic Daehstein limestone and its „subsequent layers”, K, — Középskréta
képzdmények — Middle Cretaceous rocks, Bx — Bauxitos képzdmények — Bauxitic roeks E, — Középseocén
rétegek — Middle Eocéné layers, E 3 — Felseocén rétegek — Upper Eocéné layers, OM, — Oligocén — alsómiocén
képzdmények (csatkai formáció) — Oligoeene-Lower Miocéné rocks (the „Csatka Formát ion”) | | p Középseocén

kszéntelepes összlet — Middle Eocéné coal-bearing complex, X Nannoplanktonra vizsgált szakasz — Investigated

portion fór Nannoplankton, I A Reticulofenestra tokodensis faj elfordulása — Occurrence of the Reticulofenestra to-

kodensis species, NP lö Nannoplankton zóna — Zone of nannoplankton, ~~~ Diszkordancia — Unconformity

Az oligocén-alsómiocén minták nannoplankton-egytittese általában szegény
— igen szegény, az eocénbl áthúzódó Reticulofenestra bisecta, Cyclococcolithus

floridanus, ill. eocén és kréta áthalmozott fajokból áll. A Sphenolithus aff.

conicus felsoligocén faj a Du-686 sz. fúrás 73,6— 107,1 m közötti mintáiban
fordult el, s eszerint a NP 25 nannoplankton zóna valószínsíthet. A többi

minta korbesorolása kzettani analógiával történt, s ennek alapján a csatkai

formációba tartozásuk volt megállapítható.

összefoglalás

A vizsgálatok az alábbi ismeretanyag-bvülést eredményezték:

A dudar-csetényi barnakszénmedence Ny-i részén (a Du-685, -686, -690,

-692 sz. fúrásokban) a N. perforatusos kszénösszlet csökkentsósvízi fedjében
amelynek vastagsága a Du-685 sz. fúrásban meghaladja az 50 métert — is

elfordult a Reticulofenestra tokodensis. Jelenlegi ismereteink szerint ez a faj

földrajzilag legnyugatibb elfordulását jelenti.
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A Báldiné Beke M. (1982) által leírt Reticulofenestra tokodensis új faj el-

fordulása egy adott környezethez (csökkentsósvízi) kötött, s elterjedése s-
földrajzilag lehatárolható. Jellemz a Dunántúli-középhegység ÉK-i részére,

ahol sok fúrásból sikerült kimutatni (Báldiné Beke M. et al. 1979, Kerekesné
Tüske M. 1972 74), amelyekben elterjedése részben azonos a Nummulites
subplanulatus elfordulási területével. Az É-i Bakony területén Báldiné Beke
M. (1982) a Balinka-285, Bakonyszentkirály-3 sz. fúrásban, Brokés F. (1977)

a Bob-8 sz. fúrásban, Kerekesné Tüske M. (1977— 83) a Cse-7, -8, -91;

Bob-286 sz. fúrásokban mutatta ki. Az utóbbi fúrások szintén a bakonyszent-

királyi medencében mélyültek. Itt említem meg, hogy a faj felállítása eltt

Reticulofenestra sp., R. div. sp., R. sp. (forma 1), R. ? ornataként jelöltük az

alakot.

A vizsgált fúrások középseocén rétegösszletében végig csak a NP 16 zónát

determináló fajok fordultak el (I. táblázat). Ennek nannoplankton együttese

azonosítható Báldiné Beke M. (1971) Pemma rotundum Reticulofenestra

placomorpha szintjének a Bakonyban kimutatott együttesével (ld. még Kere-
kesné Tüske M.—Kernerné Sümegi K. 1976, I. táblázat). A középseocén
legfels része, a NP 17 zóna már hiányzik. A NP 16 zónára közvetlenül a fels-

eocén, ill. a csatkai formáció rétegei települnek (2. ábra, I. táblázat) szintén zóna,

ill. korjelz nannoplanktonnal.

A csatkai formáció közvetlen rátelepülése esetén az infraoligocén denudáció

eredményezte üledékhiányra gondolhatunk, ám azokban a rétegsorokban

(Du-683, -690, -692 sz. f.) is hiányzik az NP 17 zóna, ill. az ennek megfelel

rétegek, ahol a felseocén települ a középseocénre. Ez a réteghiány pedig a

középs- és felseocén közötti, a prepireneusi mozgásokra visszavezethet

eróziós diszkordanciára utal. Hasonló réteghiányt állapított meg Knauer J.

(1971) a Jásd J-38 sz. fúrásban.
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Results of Nannoplankton studies in Paleogene

rocks of Dudar bauxite prospecting boreholes

M. Kerekes-Tüske

The author has studied the Paleogene rocks in several bauxite prospecting boreholes,
drilled in 1980, in the area of Dudarhegy. She has found that Reticulofenestra tokodensis
alsó occurred in the covering layers of the coal-containing strata of the Nummidites
perforatus, that is, in the western part of the Dudar— Csetény lignite-area. That means —
in our present knowledge — the most western occurrence of these species. In all of its

succession of the Middle Eocéné strata in the studied boreholes, the NP 16 zone with its

determinating species could only be identified, bút nothing from the zone NP 17.

The direct cover layers of the NP 16 zone are the Upper Eocéné rocks, that is the „Csat-
ka Formation” of young Oligocene age with their alsó age-indicating nannoplanktons.

Manuscript received : 6. June, 1983.
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A nyírségi Nagyecsed-I. és Komoró-I. fúrások
földtani eredményei*

Székyné Fux Vilma**— Pap Sándor***—Barta István**

(2 ábrával, 4 táblázattal, 2 táblával)

Összefoglalás: A Nagyeesed-I. és Koinoró-I. sz. földtani-geofizikai parainéter-

fúrásokat a Nyírségben olyan helyre telepítették, ahol a felszíni geofizikai mérések alapján
vékony negyedidszaki, pannóniai képzdmények és miocén vulkánitok alatt vastag
miocén, kréta-paleogón, mezozóos, vagy ezek valamelyikébe tartozó üledékes kzetek
voltak várhatók. A fúrásoknak a fiatalabb képzdmények átfúrásával el kellett érni a
kristályos alaphegységet.
A fúrások mélyítése után kiderült, hogy — jelenlegi tudásunk szerint — szénhidrogén-

földtani szempontból kedveztlen helyen mélyültek ugyan, de fontos adatokkal járultak

hozzá a terület földtani felépítésének megismeréséhez, a felszíni geofizikai mérések értel-

mezését elsegítették és harántoltak ércindikációs képzdményeket.

Bevezetés

A Nyírség Magyarország geofizikailag legkevésbé felmért, mélyföldtanilag

alig feltárt területei közé tartozik. A felszíni geofizikai mérések értelmezésének

elsegítésére, a terület szénhidrogénföldtani értékének megítéléséhez és ennek
eredménye alapján a további felszíni geofizikai mérések és szénhidrogénkutatás

tervezésének elsegítésére a Kolajkutató Vállalat minimálisan 4 földtani-geo-

fizikai paraméter fúrás mélyítését tervezte a területen. Ezek közül eddig kett
készült el. 1971 — 1973 között a Nagyecsed-(Necs)-I., 1977— 1978-ban a
Komoró-I. (1. ábra).

A Nagyecsed-I. fúrás az 1070 m vastag negyedidszaki és pannóniai üledékek
alatt csaknem 3000m vastagságban harántolt vulkáni képzdményeket anélkül,

hogy átfúrta volna azokat. A miocén vulkánitok ÉK-Magyarországon sehol

sincsenek ilyen vastagságban feltárva.A jól tagolható összlet alapján pontosabb
képet kaptunk a terület vulkanizmusáról és kiderült, hogy a kzettani szem-
pontból is eltér tulajdonságú részekre osztható vulkáni összlet belsejében is

lehetnek szeizmikusán reflektáló felületek.

A Komoró-I. fúrás legjelentsebb eredménye, hogy a Nyírségben itt fúrták

át a miocén vulkáni összletet és tárták fel alatta a mezozóos és paleozóos

képzdményeket. Korábban a Nyírlugos-1. (1962—63) a miocén vulkánitok
harátnolása után paleogén-kréta flisben állt le. A fúrások rétegsorát a helyszí-

• Eladták az Alföldi Területi Szakosztály 1982. okt. 27-i ülésén.
• • Kossuth L. Tudományegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék 4010 Debrecen Pf. 4.

*•• Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzem, H-5001 Szolnok, Munkásr út 43. Pf. 85.
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1. ábra. A Na<?yei:sed (Necs)-I. sz. és a Komoró-I. sz. párámét i-rlur;ísok földrajzi helye

Fig. 1. Geoaraphic lo'' ition of paraméter borehoies Nagyecsed (Kecs)- and Komoró-I

nen a Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzem (=Kolajkutató Vállalat 1971 1982)
geológusai írták le. A magmintákat az OG1L (1971 1979) és a NKFÜ (1971—
1973) laboratóriumban is vizsgálták. A vulkáni összlet részletes földtani és
kzettani feldolgozása, kémiai és nyomelemzése a Kossuth L. Tudományegye-
tem Ásvány- és Földtani Tanszékén (1978 1982) történt. A radiogén kormeg-
határozások az ATOMKI-ban készültek.

A fúrások képzdményei

A fúrások helyét az 1. ábra, rétegsorát a 2. ábra tünteti fel. A 2. ábrából
kitnik, hogy a fúrásokban csak szakaszos magvétel történt, és a magvizsgála-
tokat a fúrásban végzett lyukgeofizikai mérések alapján általánosították na-
gyobb szakaszokra. Áz egyes képzdményeket — a két fúrás földtani jelent-
ségére tekintettel — röviden az alábbiakban ismertetjük, különös súlyt helyez-
ve a harántolt, eddig ismeretlen vulkáni összletre.

Holocén-pleisztocén
Nagyecsed (Necs)-I. sz. fúrás 0,0— 230,0 m
Komoró-I. sz. fúrás 0,0—190,0 m.

Az összletben a tzeges termtalaj alatt sárgásbarna homok, aprókavicsos homok és
kékesszürke agyag rétegek váltakoznak. A Necs-J.-ben a homok rétegek 2— 10 m, az
agyag rétegek 5— 25 m vastagok. A Komoró-I. sz. fúrásban a homok és agyag rétegek
vastagsága fordított, és az összlet fokozatosan fejldik ki a nagyalföldi tarkaagyag formáció-
ból

Pannóniái s.l.

Mindkét fúrásban csak a két legfiatalabb formáció van meg.
Nagyalföldi tarkaagyag formáció.

Necs:I- 230— 668,0 m, vastagsága 438,0 m
Komoró-I.: 190,0 868, 0 m, vastagsága 678,0 m
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Jelents képzdménye a szürkéssárga, foltokban sárgásbarna, rozsdabarna agyag,
gyakori vékony földes-fás barnakszén rétegekkel. A Necs-I.-ben néhány 6— 25 m vastag
homok, kavicsos homok réteg is van az összletben.

Zagyvái homok-agyag formáció

Necs-I.: 668,0—1070,0 m, vastagsága 402,0 m
Komoró-I.: 868,0— 1328,0 m, vastagsága 460,0 m

Az összlet vékony, maximá'isan 5— 10 m vastag laza homokk, szürke meszes agyag,
sötétszürke agyaginárga, aleurolit rétegek váltakozásából áll, néhol vékony földes-fás
barnakszén rétegekkel. A Komoró-I. sz. fúrásban a pelites rész van túlsúlyban. Az összlet
alsó részén gyakori a bemosott tufa és a miocén Foraminifera. A Foraminiferákon kívül
Mollusca-, Ostracoda-héjtöredókek, szivacstk, szenesedett növényi töredékek is el-
kerültek.

A pannon fels részébe sorolható képzdmények üledékhézaggal települnek

a miocén vulkánitokra, amelyeket eltér kifejldésük miatt a két fúrásban
külön-külön ismertetünk.

A Nagyecsed (Necs)-I. sz. fúrás vulkanitjai

Pannon-szarmata határ

A fúrás által 1070,0— (4000,8) m között feltárt, viszonylag fiatal vulkáni
sorozat intermedier és savanyú vulkánitok váltakozásából áll.

1070,0— 1712,0 m. Fels részén dácitos összetétel, lefelé kálimetaszomatit-

ba, majd végül andezitbe átmen összlet. A vulkanizmus záró tagja. Benne
kilenc-kilenc 20— 125 m vastag bontottabb és lefelé fokozatosan épebb rész

különíthet el. A magvétel felteheten az épebb részekbl történt.

Az egész összlet zöldesszürke, szürkésbarna, vörösbarna, foltos, lilás árnyalatú.

A. Nagyecsed-I. sz. paraméterfúrás vulkánit mázmintáinak kémiai elemzési adatai
Chemical analyses of core samples of volcanies írom the paraméter borehole Nagyecsed-I

/. táblázat — Table I.

Amfibolkloro-
dácit

7. magminta
core sample

1109-1110,5 m
o/
/o

Andezitogén
kálimetaszomatit
15. magminta
core sample

1653,5-1661 m
%

Andezitogén propilit

23. magminta
core sample
3017-3019 m

0/
/o

Epidotos
mikrodiosit Epidotic

microdiorite

27. magminta
core sample

4000 -4000,8

%

SiOs 65,64 63,53 59,66 61,10
TiO, 0,73 0,49 1,13 0,91
AljO, 16,88 15,64 16,35 16,38
Fe,0, 3,60 2,12 3,93 1,40

FeO 1,20 2,08 4,24 3,01

MnO 0,09 0,16 0,22 0,08
MgO 0,80 1,67 2,40 1,94

CaO 3,47 1,16 3,40 4,30

K,0 2,01 5,30 1,92 0,42
Na,0 4,02 4,08 3,25 5,50
-H.O 0,43 0,14 0,13 0,07
+h2o 1,22 1,48 2,47 2,16
p.o. 0.21 0,20 0,25 0,31
CO, 0,32 0,61 0,16 gy- ny.
FeS, — 0,37 — 1,01

összesen:
Sum totál

100,62 99,03 99,51 98,59

Készült a KLTE Ásvány- és Földtani Tanszékén — Analyses performed at the Dept. of Mineralogy and Geology of the L. Kos-
suth University, Debrecen

5 Földtani Közlöny



66 Földtani Közlöny 115. kötet, 1—2. füzet

A Nagyecsed-I. sz. paraméterfúrás vulkánit magmintáinak nyomelemtartalma

Magminta
Core sample

neve
name

száma
No

location

m
Ag Pb Cu Zn Ga

Amfiboldácit 6. 1075-1080 0,2 9 6 80 18
Amfiboldácit 7. 1109-1110,5 0,1 12 12 110 26
Oxiklorodácit 9. 1242-1246 0.1 15 12 60 19
Oxiklorodácit 11. 1377,4-1378,2 0,6 25 11 50 24
Kálimetaszomatit (andezitogén) 12. 1486-1488 1,0 16 11 40 18
Kálimetaszomatit (andezitogén) 13. 1570-1572 1,5 17 18 50 15
Kálimetaszomatit (andezitogén) 14. 1651-1653,5 0,4 8 9 50 21
Kálimetaszomatit (andezitogén) 15. 1653,5-1661,0 0,2 7 8 50 19
Agyagmárga -(kövületes)-Argülaceous

mari
17. 2080-2080,9 0,4 32 80 90 15

Andezitogén propilit 18. 2257-2263 0,1 11 1 60 22
Andezitogén propilit 22. 2843— 2844 0,1 10 4 70 21
Andezitogén propilit 23. 3017-3019 0,1 5 29 90 9

Epidotos riolit— Epidotic rhyolite 24. 3353-3354 0,2 10 2 30 14
Epidotos riolit 25. 3475-3476 0,1 7 2 40 12

Epidotos mikrodiorit 27. 4000-4000,8 0,1 4 16 70 18

Készült a KLTE Ásvány- és Földtani Tanszékén — Analyses performed at the Dept.

A szakaszból több magmintát vizsgáltunk, 2 kzetelemzés (I. táblázat), több nyom-
elemzés (II. táblázat) is készült. A szakasz fels részét zöldesszürke dácit képezi. A szövete
pilotaxitos porfiros, az alapanyag mintegy 60— 65% -át teszi ki a kzetnek. A plagioklász
fenokristályok épek, zónásak, ikerlemezesek, kisebb részük zárványos. A szimmetrikus
zónában mért kioltás alapján An-tartalma 49%, andezin. Az amfibol részben opacitosodott,
részben kloritosodott (I. tábla). Egyes részeken az alapanyag átkristályosodott. Gyakoriak
az intratelluros, autigén kloritos dioritporfír zárványok (I. tábla). Az opak ásványokat
fleg magnetit képviseli. Az 1109— 1110 m-bl származó klorodácít K/'Ar radiogén kora
11,1+ 0,7 millió év, ami a földtani korral jól egyezik. (Balogh K.—Pécskay Z. 1983).
1200 m-tl lefelé szárazföldi vulkánosságra jellemz kzet jelentkezik. Az alapanyag
felszíni oxidáció következtében foltokban vörös, a plagioklászok kis méretek, albit-

ikerlemezességet, zónásságot nem mutatnak, szanidin, adulár jelents mennyiségben je-

lentkezik. A K
zO tartalom nagy (I. táblázat), mindez káliszomatózisra utal. Lefelé a káli-

metaszomatit propilites andezitbe megy át

.

Bádeni (tortonai

)

1712.0 — 2101,0 m. Pelites, karbonátos üledékekkel tagolt, érces, propilites

andezit.

Az összletben a különböz mértékig propilitesedett andezit az uralkodó,

amelybe vékony rétegben fekete agyagmárga, mészmárga és az utóbbiak szenes,

tufás változatai települnek. Az üledékes kzetrétegek különösen 1977,0 — 2101,0

m között gyakoriak.

2037.0— 2076,0 m között kalkopirites, galenites, szfalerites érctörmelék

jelentkezett a furadékban. Az ércincbkációt a 17. sz. magminta kövültes agyag-

márgájának nyomelemtartalma is alátámasztja (II. táblázat). Ugyanebbl a

kzetbl egy-egy Orbulina bilobata d’Orb.,
( ?) Globigcrina cfr. trilocularió

d’Orb, Globigerina sp., Radiolaria sp., továbbá Bryozoálc, Mollusca héj-töredé-

kek és Lithothamnium gumók kerültek el. Ezek az smaradványok, valamint

más fúrásokban harántolt agyagmárga hasonló kövületei a mélyebb szintekber

K/Ar módszerrel meghatározott szarmata korral szemben, bádeni (tortonaf

korra utalnak.
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Traee element content of core samples of volcanics from the paraméter borehole Nagyecsed-I
II. táblázat - TabU II .

Nyomelem tartalom

Traee element contcnt PPm

Sn Mo V Cr Ni Co B Be Li Ba TI

4 1 100 5 2 6 16 1,0 34 320
4 1 115 4 3 6 30 1,8 37 440 _
3 1 145 4 — 4 15 1,4 18 300 1

4 2 175 8 4 8 22 2,0 25 1400 o

5 i 120 7 4 10 30 1,5 28 1200 2

5 i 87 6 4 11 33 0,5 40 1500 _
3 i 115 4 3 6 12 0,9 30 560 _
3 i 130 5 - 6 6 1,0 24 400 -

_ 1 5 3 _ 10
4 i 53 2 5 22 2,8 18 520 —
3 7 245 4 4 4 1.7 17 230 —
1 1 200 4 1 3 3 0,4 9 160 _
3 1 12 7 7 6 45 1,8 18 1300 —
3 1 4 6 1 3 8 1,5 10 520 —
2 1 100 4 1 9 5 0,6 10 150 _

of Minarolosy and Geology of the L. Kossuth üniversity, Debrecen

2101.0— 2554,0 m. Propilites andezit

Nyolc-tíz, 10— 50 m vastag, kevésbé propilitesedett és ugyanennyi, 5 35 m
vastag, ersen propilites szakasz különíthet el.

A kzetek színe bontottságuknak megfelelen igen változó: szürke, zöldesszürke, vilá-

gos szürke, fehéres szürke, foltosán barnás, halványvörös.
Az ép, kevéssé propilites szakasz jellemz képviselje a 2257— 2263 m közötti zöldes-

fekete szín, helyenként vörös színezdés, szilánkos törés, kissé kovásodott andezit.
Mikroszkóposán legfeltnbbek a több 100 mikronos zónás, ikerlemezes plagioklász
fenokristályai. Albit-, karlsbadi iker egyaránt elfordul. A színes fenokristályok is jól

felismerhetk. Az augit glomero-porfíros halmazokat képez, a hipersztén legtöbbször
,,blasztitosodott”. Alapanyaga mikroholokristályos porfíros, irányított szövettel.

2554.0— 2843,0 m. Kovásodott, helyenként pirites riolit.

A riolit világosszürke, fehéresszürke, ritkán rozsdabarna szni. Az utóbbi mindössze
17 m vastag oxidált öv. A pirites riolit reduktív környezetében 2658 in alatt a kzet bon-
tottabb. Vékonycsiszolatban mikrokristályosán kovásodott alapanyagú.

2843.0— 3233,0 m. Propilites andezit.

Az összlet változó mértékig bontott, propilites andezitbl áll. Színe zöldesszül ke.

A propilites kzettípusok éles átmenet nélkül váltakoznak egymással. Jellegzetes és jól

elkülöníthet a 3015,0— 3045,0 m között lev propilit (I. tábla).
A zöldesszürke, zöld szín kzet szövete mikroholokritályos porfíros. A fenokristályok

még felismerhetk. Uralkodó a szericites plagioklász, mellette kloritos hipersztén, néhány
augit szemcse is látható. Dús pirithintés is jellegzetes. A vulkánitokban jelentkez leg-

magasabb Cu-tartalom a 3017— 3019 m közötti szakaszhoz kapcsolódik, (II. táblázat).

Az andezitogén propilit kémiai összetételét az I. táblázat tartalmazza.
A propilit K/Ar radiogén kora 10,2+0,5 millió év, a földtani kornál biztosan fiatalabb

Az eltérés okát valószínleg a propilitesedés és az itt uralkodó magas hmérséklet hatására
bekövetkez Ar-veszteségben kell keresnünk. A 4000,8 m-es talpon 187 °C-ot mértek.

3233.0— 3766,0 m. Riolit.

3233,0

— 3428,0 m között a riolit viszonylag egységes kifejldés, alatta kovás
és kevésbé kovás szakaszok váltakoznak egymással.

5 *
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A kzet színe igen változatos: zöldesszürke, szürke, helyenként fehéres, vagy rózsaszí-
nes, a középs résztl lefelé hófehér és világos zöldesszürke. Mikroszkóposán a 3353— 54 m
és 3475— 76 m közötti riolit magot vizsgáltuk. Mindkett jellemz riolitos fluidális szöve-
tet mutat sok szferolittal. A plagioklász fenokristályokban gyakori az epidot, tele vannak
zárvánnyal, zónás szerkezet nem figyelhet meg. A másik uralkodó fenokristály a kvarc,
különösen az alsóbb szintrl származó magmintában. Utóbbira ers másodlagos kvarco-
sodás is jellemz, erekben és repedéskitölt formában.

3766.0— 4000,8 m. Mikrodiorit. Világos zöldesszürke, szürke, kemény egysé-

ges kifejldés kzet. Csak a fels 40 m-es szakasz bontottabb.

Mikroszkóposán holokristályos szövet kzet. Uralkodó ásványa a plagioklász. A pla-

gioklászra zárványos, zavaros megjelenés jellemz. A színes ásványok közül a pleokroos
barna amifibol jói felismerhet. Jelents mennyiség epidotot is tartalmaz, kevés klorit

kíséretében. A propilites fácies nagyobb hmérséklet típusát képviseli.

A Komoró-I. sz. fúrás vulkanitjai

Szarmata-felsbádeni (felstortonai

)

Az 1531 m vastagságban harántolt, tengeri betelepüléseket is tartalmazó
összlet riolit- és andezittufából, propilites andezitbl, dácitból, dácittufából,

tufitból áll. A következ nagyobb egységekre osztható (2. ábra).

1328.0— 1678,0 m. Riolittufa, -tufit, agyagmárga-aleurolit betelepülésekkel.

A riolittufa, -tufit fehéresszürke, zöldesszürke szín. A sötétszürke agyagmárga,
aleurolit betelepülések a fels részen gyakoriak.

Mikroszkópos vizsgálat szerint a riolitt ufa aprószem, összesült tufa szanidin és kvarc
lapillikkel, üveges alapanyaggal. A szanidin kristályokon a karlsbadi ikrek gyakoriak.
Helyenként homokk (kvarcit) zárványokat, horzsaköveket is tartalmaz. Az üveges
részeken gyakran nontronitos agyagásványosodás indul meg, a zöld szín is innen szárma-
zik.

1678.0— 1871,0 m. Andezittufa, propilites andezit.

Az összlet uralkodóan világosszürke andezittufa, alsó részén propilites andezit. Az
1833,5— 1834,0 m között vizsgált andezit sötétszürke kzet, mikroholokristályos porfíros

szövet. Makroszkópos fenokristályai csillogó üvegfény földpátok (II. tábla). Mikroszkó-
posán az albit-ikerlemezessóg is jól megfigyelhet. Á pontosan meg nem határozható
színes ásványok jórészt karbonátosodtak. A kezdeti propilitesedés megfigyelhet. Az utób-
bit és az erteljes karbonátosodást a kémiai elemzés C02 ,

FeO, H20+ tartalma is igazolja

(líl. táblázat). K/Ar radiogén kora 12,1+0,4 millió év (Balogh K.—Pécskay Z. 1982).

1871.0— 2506,0 m Propilites dácit, dácittufa-tufit betelepülésekkel.

Az összlet fehéresszürke, zöldesszürke, ersen propilites dácitból áll, amelyben helyen-
ként dácittufa, homokos tufit is megjelenik. Néhol bontottabb részek is elfordulnak.
Az összlet középs része finom szem, szürke, vörös foltos, pirithintéses dácittufából áll.F alkotói kvarc és karbonátosodon lapillik, vulkáni üveg (II. tábla).

A vulkáni összlet fels és alsó részének jellemz kzete a sötétzöld, kováso-

dott, propilites dácit (II. tábla).

A szövete porfíros, az alapanyag ersen kovásodott. A korrodált kvarc fenokristályok

több mm-esek, gyakran alapanyag zárványokat tartalmaznak. A plagioklász fenokristá-

lyok változatos méretek, szericitosedtek, karbonátosodtak. A színes fenokristályok kiseb-

bek, teljesen karbonátosak, opacitos szegéllyel. Atmetszetük amfibolra és hiporszténre

utal. Gyakran nem is azonosíthatók. A propilites jelleget a pirithintés és a kzetelemzés
nagy FeO, K20 és H20 + tartalma (3,07%) is alátámasztja (III. és IV. táblázat). K/Ar
radiogén kora 12,1+0,6 millió óv (Balogh K.— Pécskay Z. 1983).
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A Komoró- 1. sz. paraméteriünk vulkánit mázmintáinak kémiai elemzési adatai

Chemical analyses oí core samples oí volcanics írom the paraméter borehole Komor6-I

III. táblázol - TabU III.

Riolittufa

Rhyolite tuff

3. magminta
core sample

1386,0-1395,0 m
%

Andezitogén
karbopropilit

6. magminta
core sample

1833,72-1833,80 m
%

Dácittufit

Dacite tuiíite

9a. magminta
core sample

2214,1-2214,5 m
%

Dacitogén
propilit

11. magminta
core sample

2438,3-2438,7 m
%

SiO, 73,60 60,09 64,31 66,11

TiO, 0,18 0,54 0,32 0,50

AI.O, 13,02 15,41 18,58 16,08

Fe,0, 0,85 1,40 0,31 0,97

FeO 2,29 4.34 1,82 2,89

ilnO 0,05 0,08 0,03 0,05

MgO 0,38 1,57 0,60 1,28

CaO 0,88 3,59 1,27 1,33

K.O 3,22 2,79 3,49 3,07

Na,0 1,22 2,41 2,97 3,64

— H,0 0,70 0,32 0,74 0,37

+ H.0 2,62 2,68 2,79 2,81

P,Os 0,06 0,13 0,08 0,18

CO, 0,62 4,43 2,02 0,17

FeS, — — 0,22 0,11

összesen:
Sum totál 99,69 99,78 99,54 99,56

Készült a KLTE Ásvány- és Földtani Tanszékén —Analyses períonned at the Dept. oí Mineralogy and Geology of the L. Kossuth
University, Debrecen

Bádeni (tortonai

)

2506.0— 2859,0 m Agyagmárga és homokk rétegekkel tagolt dácittufa,

-tufit. A dácittufa, -tufit világosszürke szín, homokos, kzettörmelékes,
változó mértékig karbonátos kifejldésben jelentkezik.

Az OG1L (1971— 1979.) vizsgálatai szerint vékonycsiszolatban a finomszem kovás
vagy karbonátos közettörmelékes dácittufitban a különböz méret törmelék szemcsék
változó srséggel, egyenetlenül helyezkednek el. A szemcséket ikerlemezes, zárványos
plagioklász, korrodált vulkáni eredet kvarc, biotit és kevés metamorf kvarc, kvarcit
képviseli. A repedéseket kalcit tölti ki.

Az agyarmárga (aleurolit) sötétszürke, a törési felületek mentén fényesre préseldött,
változó homoktartalmú. A homoszemcsék anyaga a tufitéval azonos. A repedéseket mind-
két kzetnél kalcit tölti ki. Néhol szenes kitöltés is elfordul. Az aleuritból egy Globigerina

sp. és egy Cyclamina ( ?) sp. maradványt sikerült meghatározni.

2859.0— 3224,0 m között a fúrás sötétszürke, kemény, finomhomokos
agyagmárgát harántolt. A kzet egyenetlen, darabos, kissé szilánkos törés,
zúzott, fényes csúszási lapokkal és fehér kalcitkitöltéses repedésekkel átjárt.

A homokszemcsék anyaga fleg vulkáni kvarc, kevés metamorf kvarcit, földpát,

muszkovit és ritkán pirít szemcsék, szenesedett növényi töredékek is vannak a
finomszem pelites anyagban. A 365 m vastag összlet lyukgeofizikai szelvények
alapján meglehetsen egyveret, az agyagmárgán kívül csak vékony márga
vagy karbonátos homokk rétegek fordulnak el benne. Az agyagmárga geo-

kémiai jellemzi Koncz I. (1979) vizsgálatai szerint a kzet súly %-ában:
SK = 0,029, SB = 0,018, SN = 0,466; Corgj = 0,503 £K = 0,046.

Mezozoikum

A bádeni agyagmárga alatt 31 m vastag szürke, agyagosabb részeket is tar-

talmazó dolomitos mészk (3224,0—3255,0 m) települ.A finom kristályos, néhol
durvább szemcsés kzet töredezett, szabálytalan repedésekkel átjárt. A repe-
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A Komoró-I. sz. paraméterfúrás kzeteinek nyomelemtartalma

Magminta
Oore sample

neve
name

száma
No

helye
location

m
Ag Pb Ou Zn Ga

Riolittufa

Rhyolite tufí 3. 1386 -1395 0,1 14 11 110 20
Riolittufa 4. 1544 -1544,5 0,1 17 10 80 21
Andezitogén propilit 6. 1833,7-1833,8 0,1 9 2 90 16
Dacitogén propilit 8 . 2177 -2183 0,1 8 8 70 13
Dácittufa — Dacite tuff 9. 2211,8-2212,2 0,2 44 6 120 10
Dácittufit — Dacite tuffite 9a. 2214,1-2214,5 0,1 15 6 80 19
Dacitogén propilit 11. 2438,3-2438,7 0,1 15 11 80 23
Gneisz 15. 3288,6-3288,8 0,1 13 20 50 11
Szericites kvarcpala — Sericitic

qnarzschist 16. 3366,3-3366,7 0,1 14 13 90 14

Készült a KLTE Ásvány- és Földtani Tanszékén — Analyses performed at the Dept. of Mineralogy and Geology of the L. Kossuth

déseket fehér kristályos kaiéit, az apró oldási üregeket kovás, kalcedonos
anyag tölti ki. Alatta 15 m vastag, sötétszürke agyagmárga 3255,0— 3270,0 m
következik. Az agyagmárga, márga, dolomitos mészk összlet a Zempléni-szi-
gethegység kampili-anizuszi mészk-dolomit összletével és a Sárospatakon
(Sp.9) megfúrt anizuszi mészkvel párhuzamosítható.

Paleozoikum

A paleozóos összletet 3270,0— 3366,0 m között 96 m vastagságban grafitos

gneisz képviseli.

Színe fekete. Tömött kzet. A rejtett palásságra merleges csiszolatban sá-

vos szerkezet figyelhet meg, földpát-kvarc sávok váltakoznak muszkovitos
sávokkal. Gyakori a grafitos színezdés is, a grafit sokszor igen jelents mennyi-
séget is elér. Para-eredet, a zöldpala fáciesnek megfelel metamorfit.

3366,0 — (3446,0) m között 80 m vastagságban zöldes- és sötétszürke,

szürkésfekete, karbonátos, grafitos szericites kvarcpalát tárt fel a fúrás. A k-
zet palás, gyrt szerkezet, repedezett. A repedések és a palássági lapok mentén
viszonylag könnyen elválik. Vékonycsiszolatban fleg kvarc, szeriéit és musz-
kovit alkotja, amelyben — legtöbbször a palásságnak megfelel elrendezdés-
ben — karbonátos, kloritos csomók, kvarc és földpát szemcsék is vannak (II.

tábla)

.

A repedéseket kristályos kalcit tölti ki. A grafitos részeken sok a pirít kris-

tály. A grafitos, szericites kvarcpala, illetve a grafitos gneisz valószínleg a

Zempléni-szigethegységi és a Tokaji-hegység északi részén Felsregmec környé-

kén megfúrt újpaleozóos szénnyomos finomszem törmelékes képzdmények-
kel, illetve arkózás homokkövekkel hozható kapcsolatba.

A fúrás talpán mért réteghmérséklet 178 °C.

K övetkeztetések

A tárgyalt két fúrás több elzetes feltételezést igazolt és sok új megismerést

hozott.
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Traee element content oí rocks írom the paraméter borehole Komoró-I
1 7. táblázat — Tahié 1 V.

Nyomelem tartalom
Trace element content

Sn Uo V Cr Ni Co B Be Li Ba Ti

4 1 9 3 2 3 70 1,4 31 370

5 1 29 5 6 5 46 1,5 34 680 —
2 1 95 5 2 4 5 0,5 20 200 —
2 1 120 5 2 3 15 0,7 32 — —
2 50 22 7 7 10 32 0,4 27 210 —
3 2 31 5 5 6 33 1,0 31 175 —
4 o 135 9 3 6 26 2,8 66 300 —
2 í 110 120 28 6 5 2,5 15 280 -

3 4 56 18 24 7 35 2,3 13 360 -

Dniversity, Debrecen

A Tiszántúl északi és középs részén az aljzat kristályos pala képzdményeire
csak közvetett adatokból (zárványok, konglomerátumok kavicsai) következ-
tethettünk. Közvetlen megismeréseink nem voltak.

A Komoró-I. sz. fúrás érte el elször neogén és mezozóos képzdmények
harántolása után a metamorf összletet, grafitos gneiszét és grafitos, szericites

kvarcpalát. Ezek a kzetek az Upponyi-, Szendri-, és Bükk hegységben
vizsgált anchimetamorf kzeteknél nagyobb, a középs és dél Tiszántúlról is-

mert csillámpaláknál, gneiszeknél és amfibolitoknál kisebb fokú regionális

metamorfózist szenvedtek. Epimetamorf, illetve zöldpala fácies parameta-
morf kzetek. Ezeket a grafitos, szericites, földpát tartalmú, kvarcban gazdag
kzeteket részben a közel fekv Zempléni-szigethegységbl, részben a Tokaji-
hegységi Felsregmec-1. sz. fúrás permokarbon szénnyomos, arkózás homok-
köveivel egyez képzdmények metamorfózisából származtathatjuk.
A Komoró-I. sz. fúrás másik fontos földtani eredménye a mezozoikum tiszán-

túli elterjedésére vonatkozik. A határainkon túl es Derekaszeg fúrásában elért

jura képzdmények és a gelénesi fúrás mészk zárványai alapján Szepesházy
K. (1975) a Tiszántúl É-i részében a miocén képzdmények fek képzdményei-
ként mezozoikumot tételezett fel, amely a Nyírlugos-1. sz. fúrásból ismert
kréta-paleogén (flis) miocén fektl egy Ny—K-i vonal mentén határolódik el.

A mezozoikumot a Komoró- 1. sz. fúrásban — mint láttuk — triász dolomitos
mészk és sötétszürke agvagmárga (2. ábra) képviseli, amelyek litofáciesük

alapján a zempléni-szigethegységi és a Sárospatak-9. fúrásban megfúrt anizusi
mészkvel azonosíthatók. A neogén üledékek bázisát az É-Tiszántúlon felté-

telezheten gyakran képezik roncsok, foltok alakjában megmaradt mezozóos
képzdmények (triász üledékek, jura-korú diabáz stb.).

A kréta-paleogén neogén aljzat kifejldésére a legjobb példát a Nyírlugos-1.
sz. fúrás rétegsora nyújtotta (Szepesházy K. in Moldvay L. 1975). A fúrás
1115 — 1899,2 m között, tehát közel 800 m vastagságban harántolta a kréta
paleogén üledéket. A Nagyecsed-I. sz. fúrás a Nyírlugos-1. sz. fúrással azonos
szerkezeti egységbe, a Máramarosig húzódó kréta-paleogén bels flis övbe esik.

Paleogén (eocén) andezit tiszántúli jelenlétére a két fúrás nem szolgáltatott
adatot.
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Elég nehéz eldönteni, hogy a tárgyalt terület az eocén végére szárazulat-
tá vált-e vagy sem. Oligocén képzdményeknek nincs nyoma a két fúrásban.
Az eocénnél fiatalabb képzdmény a badeni emeletbe tartozik. Biztos támpon-
tot jelent mindkét fúrásban és a tenger nagy területre való kiterjedését igazolja

a sötétszürke, tömött, fels-badeni agyagmárga. Az agyagmárga a Necs-I.

fúrásban kövületes. Többek között Orbulina bilobata d’Orb., Globigerina cfr.

trilocularis d’Orb., Globigerina sp., Radiolaria sp., továbbá Mollusca héj-töre-

dékek biztosan igazolják a bédeni emelet jelenlétét. A badeni agyagmárga
azonban nem szorítkozik csupán erre a két fúrásra, hanem megjelenik ez az

agyagmárga a Tokaji-hegység 1200 m-es fúrásainak jó részében, s kiterjed K-felé

a Gutin hegység területére is (Székyné Fux Vilma 1970., Gyarmati P. 1977).

Legnagyobb vastagságát a Komoró-I.-ben éri el. A jellemz sötétszürke, bitu-

menes márga tehát megvan, szinte összefügg kiterjedésben, az É-Tiszántúl

egész mélyszintjében és az azt körülvev hegységekben is.

St a Telkibánya-2., Komoró-I. és Nagyecsed-I. fúrások neogén vulkáni
rétegsorában is érdekes összefüggéseket ismerhetünk fel. Megegyezik a 3 fúrás

rétegsora abban, hogy a vulkanizmus a badeni emeletben indul és a szarmatá-
ban, illetve a Nagyecsed-I. sz. fúrás esetében a szarmata-pannon határán feje-

zdik be. Megegyeznek abban is, hogy az andezit és dacit mellett mindegyikben
kisebb mértékben a riolitos vulkanizmus termékei is megjelennek. Mindez a
neogén vulkanizmus É-tiszántúli egységes elterjedését igazolja.

A Komoró-I. sz. fúrás tengeri betelepüléseket is tartalmazó 1531 m-es vulkáni

összlete, de különösen a Nagyecsed-I. sz. fúrás közel 3000 m vastagságban

(2930 m) harántolt vulkanitjai anélkül, hogy elérték volna ezeknek a bázisát,

a vulkáni hegységeink méreteit messze meghaladó értékeket mutatnak. Nagy-
ecsed-I. vulkánitjai alpesi magasságú hegységként jelentkeznek. Ezek a vonula-

tok a pannon fed alatt a szeizmikus mérések tanúsága szerint ÉNy-i,
illetve DNy-i irányban tovább folytatódnak. Érdekes, hogy a Nagyecsed-I. sz.

fúrástól D-i irányban határaikon túl, néhány 10 km-es távolságra a nagyká-
rolyi fúrás nem harántolt miocén vulkánitokat. Ez összhangban áll azzal a

megállapításunkkal (Székyné Fux Vilma—Kozák M. 1982), hogy a Nyírség

mélyszinti andezites vulkanizmusa tektonikai irányokhoz kötött.

Vonatkozik ez elssorban a Necs-I. fúrásban harántolt vulkánitokra. A Nagy-
ecsed-I. sz. fúrás andezitjei hasadékvulkáni képzdmények, a lyukgeofizikai

mérések görbéi nem piroklasztikumot, hanem nagyobb bontottsági fokot jelez-

nek. Igazi rétegvulkánt csak a Komoró-I. fúrás vulkanitjai képviselnek.

Nyersanyag vonatkozásában is fontos adatot hozott a két fúrás. A badeni

agyagmárga szintjelz értéke mellett ki kell emelnünk az ércesedéssel való

kapcsolatát is. A Nagyecsed-I. sz. fúrás agyagmárgája (17. magminta, 2. ábra)

közvetlen szomszédságában 2037— 2076 m között a furadékban kalkopirites,

galenites, szfalerites érc törmelék jelentkezett. A Komoró-I. sz. fúrásban az

agyagmárgával kapcsolatban ilyen ércindikációk nem jelentkeztek, de a Telki-

bánya-2. sz. fúrással való teljes analógia további vizsgálatot igényel és az

agyagmárga „érccsapda” jellegére utal.

A bádeni sötétszürke, bitumenes, kövületes agyagmárga, jellege és nagy
elterjedése alapján — véleményünk szerint — mint szénhidrogén anyakzet is

számításba jöhet. A szénhidrogén-keletkezés folyamatának aktiválásához a fent

vázolt nagyvastagságú vulkáni összlet tartós felmelegít hatása jelentsen

hozzá
j
árulhatott

.
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Táblamagyarázat — Explanation of plates

I. Tábla — Plate I.

1.

Ainfibolklorodácit, Nagyecsed-I. sz. fúrás
1075— 1080 m., 6. magminta: -f-N, 32 X

1. Hornblende chlorodacite, borehole Nagyecsed-I
6th core sample

2. Amfibolklorodácit, Nagyecsed-I. sz. fúrás
1128.5

—

1133 m., 8. magminta; +N, 32 X
2. Hornblende chlorodacite, borehole Nagyecsed-I

8th core sample
3. Autigén, kloritos dioritporfír zárvánv amfibolklorodácitból, Nagvecsed-I. sz. fúrás,

1128.5—

1133 m; +N, 32x
3. Authigenic, chloritic diorite porphyry xenolith from hornblende chlorodacite, borehole
Nagyecsed-I

4. Andezitogén propilit, Nagvecsed-I. sz. fúrás
3017— 3019 m., 23. magminta; +N, 13x

4.

Andesitogenic propylite, borehole Nagyecsed-I
23th core sample

II. Tábla — Plate II.

1.

Andezitogén karbopropilit, Komoró- 1. sz. fúrás
1833,72— 1833,80 m, 6. magminta; +N, 13 X

1. Andesitogenic carbopropylites, borehole Komoró-I
6th core sample

2. Dácittufa, Komoró-I. sz. fúrás, 2211— 2212,2 m; +N, 13 X
2. Dacite tuff, borehole Komoró-I
3. Dacitogén propilit, Komoró-I. sz. fúrás

2438.3

—

2438,7 m., 11. magminta: +N, 13 X
3. Dacitogenic propylite, borehole Komoró-I

1 lth core sample
4. Grafitos, szericites kvarcpaia, Komoró-I. sz. fúrás

3366.3

—

3366,7 m., 6. magminta; -f-N, 13 X

4.

Graphitiferous, sericitic quartz-schist, borehole Komoró-I,
6th core sample
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Geological results of the boreholes Nagyecsed-I
and Komoró-I. from the Nyírség, NE Hungary

(Deep-situated Neogene volcanics of NE Hungary)

V. Széky-Fux— S. Pap— I. Barta

Neogene volcanics plav a very important role in the deep subsurface horizons beneath
the Nyírség area in NE Hungary. The two boreholes were located in such a piacé, where
the preliminary geophysical measurements had suggested the presence beneath a thin
sequence of Quaternary and Pannonian formations and Miocéné volcanics, of Miocéné,
Paleocene to Cretaceous and Mesozoic sedimentary rocks with a thickness favourable fór

hydrocarbon prospecting. Although the very deep boreholes did nt correspond in every
respect to the above goals, they gave very important information on the size of the deep-
situated Neogene volcanism and contributed essential data to the geological understand-
ing of the deep subsurface horizons beneath the Nyírség. The borehole locations are shown
in Fig. 1.

The volcanics from the borehole Nagyecsed-I
Beneath 1.070 m of Quaternary and Pannonian sediments, the drill penetrated almost

3.000

m of Neogene volcanics without having traversed them in full (Fig. 2). The compara-
tively young volcanic series consists of alternating intermediate and acidic volcanic
rocks. It is the intermediate ones that predominate. Sedimentary formations are subor-
dinate, being confined to the Badenian (Tortonian) stage. Hereinafter the individual parts
of the borehole will be characterized as follows.

1.070 to 1.712 m. The upper part of the complex is hornblende dacite passing down-
wards int andesitogenic potash metasomatites and, finally, int andesites. From the
complex several core samples were studied, 2 samples were analyzed petrographically
(Table I) and several samples were analyzed fór trace elements (Table II). The hornblende
dacite often contains authigenic inclusions of chloritic diorite porphyry (Plate I). Its

radiogenic age is 11.7 -f-0. 7 m. y. (K. Balogh— Z. Pécskay, 1983) which is in a good
agreement with the geological age (Pannonian-Sarmatian boundary). From 1200 m on
there appears an andesitogenic potash metasomatite passing, in the lower part of the
complex, int a porpylitic andesite.

1.712.0 to 2,101.0 m: ore-bearing propylitic andesite interrupted by pelitic, carbonate
sediments ('olack, bituminous, fossiliferous claymarl).

Between 2,037.0 and 2,076.0 m chalcopyrite-galena-sphalerite-bearing re detritus

appeared in the rubbles recovered from the argillaceous mari. The complex would belong
to the Badenian (Tortonian) stage.

2,101.0— 2,554.0 m: within the Badenian propylitic pyroxene andesite 8 to 10 more or

less propylitic subunits can be singled out (Fig. 2, Table H).
2.554.0 to 2,843.0 m: silicified, locally pyritic rhyolite.

2.843.0 to 3,233.0 m: propylitic pyroxene andesite with a rich dissemination of pyrite

(Table I, Plates I, II), locally with re indications.

3.233.0 to 3,766.0 m: fluidal, spherulitic rhyolite of uniform texture alternating with
siliceous and nonsiliceous intervals. Epidote is abundant in its plagioclase phenocrysts.

3.766.0 to 4,000.8 in: light greenish-grey microdiorite of holocrystalline texture.

In association with low quantities of chlorite, it contains a considerable amount of epidote.

Siinilarly to the case of other Carpathian localities, the andesite grades int microdiorite

without reaching down to the underlying sediments, i.e. the so-called basement.
The volcanics from the borehole Komoró-

1

Penetrated in 1531 m thickness beneath 1,328.0 m, the Sarmatian-Upper Badenian
volcanic complex with sedimentary interbeds can be divided int the following major
units (Fig. 1, 2).

1.678.0 to 1,871.0 in: light grey andesite tuff with propylitic andesite in its lower part

(Plate II). Its K/Ar age is 12.0+0.4 m.y.
Between 1,871.0 and 2,506.0 m there are propylitic dacite lavas interbedded with dacite

tuff and tuffite layers. Its mafic phenocrysts are hornblende and hyperstliene (Plate II,

Tables III and IV). Its K/Ar age corresponds to that of the preceding propylitic andesite:

12.1 +0.6 m.y.
2.506.0 to 2,859.0 m: dacite tuffs and dacite tuffitos interrupted by argillaceous mari

and sandstono layers.

2.859.0 to 3,224.0 m: dark grey clay-marl of uniform development.
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3.224.0 to 3,366.0 in: Mesozoic. In the substratum of the volcanic complex the drill

expo8ed dolomitic limestone, then 1 5 m of dark grey argillaceous mari.
3.270.0 to 3.446.0 m: Paleozoic. The Paleozoic sequence is represented by 96 m of

graphitic gneis and 80 ni of sericite schist. Low-metamorphosed para-metamorphites of
green-8chist facies.

On the basis of the two boreholes a number of important conclusions can be drawn.
The borehole Komoró-1 has confirmed the hypothesis based on the Jurassic formations
reached in the borehole of Derekaszeg and the limestone xenoliths írom the borehole
Gelénes-I that suggestod the presence of a Mesozoic underlying the Miocéné in the north-
ern part of the Tiszántúl (area east of the river Tisza) — the Nyírség (K. Szepesházy 1975).

Farther south the Mesozoic is separated, along a N-YV line, from the underlying Cretaceous-
Paleogene (inner flysch) and Miocéné formations known from the borehole Nyírlugos-I
and extending as far as Maramuref in Románia. It is in this tectonic unit that the borehole
Nagyecsed-I falls, too.

The borehole Komoró- 1, after traversing the Mesozoic, reached even the crvstalline

basement that seems to originate from formations agreeing in type with the Permo-
Carboniferous arcosic saiulstones of the Zemplén inselbergs. There was no Oligocene in the
two boreholes. Post-Eocene rocks belong to the Badenian. The presence of dark grey
fossiliferous Upper Badenian argillaceous mari testifies to a vast Badenian sea. Both the
argillaceous mari interbedded with the volcanics and the K/Ar dates (K. Balogh— Z.

PÉCSKAY 1983) prove that the volcanism in this area startod in Laté Badenian time and
that it lasted up to the Sarmatian or the Early Pannonian, respectively. In both boreholes
the predominant andesite and dacite are accompanied by subordinate amounts of rhyolite

volcanic products. Unlike believed earlier, nt onlv the rhyolite volcanics are widespread
in the deep subsurface horizons in NE Hungary, bút the products of intermediate volca-
nism occur in a great thickness as well. Intersected in a thickness of nearly 3000 m in the
borehole Nagyecsed-I, the volcanics in question bear witness to a mountain of Alpine
height and, as evidenced by seismic measurements, they continue in northwest or South-
west direction beneath the Pannonian overburden. This statement is in harmony with the
conclusion that the andesite volcanicm in the basement of the Nyírség is connected with
textonic faults (V. Széky-Fux— M. Kozák 1982). A geuine stratovolcano is represented
by the andesite volcanics known from the borehole Komoró- 1 only. The chalcopyrite-
-galena-sphalerite-bearing re detritus in the rubbles from Nagyecsed-I and the over-
average re traces occasionallv observable in both boreholes are worthy of attention.
Given its wide extension, the Badenian bituminous argillaceous mari may come int
account even as source rock fór hydrocarbon deposits. The heating effect of the above-
outlined, thick volcanic complex may have largelv contributed to activating the process
of hydrocarbon generálion.

Manuscript received: February, 1983
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I. Tábla — Plate I.

3 . 4 .
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II. tábla — Pia te fi

3. 4.



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyarhoni Földtani Társulat 1984. január— június havi ülésszakán
elhangzott eladások

Január 9. Az Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése, az Általános Földtani
Szakosztállyal közösen

Elnök: Kiss János
Dudich Endre: Beszámoló a 3. Alkal-

mazott Geokémiai Szimpóziumról (Helsin-

ki, Finnország — 1983. augusztus)
Gyarmati Pál—Nagy Béla: A molassz-

magmatizmusokhoz kötd ércesedések
vizsgálata — Beszámoló a IX. probléma-
bizottság, 3.4 munkabizottság kaukázusi
ülésérl (1983. szeptember)

Vita: Kiss J.

Résztvevk száma: 23

Január 16. A Mérnökgeológia-Környezet-
földtani Szakosztály munkahelyi látogatása

a Szilikátipari Központi Kutató és Tervez
Intézetben

Elnök: Kausay Tibor
Kausay Tibor: Építési kanyagok kuta-

tása terén végzett munkák a SZIKKTIben
és a kzetlabor bemutatása
Résztvevk száma: 13

Január 16. Az Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály Ásványgyjtk Szakcsoportjának ve-

zetségi ülése

Elnök: Várhegyi Gyz
Napirend: 1. Beszámoló az 1983. novem-

ber 25-i választmányi ülésen elhangzottak-
ról, 2. A szakcsoport távlati elképzelései,
3. Az 1984. évi program egyeztetése, 4.

Egyebek
Résztvevk száma: 13

Január 17. A Szénkzettani Munkabizottság
eladóülése

Elnök: Varga Imréné
Varga Imréné: Adatok a mátraaljai

perspektivikus lignitterületek fúrásmintái-
nak szénkzettani vizsgálatáról, összefüg-
gésben a brikettezhetséggel

Vita: Grimpl Elvira, Madai L.

Januar 25. A Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága ülése
Elnök: Hámor Géza
Napirend: Az 1984.. évi utaztatások,

nemzetközi rendezvényeken való részvétel,
nemzetközi kapcsolataink
Résztvevk száma: 9

Január 26. Az Ifjúsági Bizottság vezetségi
ülése

Elnök: Szabóné Balog Anna
Napirend: 1. A geológusbál szervezése,

2. Az els eladói ankéttal kapcsolatos
teendk, 3. Az 1984. szi továbbképz
tanfolyam, 4. Egyebek
Résztvevk száma: 8

Február 1. Az Általános Földtani Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Mindszenty Andrea
Kármér Miklós

—

Kovács Sándor—Péró
Csaba: A piennini szirtöv geológiája (len-

gyelországi útibeszámoló)
Gatter István: A Sümeg kövesdombi

Sintérlapi-kfejt preszenon vörös kalcit-

telérének folyadékzárványai (bejelentés)
Vita: Pordán S., Ákos Éva, Kiss J.
Résztvevk száma: 28

Február 6. Az Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Székyné Fttx Vilma
Ször Gyula—Kozák Miklós — Barta

Tstván: Tzállóagyag elfordulások Kvá-
góörs környékén

Vita: Zeienka T., Földvári Mária, Bihari
1)., Csillag G., Molnár Barnabásné, Székyné
Fux Vilma
Résztvevk száma: 17

Február 6. Az slénytan-Rétegtani Szak-
osztály biosztratigráfiai ankétja, a Magyar
Rétegtani Bizottsággal közösen
Elnök: Kecskeméti Tibor

(Folytatás a 182. oldalon.)
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A mecseki alkáli hazaitok piroxén
fenokristályainak geokémiai vizsgálata*

Dr. Dobosi Gábor**

(7 ábrával, 2 táblázattal, 1 táblával)

Bevezetés

Az alsókréta vulkáni-szubvulkáni mködés a Mecsek hegységben az alkáli

bazalt—trachiandezit— fonolit differeneiációs sorba tartozó, változatos kifejl-

dés kzeteket hozott létre (Mauritz 1913, 1958; Takáts 1933; Székyné 1952;

Pantó 1961; Bilik 1966; Viczián 1971). Az alkáli bazalt változatokra és ezek

trachiandezites differenciátumaira földtani irodalmunkban a trachidolerit elne-

vezés honosodott meg.
A piroxén a kzetsorozat csaknem minden típusában nagy mennyiségben

megtalálható, és a mállott vagy bontott kzetekben is gyakran üde marad.
Az eddigi, optikai vizsgálatokon alapuló ismeretek szerint összetétele a magmás
differenciáció során a titánaugittól az egirinaugiton keresztül az egirinig vál-

tozik. Az optikai vizsgálat azonban csak közelít adatokat adhat, a kristályo-

sodás kémiai és fizikai körülményeit, a magmás differenciáció menetét érzéke-

nyen tükröz összetételi változások a sok komponens piroxén elegykristály-

ban csak kémiai vizsgálatokkal követhetk. E dolgozat csak a trachidolerit

néven összefoglalt kzettípusok piroxén fenokristályaival foglalkozik, a fonolit

piroxénjének összetételi változásait egy késbbi munka tárgyalja.

A piroxén mennyiségi elemzései JEOL Superprobe 733 típusú, számítógép-
vezérelt elektron-mikroszondával készültek. A mérési körülmények: 20 kV
gyorsítófeszültség, 4xl0~ 8 A sugáráram és 10 mikrométerre defókuszált
elektronnyaláb átmér. A használt sztenderdek: albit (Si, Al, Na), olivin (Fe,

Mg), wollastonit (Ca), kromit (Cr), spessartin (Mn) és rutil (Ti). A nyert ered-

ményeken a ZAF (rendszám, abszorpció és fluoreszcencia) korrekció számítás
a JEOL mszerprogramjával történt. Minden mintában több piroxén kristályt

elemeztem; a mérési pontok száma mintánként a piroxén-összetétel változásai-

tól függen 10 és 40 között volt.

A vizsgált minták felsorolását az I. táblázat tartalmazza, néhány reprezen-
tatív elemzés pedig a II. táblázatban látható.

* Elhangzott az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1983. március 7-i ülésén.
••MTA Geokémiai Kutatólaboratórium, 1112 Budapest XI., Budaörsi út 45.
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A minták felsorolása

The list of samples
I. táblázat — Tabu I.

szám Név Lelhely Ásványos összetétel Megjegyzés

1. Alkáli bazalt

fels része

Márévári völgy
magnetit, ilmenit,

Fenokristály: olivin, piroxén,
plagioklász

Üde kzet, csak az olivin bontott

2. Alkáli bazalt Miske tet alatt Fenokristály: piroxén, magnetit,
ilmenit

Bontott kzet, a piroxén ép

3. Alkáli bazalt Síngödör völgy Fenokristály: piroxén, olivin Üde kzet
4. Alkáli bazalt Márévári völgy be-

járata

Fenokristály: piroxén, magnetit
ilmenit

Üde kzet

5. Alkáli bazalt Szászvár, Bánya-
völgy

Fenokristály
:
piroxén Bontott kzet, a piroxén ép

6. Essexit Lantos völgy Piroxén, amfibol, magnetit,
ilmenit, plagioklász

Holokristályos kzet

7. Trachiandezit Hosszúhetény,
Községi kfejt

Piroxén, biotit, magnetit,

földpát, ritkán amfibol
Finomszemcsés kzet, a piroxén

fenokristály nagyon ritka.

Pirosén fenokristályok kémiai összetétele

Chemical composition of pyroxene phenocrysts
II. táblázat - TabU II.

1. minta (sample) 2. minta 3. minta 4. minta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Si0 2 52,1 48,5 52,1 50,4 47,8 48,3 50,7 49,8 49,1 48,6 49,5

Ti0 2 0,8 2,4 0,9 1,4 2,2 2,1 1,5 2,2 2,0 2,6 1,7

A1 20 2 2,8 5,4 2,7 4,0 5,7 5,5 3,2 3,8 5,4 6,1 3,9

Cr2Oa 0,8 0,1 0,4 0,7 0,05 0,03 0,4 0,3 0,3 0,1 0

FeO t 4,4 7,5 4,9 5,5 7,1 7,3 6,1 7,0 6,7 7,1 7,1

MnO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

MgO 16,6 13,7 16,4 15,1 13,4 13,8 15,3 14,2 13,8 13,3 13,9

CaO 21,8 21,3 22,2 22,1 22,2 22,1 22,2 22,2 21,8 22,0 22,1

Na.0 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5

összeg 99,9 99,6 100,0 99,7 99,15 99,73 99,8 100,0 99,7 100,5 98,9

Ionszámok 4 kationra számítva — Ion numbers calculated on the hasis of 4 cations

Si 1,905 1,808 1,907 1,859 1,786 1,792 1,872 1,848 1,822 1,794 1,855
z

AI 0,095 0,192 0,093 0,141 0,214 0,208 0,128 0,152 0,178 0,206 0,145
’ A1 0,024 0,046 0,023 0,033 0,037 0,033 0,013 0,013 0,058 0,059 0,029

Or 0,022 0,004 0,011 0,020 0,001 0,001 0,012 0,011 0,008 0,003 —
•\r Ti 0,021 0,067 0,025 0,039 0,061 0,058 0,042 0,061 0,056 0,072 0,048
X '

Fe 0,136 0,232 0,148 0,169 0,221 0,225 0,189 0,217 0,208 0,220 0,223

Mn 0,004 0,004 0,003 0,004 0,006 0,003 0,003 0,004 0,003 0,003 0,005

.
Mg 0,907 0,758 0,894 0,828 0,748 0,761 0,839 0,784 0,765 0,730 0,777

V" Ca 0,853 0,849 0,872 0,875 0,888 0,880 0,879 0,882 0,867 0,872 0,885
A. Na 0,033 0,040 0,023 0,031 0,038 0,039 0,021 0,029 0,036 0,040 0,033

FeOt = összes vas FeO-ként számítva — totál iron as FeO
n. d. = nem mért — nt determined

I — 2. Piroxén fenokristály (I. tábla, 1.). Sötétszürke bels mag (1) és világosabb perem (2).

Pyroxene phenocryst (Plate 1. 1). Dark grey core (1) and lighter rim (2).

3. Piroxén fenokristály.

Pyroxene phenocryst.
4 — 6. Piroxén fenokristály Mg- és Or-dús bels maggal. Iiels mag (4) és perem (6).

Pyroxene phenocryst with Mg and Cr rich core. Core (4) and rim (6).

6 — 7 — 8. Zónás piroxén fenokristály (1. tábla, 2.). Világosszürke bels (6), sötétebb zóna (7) és világos szegély (8).

Zoned pyroxene phenocryst (Plate I. 2). Light grey core (6), darker zoue (7) and liglit rim (8).

9 — 10. Piroxén fenokristály belseje (9) és széle (10).

Pyroxene phenocryst. Core (9) and rim (10).

11. Homokóra szerkezet fenokristály (I. tábla, 3.). Sötétszürke szektor.

Hour-glass zoned phenocryst (Plate I. 3). Dark grey sector.
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Folytatás

Continue
II. táblázat — Tahié II

.

4. minta (folyt.) 5. minta 6. minta 7. minta

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

SiO, 46,8 44,6 46,9 48,0 46,6 47,8 51,0 47,9 51,5 50,6 46,9

TiO, 2,9 3,7 2,6 2,5 2,6 2,4 0,8 0,8 1,2 1.1 1,3

Al.O, 6,7 8,3 7,3 5,9 7.4 6,7 2,2 1,9 2,7 3,5 2,9

Cr,0, 0 0 0,1 0,4 0 n.d. n.d. n.d. 0 0 0

FeOt 7,8 7,9 6,9 6,4 8,1 8,4 10,5 18,9 8,4 11,8 23,1

MnO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,3 0,5 0,9

MgO 12,3 11,6 13,1 13,4 12,3 11,7 11,8 5,2 13,1 10,1 1,6

CaO 22,0 22,0 22,0 22,3 21,4 21,6 23,0 21,6 22,4 22,1 19,9

Na,0 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6 1,1 0,5 0,7 1,7

összeg 99,2 98,8 99,5 99,4 99,3 99,4 100,3 98,1 100,1 100,4 98,3

Ionszámok 4 kationra számítva — Ion numbers calculated on the basis of 4 cations

Si 1,758 1,685 1,748 1,789 1,746 1,798 1,912 1,913 1,919 1,913 1,908
z

Al 0,242 0,315 0.252 0,211 0,254 0,202 0,088 0,087 0,081 0,087 0,092
’ Al 0,053 0,053 0,067 0,048 0,073 0,093 0,009 0,001 0,037 0,068 0,047
Cr — — 0,004 0,011 — _ — — — — —

T Ti 0,081 0,105 0,072 0,069 0,074 0,067 0,023 0,025 0,033 0,030 0,040
Fe 0,243 0,250 0,215 0,200 0,252 0,263 0,329 0,630 0,263 0,371 0,785
Mn 0,005 0,004 0,003 0,004 0,005 0,006 0,012 0,023 0,010 0,015 0,030

T Mg 0,690 0,653 0,724 0,746 0,688 0,658 0,661 0,312 0,729 0,568 0,096A
Ca 0,885 0,891 0,876 0,892 0,861 0,869 0,925 0,926 0,895 0,894 0,866
Na 0,044 0,043 0,039 0,031 0,047 0,044 0,041 0,082 0,033 0,052 0,135

1 2 — 13. Homokóra szerkezet fenokristály (I. tábla, 3.). Világosszürke szektor, középhez közel (12) és szélhez közel (13).

Hour glass zoned phenocryst (Plate I. 3). Light grey sector, near to the core (12) and near to the margin (13).

14. Pirosén fenokristály.

Pyroxene phenocryst.
15— 16. Pirosén kristály belseje (15) és széle (16).

Pyrosene crystal. Core (15) and rim (16).

17. Pirosén fenokristály.

Pyrosene phenocryst.

18— 19. Alapanyag pirosén szemcse (kb. 200 mikrométeres méret). Belseje (18) és pereme (19).

Groundmass pyrosene grain (aprosimately 200 micrometers in size). Core (18) and rim (19).

0— 21 — 22. Traehiandezitben lev durvaszemcsés ér pirosénje (I. tábla, 4.). Közepe (20), szegélyhez közelebb (21) és szegély (22).

Pyrosene in coarse graiued vein in trachyandesite (Plate I. 4). Core (20), near to the rim (21) and rim (22).

Vizsgálati eredmények

A piroxén általános képlete:

X^pY^pZA (O < P < 1)

ahol X: Ca, Na
Y: Fe 2 +

,
Fe3 +

,
Mn, Mg, Cr, Al, Ti

Z: Si, Al, Fe3 +

A felsorolt ionok közül a Ca, Mg és Fe 2 +
,
illetve az ennek megfelel wollastonit

(CaSi0 3), ensztatit (MgSi0 3 )
és ferroszilit (FeSi0 3 ) széls komponensek képezik

a piroxén összetétele 80— 90%-át. Az Fe2+ közelíthet az összes Fe és az Na
ionszámok különbségével; ez azon a feltevésen alapul, hogy az Fe3+ csak az
akmit (NaFe3+ Si206 )

szélskomponensben van.
A Ca a vizsgált piroxén kristályokban közelítleg állandó, nagyobb változást

az Mg Fe 2+ helyettesítés okoz, a kristályosodás elrehaladtával.
Az alkáli bazalt piroxén fenokristályai a magtól a szegély felé enyhe vasdúsu-

lást mutatnak, de elfordulnak gyakorlatilag homogén szemcsék is. A leg-

6 Földtani Közlöny
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nagyobb változás az 1. minta piroxén fenokristályainál figyelhet meg (II.

táblázat, 1. és 2. elemzés): a Ca/6Mg48Fe6 összetétel bels mag körül éles határ-

ral egy Ca 47Mg42Feu összetétel homogén szegély következik. A mag körvonala
(I. tábla, 1. kép) néhol határozott, de felhsen elmosódott is lehet. Valószínleg
egy korábbi, kevésbé differenciált olvadékból kristályosodott — részben rezor-

beált — szemcsét ntt körül a késbb, eltér körülmények között kivált piro-

xén. Ritkán a 3. mintában is található hasonló, felhsen elmosódott, Mg-dús
belsej piroxén (II. táblázat, 4. és 5. elemzés). Valószínleg magmakeveredés
okozza a 3. minta csaknem minden piroxén fenokristályában megfigyelhet
jellegzetes zónásságot (I. tábla, 2. kép). A mikroszondás felvételen a világosabb

szürke, lekerekített körvonalú kristálybelst egy sötétebb szürke szín, Mg és

Cr-dúsabb szegély vesz körül, amit rövid oszcilláció után ismét világosabb
perem követ (II. táblázat, 6. 7. és 8. elemzések).

A hosszúhetényi trachiandezit (7. minta) piroxén kristályainak összetétele

tágabb határok között változik. A legszélsségesebb zónásság, ami egy kristá-

lyon a magtól a szegély felé mérhet volt, Ca48Mg39Fe 13-tól Ca53Mg6
Fe41-ig

terjed összetételi változást képvisel (I. tábla, 4. kép és II. táblázat 20. 21. és

22. elemzések).

A piroxén kémiai összetétele a diopszidtól a salitig változik és csak a kristá-

lyosodás legvégén, a trachiandezit piroxén kristályainak szegélyén éri el a

ferrosalit és hedenbergit összetételt (1. ábra). E frakcionációs trend összehason-

lítása az irodalomból vett piroxén frakcionációs trendekkel a 2. ábrán látható.

A közelítleg párhuzamosan futó trendek a Ca tartalomban különböznek egy-

mástól. Azt, hogy a piroxén a kristályosodás során a Ca-ban szegényebb augit-

ferroaugit, vagy a Ca-ban dúsabb salit-ferrosalit trendet követi-e, a magma
Si0

2
-aktivitása határozza meg (összefoglalóan lásd Gibb 1973. és Labsen 1976).

CaSi 03

/. Ábra. l’iroxén fenokristályok projekciópontjai a CaSi0 3 (wollastonit) — MgSiO, (ensztatit) — (Fe 4- Mn)SiO s (fer-

roszilit) háromszögdiagramban. A nevezéktan! határok bejelölése Dkkr et al. 1903. szerint történt. Magyarázat:
X. alkáli bazalt és essexit, 2. trachiandezit

Fig. 1. Composition of pyroxene phenocrysts in the triangular diagram CaSÍOj (wollastonit e) — MgSiO, (enstatite) —
— (Pe + Mn)SiOi (ferrosilite). Nomenclature liniits are taken írom Dkkr et al. 1903. Explanation: 1. alkali

basalt and essexite, 2. trachyandesite
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CaSi 0 3

[Mg] [Fe
t
-Na+Mn]

2. ábra. Piroxén frakcionációs trendek a CnSiOj — MgSiOj - (F’e -f Mn)SiO s háromszögdiagramban. 1. Skaergaard
ntruzió, K-Grnland (Browx et al. 1957; Brown—Vincent 1963). 2. Pantellerit (Nicholis—Carmichael 1969).
3. Nandewar vulkán, j Dél Wales, Ausztrália (Abbot 1969). 4. .Shiant Isles Sill, Skócia (Gibb 1973). 5. Ilimaussaq
intrúzió, D-Grönland (Larsen 1976). 6. Shonkin Ság lakkolit. Montana, USA (Nash— Wilkinson 1970). 7. Meesek
hegység (jelen dolgozat) 8. Tenerife sziget. Kanári-szigetek (SCOTT 1976). 9. Napak, Uganda (TYLER—Kin 1967).

Fig. 2. Pyroxene fractionation trends in the CaSiO s — MgSiOa — (Fe + Mn)SiO, triangular diagram. 1. Skaergaard
ntrusion. East Greenland (Brown et al. 1957; Brown— Vincent 1963). 2. Pantellerites (Nicholls— Carmichael
969). 3. Nandevar volcano, N. S. W. Australia (ABBOT 1969). 4. Shiant Isles Sill, Scotland (Gibb 1973). 5. Ilimaussaq
Intrusion, South Greenland (Larsen 1976). 6. Shonkin Ság Laccolith, Montana, USA (Nash— Wflkinson 1970). 7.

Mecsek Mountains (present work). 8. Tenerife, Canary Islands (Scott 1976). 9. Napak, Uganda (Tyler—King 1967)

A 2. ábrán a piroxén frakcionációs trendek körülbelül az Si02-aktivitás

csökkenésének, illetve a telítetlenség növekedésének sorrendjében helyezked-
nek el egymás fölött. Az augit-ferroaugit trendet követi a tholeiites Skaergaard
intrúzió piroxén kristályosodása, de hasonló a különböz lelhelyek pantellerit

kzeteinek és az ausztráliai Nandewar vulkán ölivinbazalt— hawaiit— comendit
kzetsorozatának piroxén frakcionációs trendje is. (A két utóbbi példa telített

alkáli kzetekre vonatkozik.)

Valamivel ezek fölött van a Shiant Isles Sill enyhén telítetlen alkáli bázisos

kzeteibl kristályosodott piroxén összetételi görbéje.

Az ersen telítetlen kzetekre jellemz salit-ferrosalit trendet követik az

Ilimaussaq intrúzió nefelinszienit, a Shonkin Ság lakkolit shonkinit, a Tenerife

sziget alkáli bazalt— trachiandezit—fonolit és az ugandai Napak terület ijolit-

nefelinit összetétel kzeteinek korai kristályosodásé piroxénjei.

A piroxén Ca tartalmát (az Fe 2+ -hoz és Mg-hez viszonyítva) az olvadék Si02
-

aktivitása két módon is érinti

:

Az Y pozíciókba az Fe 2+ és Mg mellé más ionok is beléphetnek. Közülük
legfontosabb az Al és Ti, amelyek mennyisége az Si02-aktivitás csökke-

nésével n (ld. késbb). így az Fe2+ és Mg ionokhoz képest a Ca részará-

nya nagyobb lesz. Emiatt van az is, hogy számos piroxén összetétele

esik az 50%-os vonal fölé.

— Lényegesebb azonban az olivin és a kalcium-szegény piroxén között
fennálló egyensúlynak az Si02-aktivitástól való függése (Carmichael
etal. 1970):

6*
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Mg2Si04 -fSi02 2MgSi0 3

forszterit ensztatit

Az Si0
2-aktivitás növekedése az ensztatit (Ca-szegény piroxén) képz-

désének kedvez, ez bizonyos határig oldódik a klinopiroxén elegykris-

tályban (így csökkentve annak Ca tartalmát), st magasabb Si02-akti-

vitású kzetekben a klinopiroxén mellett a koegzisztens Ca-szegény
piroxén (ortopiroxén vagy pigeonit) is kristályosodik, amint ezt a tholeii-

tes Skaergaard intruzió is példázza.

A mecseki alkáli bazalt —trachiandezit sorozat piroxén fenokristályai az ala-

csony Si02-aktivitású, telítetlen alkáli magmákra jellemz salit-ferrosalit

trendet követik.

A Ti és az A1 a piroxénbe a következ helyettesítések formájában léphet be:

2Siz+Mgy^ 2A1 7+Tiy
( 1 )

Siz+Mgy
5=* Alz+Aly

(2 )

ahol az (l)-es helyettesítésnek a titánpiroxén (CaTiAl
206 ), a (2)-nek pedig a

TscHERMÁK-molekula (CaAl2Si06 )
szélskomponensek beépülése felel meg.

Az oktaéderes koordinációjú Aly tartalmú TscHERMÁK-molekula szerepe fleg
nagy nyomáson jelents, bár a kis nyomáson képzdött piroxén is tartalmaz
néhány százalék TscHERMÁK-komponenst (Kushiro 1962; 1969), mivel a

TscHERMÁK-komponens stabilitása a nyomáson kívül az Si0
2-aktivitástól is

függ:

CaAl2Si 208 CaAl
2
Si06 -f Si02

Tschermák-molekula

A vizsgált piroxén fenokristályokban az oktaéderes helyzet Aly
,
illetve az

ennek megfelel TscHERMÁK-molekula mennyisége nem jelents, és megfelel a

hasonló telítetlen alkáli kzetek kisnyomású piroxén összetételeinek.

Az A1 és a Ti párhuzamos növekedése és ezzel együtt az Si ionszám csökkenése

(3. és 4. ábrák) mutatja a titánpiroxén (CaTiAl
206 )

szélskomponens (
1 )

egyen-

let szerinti beépülését a piroxén elegykristályba. Ezt a helyettesítési típust a

3. ábra. Az A1 és Ti ionszámok összefüggése a piroxénben

Fig. 3. Relationship between A1 and Ti ion numbers in pyroxene
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magma SiO,-aktivitása a következképpen befolyásolja (Verhoogen 1962):

a kis Si02
-aktivitás következtében a tetraéderes Si

z ^ Al z csere az Al z javára

tolódik el, és így lehetvé válik a Ti belépése az oktaéderen helyekre. A Si02
-

aktivitás csökkenésével a piroxén A1,03 és Ti02 tartalmának növekedését ter-

mészetes magmás piroxén kristályokon Kushiro (1960) és La Bas (1962) mu-
tatták ki.

A vizsgált magmatitok piroxén kristályainak Ti0
2 tartalma álalában 2 3%,

A120 3 tartalma pedig 3—7% között változik, és ez megfelel a telítetlen kzetek
piroxénjére jellemz értéknek. A szektorzónásság miatt azonban mindkét
elem koncentrációja egy szemcsén belül is jelentsen változik. Ilyen szektorzó-

nás — homokóra szerkezet — piroxén a 3. 4. és 7. mintákban gyakori. Az
elektron-mikroszondás felvételen (I. tábla, 3. kép) látható szemcse világos

szektorában az A1
203 és a Ti02 mennyisége csaknem kétszeresére n a sötét

szektorhoz viszonyítva. A sötét szektorban pedig a Si02 és MgO koncentrációja

nagyobb (II. táblázat, 11. 12. és 13. elemzések). A szektorzónásságot az ion-

diffúzióhoz képest gyors kristálynövekedési sebesség okozza, amikor az A1 és Ti

beépülése növekedési irányonként eltér mennyiség (Hollister—Ganzarz
1971; Wass 1973).

4. ábra. Az Si és Ti ionszámok összefüggése a piroxénben

Fig. 4. Relationship between Si and Ti ion numbers in pyroxene

í

<

»

5. ábra. A Ti ionszámok változása az Fet + Mn/Fet + Mn + Mg függvényében. Az A1 változása ugyanilyen. Magya-
rázat: 1. alkáli bazalt és essexit, 2. traehiandezit

Fig. 5. Variation ofTi ion numbers vs. Fet 4- Mn/Fet + Mn + Mg. The variation of Alis thesame. Explanation:
1. alkali basalt and essexite, 2. traehyandesite

LNÜINrtw/ejo
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Az A1 és Ti változásait a kristályosodás során a „differenciációs indexnek”
választott Fe

t -f-Mn/Fet
+Mn-f-Mg függvényében vizsgálhatjuk, ahol Fe

t
az

összes vasat jelenti (5. ábra). Az alkáli bazaltban a kristályosodás elrehaladtá-
val a Ti és AJ mennyisége n (a 0,20— 0,30 közötti Fe

t -f-Mn/Fe t -fMn+Mg érté-

keknél látható nagy szórást a szektorzónásság okozza), majd a trachiandezit
piroxénjében ugrásszeren egy viszonylag állandó értékre csökken. A kezdeti

növekedés megfelel Yagi—Onuma (1967) kísérleti eredményeinek, k ugyanis
azt tapasztalták, hogy a hmérséklet csökkenésével a titánpiroxén oldhatósága
a diopszidban n. A gyors csökkenés a trachiandezit piroxénjében azzal

magyarázható, hogy ekkor kezdenek a piroxén mellett nagy tömegben kristá-

lyosodni más A1 és Ti tartalmú fázisok, így a titanomagnetit, plagioklász és

biotit. Az A1 és Ti hasonló változását észlelte Gibb (1973) a Shiant Isles Sill

piroxénjeinek vizsgálatánál.

A piroxén egyéb elemei közül az Mn és az Na a kristályosodás elrehaladtával
a vasdúsulással párhuzamosan n, legnagyobb értékeit a trachiandezit piroxén
kristályainak szegélyén éri el, azonban az Na koncentrációt tekintve, egirinau-

gitról még itt sem beszélhetünk.

A Cr a korai kristályosodású, Mg-dús piroxén jellemz nyomeleme (a Cr20 3

tartalom a 0,7— 0,8%-ot is elérheti), de mennyisége az Fe
t -f-Mn/Fet -f-Mn-|-Mg

függvényében gyorsan csökken, és kb. 0,25-nél már a kimutatási határ (kb.

0,01%) alá esik (6. ábra). A trachiandezit piroxénje már nem tartalmaz mikro-
szondával kimutatható krómot.
A magma kémiai változásait érzékenyen tükröz klinopiroxén összetételét

Nisbet—Pearce (1977) a bazaltok tektonikai helyzetének meghatározására
alkalmazta. Bár a különböz típusok közt az elkülönülés nem olyan kifejezett,

mint a teljes kzet elemzések alkalmazásánál (ld. Pearce 1976), olyan esetek-

ben amikor a kzet eredeti kémiai összetétele mállás, bontottság, spilitesedés

miatt megváltozik, az épen maradt piroxén fenokristályok összetétele is sikerrel

használható. Nisbet —Pearce (1977) diagrammjai közül az Na,0—MnO —Ti02

háromszög a közvetlen mérési adatokból is megszerkeszthet (7. ábra). A me-

0.1 0 2

Fe

03 0.4

+ Mn

05

Fe. + Mn*Mg

6. ábra. A Cr ionszámok változása az Fet + Mn/Fet + Mn + Mr függvényében, az alkáli bazalt és essexit piroxénjében

Fig. 6. Varlation of Cr ion numbers vs. Fet + Mn/Fot + Mn + Mg fór pyroxencs of alkali hasalta and essexite
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7. ábra. Na,0 — TiO, — MnO diszkriminációs diagram (Nisbet—Pearce 1977) az alkáli bazalt és essexit piroxén pro-

jekciópontokkal. A: VAB, B: OFB, C: WPA, D: összes, E: VAB + WPT + WPA, F: VAB + WPA és G: WPA; ahol
VAB: szigetiv bazalt, WPT: lemezen belüli tholeiit, OFB: óceánfenéki bazalt, WPA: lemezen belüli alkáli bazalt

Fia. 7. Na,0 — TiOj — MnO discrimination diagram (Nisbet—Pearce 1977) fór pyroxenes of alkali basalts and
essexite. A: VAB, B: OFB, C: WPA, D: all, E: VAB + WPT + WPA, F: VAB + WPA, G: WPA; where VAB:

volcanic arc hasalt, WPT: within plate tholeiit, OFB: óceán floor hasalt, WPA: within plate alkali hasalt

cseki alkáli bazalt piroxén fenkristályainak projekciópontjai a lemezen belüli

alkáli bazalt (WPA) területre esnek. Ez egybevág Embey Isztin (1981) teljes

kzetelemzések felhasználásával nyert eredményeivel.

Összefoglalás és következtetések

A piroxén összetételének változása a magmás differenciáció függvényében a
következkben foglalható össze:
— A legkorábban, legkevésbé differenciált olvadékból kivált piroxén

diopszidos összetétel, jellemzje a nagy Cr, a kis A1 és Ti tartalom.
Ilyen piroxén gyakran csak a késbbi kiválású kristályok belsejében

található.

— A magmás differenciáció elrehaladásával a Fe tartalom a Mg rovására
n, a piroxén összetétele a salitnak felel meg. A Cr mennyisége csökken,
az A1 és Ti pedig jelentssé válik. Gyakori a homokóra szerkezet megjele-
nése. A néhány mintában megfigyelhet inverz zónásság, vagy a Mg- és

Cr-dús bels magok megjelenése a különböz differenciáltságú részben
kristályosodott — olvadékok keveredésére enged következtetni.

— A trachiandezit korai piroxénje sálit, majd a kristályosodás során össze-

tétele a ferrosalit — hedenbergit irányba változik: ezzel párhuzamosan
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az A1 és Ti tartalom hirtelen csökkenése tapasztalható. A Na szerepe nem
jelents, még a kristályszéleken sem éri el a piroxén az egirinaugit össze-

tételt.

A Ny-mecseki Lantos völgybl származó essexit piroxénjének kémiai hasonló-

sága megersíti e kzet genetikai idetartozását.

A piroxén összetétele a teljes kristályosodás során a telítetlen alkáli magmák
piroxénjére jellemz kémiai vonásokat mutatja. Ez is alátámasztja, hogy már
az eredeti magmaösszetétel alkáli bazaltos (vagy bazanitos) lehetett, és az alkáli

jelleg kialakulása nem a mellékkzettel való kölcsönhatás eredménye. A trachi-

andezit és késbb a fonolit az alkáli bazaltból minden valószínség szerint

frakcionált kristályosodással differenciálódott. Embey—Isztin (1981) szerint

a mecseki alsókréta bazaltok lemezen belüli affinitást mutatnak, és végered-

ményben egy kontinentális rift-rendszer magmás tevékenysége folytán kép-
zdhettek. A piroxén összetételek is alátámasztják a lemezen belüli megjele-

nést, st itt nem hatnak zavaróan azok a differenciációs és kumulatív folyama-
tok, amelyek Embey— Isztin 2. ábráján a teljes kzet elemzések projekció-

pontjait kimozdítják a nekik megfelel lemezen belüli (WPA) területrl.

A piroxén kémiai összetétele is bizonyítja, hogy a mecseki alsókréta alkáli

vulkánitok nem ofiolit jellegek.
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Táblamagyarázat Explanation of the plate

I. tábla — Plate I.

1. Piroxén fenokristály sötétszürke Mg- és Cr- dús bels maggal (1. minta)
Visszaszórt elektronkép, 4 mm = 100 /on
Pyroxene phenocryst with dark grey Mg and Cr rich core (sample 1

.)

Backscattered electron image, 4 mm = 100 fim
2. Zónás piroxén fenokristály (3. minta)

Visszaszórt elektronkép, 7 mm = 100 /un
Zoned pyroxene phenocryst (sample 3.)

Backscattered electron image, 7 mm =100 fim
3. Szektorzónás piroxén fenokristály (4. minta)

Visszaszórt elektronkép, 7 mm =100 fim
Sector zoned pyroxene phenocryst (sample 4.)

Backscattered electron image, 7 mm =100 fim
4. Zónás piroxén (7. minta)
Visszaszórt elektronkép, 8 mm = 100 fim
Zoned pyroxene (sample 7.)

Backscattered electron image, 8 mm =100 fim

Geochemical investigation of clinopyroxene phenocrysts

írom alkali basaltic rocks of Mecsek Mountains, Hungary

Dr G. Dobosi

The Lower Cretaceous volcanic and subvolcanic alkaline rocks of the Mecsek Mountains
comprise mainly alkali basalts, trychyandesites and phonolites. Clinopyroxenes of alkali

basalts and trachvandesites — analized by electron microprobe — follow the diopside —
sahlite — ferrosahlite crystallization trend. This trend is significant fór the undersaturated
alkalic rocks with low silica activity. The A1 and Ti contents of pyroxenes vary simulta-
neously suggesting that these ions are present mainly as CaTiAl

2Ó6 titanpyroxene compo-
nent. Pyroxenes in alkali basalts show initial rise of Ál and Ti as they become more rich in

iron; this trend is probablv caused by the effect of temperature decrease (Yagi-Onuma
1967). In the later crystallizing pyroxenes of trachyandesite the amount of these elements
decrease suddenly with further iron enrichment because of the crystallization of other
A1 and Ti bearing phases (such as titanomagnetite, plagioclase and biotite). Hour glass
structure (sector zoning) is nt uncommon in crystals containing higher amounts of A1
and Ti. Pyroxenes show rapid depletion in Cr and slight enrichment in Na and Mn with
fractionation. Somé types of zoning in phenocrysts of alkali basalts were probably caused
by magma mixing processes. According to the Na.O—TiO,—MnO diserimination diagram
(Nisbet— Peakce 1977) the pyroxenes of alkali basalts show WPA (within plate alkali

basalts) affinity.

Manuscipt received: 19. Sept. 1983.
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I. tábla — Table I.

3 4
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Áttekintés a magyar szedimentológiai

irodalomról (1978—1982)

Viczián István*

Összefoglalás: A cikk az 1978 és 1982 közó es öt évben megjelent magyar
szedimentológiai irodalmat tekinti át a Földtani Közlönyben évente megjelen „A magyar
földtani irodalom jegyzéke” bibliográfiai adatai alapján. A megjelent 161 publikációt a
szedimentológia részterületei szerint csoportosítva tárgyalja, végül rövid értékelést ad.

Az elmúlt években a legnagyobb fejldés a karbonátos kzetek szedimentológiája terén

volt tapasztalható, valamint néhány speciális szakterület, mint a bauxitok, agyagok és a
mangánüledókek vizsgálata terén születtek nemzetközi elismerést is kiváltó eredmények.
A kisebb közleményeknek mintegy a negyede külföldön jelent meg. Három jelentsebb
munka idegen nyelv publikációja esik a vizsgált idszakra (Bárdossy Gy. 1981, 1982,

Nemecz E. 1981, Varentsov, I. M., GrassellyGy. szerk. 1980). Kívánatos volna a szedi-

mentológiai fogalomrendszer további terjedése és regionális szedimentációs modellek
részletesebb kidolgozása.

Bevezetés

A Földtani Közlöny minden évben megjelenteti „A magyar földtani irodalom
jegyzékét”, amely jó képet ad a magyar földtan egészérl a megjelent publiká-

ciók tükrében. Ha azonban egy-egy szakterület eredményeirl, helyzetérl
kívánunk tájékozódni, célszernek látszik a felsorolt publikációk tematikus
csoportosításban való áttekintése. Az alábbiakban az elmúlt 5 évben publikált

magyar szedimentológiai irodalommal foglalkozunk. A hivatkozott mvek
bibliográfiai adatait az 1978 1983. évi irodalomjegyzékek tartalmazzák,
néhány ezekbl hiányzó munka elreláthatólag az 1984. évi jegyzékben lesz

benne.

Elzmények

Balogh K. 1978-ban így jellemezte a szedimentológia hazai helyzetét:

,, . . . csak nemrégiben fogtunk hozzá a modern rétegtani, szedimentológiai,

faciológiai és sföldrajzi módszerek átvételéhez is. Attól azonban, hogy e mód-
szerek általános használatba menjenek, . . . még mindig távol vagyunk”
(97. old.).

Magyar Állami Földtani Intézet — Hungárián Oeol. Survey, H — 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14.
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A teljesség igénye nélkül megemlítjük, hogy a szedimentológia iránti jelen-

legi érdekldés felkeltéséhez jelentsen hozzájárultak a 70-es években aFöldtani
Társulat által rendezett továbbképz tanfolyamok és ankétok (Szeged 1971,
Pécs 1972, Veszprém 1974).

Általános mvek

Jelents mennyiség szedimentológiai ismeretet foglal össze a rétegzdés
és az skörnyezeti elemzés témakörében Báldi T.: A történeti földtan alapjai

(1978) c. egyetemi tankönyve.
Megjelent az els összefoglaló munka is magyar nyelven, amely már a címé-

ben is: Szedimentológia (I. kötet 1981). A jegyzet szerzjének. Molnár Bélának
nagy érdeme, hogy e tudományág egészérl elször ad magyar nyelven átte-

kinthet, bár még korántsem egységes és önálló szemlélet képet.

Az általános mvek között kell megemlítenünk Kiss J. Ércteleptanát (1982),

amely az üledékes telepeket is tárgyalja.

Törmelékes üledékek szedimentológiája

A durvatörmelékes képzdmények vizsgálata fleg a kavicsos összletek lekor -

dási és leülepedési viszonyaira vonatkozott. Lelkesné Felvári Gy. (1978)

szerint a fülei konglomerátum mederfácies képzdmény. Oravecz J. (1979)

a cáki konglomerátumot folyóvízi (delta-)jellegnek tartja. Speciális szállítási

módokon kerülhettek a bakonyi jura nyílttengeri mészkövébe az ott elvétve

megtalálható kavicsok (Galácz A. 1982). A hárshegyi homokk transzgresszív

alaprétegének sföldrajzi elemzését Jaskó S. (1979) végezte. A brennbergi

kavicsos kszénfed rétegekben Kisházi P., Boldizsár I. és Ivancsics J. (1978)

a kavicsanyag vizsgálata alapján 5 különböz lehordási szintet különített el.

Fels-pleisztocén dunai kavicsban jó megtartású neogén smaradványokat ta-

lált Bcda J. (1982). Negyedkori törmelékkúpok kialakulását az Alföld É-i

részén Franyó F. (1982) elemezte.

Jelents eredmények születtek a jelenkori folyóvízi üledékképzdés megfigye-

lése terén. Kozákné Torma J. és Kozák M. (1980) továbbfejlesztették a kavi-

csok szállítás közben elszenvedett méretváltozásainak mérési módszerét, és

megfigyeléseket tettek a görgetettségre vonatkozólag (1981). Recens dunai

kavicsokat Török E. (1982) vizsgált. A Duna mederváltozásai jól tanulmá-

nyozhatók a régi térképeken (Somogyi S. 1982). Krolopp E. és Szónoky M.

(1982) az s-Körös holocén üledékeiben a meder és az ártér skörnyezeti vi-

szonyait a puhatest-fauna értékelésével hozták kapcsolatba. A Nílus Deltájá-

ban a tengerparti homok a folyóágak torkolatából, a kavicsok a selfrl, régebbi

folyóvízi zátonyüledékek feldolgozásából erednek (El-Fishawi, N. M. és

Molnár B. 1981a, b).

Különleges breccsás képzdmények a tardi agyagba települt allodapikus

mészk-zsinórok (Varga P. 1982).

A szemcsenagyság ciklusos változását rétegtani és sföldrajzi elemzésre lehet

felhasználni, ilyen vizsgálatok készültek amecseki perm összletben (Barabásné
Stuhl Á. 1981), valamint a Nagyalföld felsjdiocén negyedkori rétegeiben
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(Franyó F. 1979, 1981). A statisztikus paraméterek is felhasználhatók az

ülepít közeg jellemzésére (Tanács J. és Barabás I. 1981, Dobosi I., Konrád
Gy. és Zsengellér G. 1982). Periglaciális hegylábi üledékek szemcsenagysági

eloszlását elssorban a fagyhatásra való aprózódás befolyásolja (Pinczés Z.

1982).

Paleomágneses adatokból pontosan meghatározható az üledékképzdési
sebesség az Alföld fiatal képzdményeiben (Rónai A. 1982). Tovább folytatódott

e képzdmények mikromineralógiai vizsgálata is (Molnár B. 1980 és Elek I.

1980, 1982). Az ásvány-szemcsék pásztázó elektronmikroszkóppal is meg-
figyelhetk (Polgári M. 1982, Borsy Z., Félszerfalvi J. és Lóki J. 1982).

Jelents üledékföldtani adatokat tartalmaz az 1979-ben tartott nemzetközi

lösz-konferencia anyaga (kiadó: Pécsi M.), valamint a moszkvai INQUA-
kongresszusra készült Quaternary Studies in Hungary (1982) cím kötet.

Többen foglalkoztak negyedkori finomszemcsés üledékkel, így a bácskai

lösszel (Molnár B. és Krolopi* E. 1979), valamint fosszilis talajok ásványtani

összetételével (Borsy Z. és Ször Gy. 1982, Pécsi-Donáth É., Gerei L. és

Reményi M. 1982). A bácskai lösz egy feltárásában újszer matematikai mód-
szerekkel osztályozták szedimentológiai jellemzk alapján a kzeteket (Molnár
B. és Geiger J. 1981).

A finomtörmelékes kzetek és az üledékes kzetek agyagásványai szempont-

jából is jelents, hogy a vizsgált idszakra esik Nemecz E. korábban írt

Agyagásványok c. könyvének angol nyelv kiadása (1981). Ez a munka els-

sorban ásványtani, szerkezeti és nem szedimentológiai szemlélet. Viczián I.

(1982) az alföldi pleisztocén tarkaagyag példáján a kevert réteg illit/szmektit

röntgendiffrakciós meghatározásának új módszereit ismertette. Az agyagásvá-
nyoknak a nagyvastagságú üledéksorokban bekövetkez átalakulásával, els-
sorban a szmektit— illit átmenettelVarsányi I., Boros J., BertalanM. (1978),

Viczl4n I. (1978), valamint Árkai P. és Viczián I. (1978) foglalkozott.

A szénhidrogének képzdése és migrációja szempontjából érdekes diagenetikus

jelenségek a kompakciós vízkiszorítás (Dudko A., Ódor L. 1980) és a túl-

nyomás (Szalay A. 1982) jelenségei is. A mecseki uránércesedés uralkodóan dia-

és epigenetikus ásványainak vizsgálata (Vincze J. és Fazekas V. 1979) is

hozzájárult ahhoz, hogy az üledékgyjt fejldésérl és a diagenetikus folya-

matokról összefoglaló magyarázatot lehessen adni (Virágh K. 1979, 1981).

Dudich E. (1979) eocén agyagásvány-asszociációk és fáciesek között talált jó

korrelációt.

Sok olyan munka készült, amely egy-egy uralkodóan törmelékes képzd-
mény, formáció üledékföldtani, litosztratigráfiái feldolgozását adja. Ezek egyrészt

makroszkópos szöveti megfigyeléseken, települési viszonyok tisztázásán,

másrészt különböz mértékben ma már rutinszernek tekinthet üledékes

kzettani vizsgálati eredményeken (szemcseelemzés, karbonát-meghatározás,
mikromineralógia, vékonycsiszolatos leírás, röntgen- és termikus elemzés)

alapulnak. Az anyagvizsgálatok igénybevételének mértéke és értelmezésének
színvonala különböz.
A laboratóriumi anyagvizsgálatokban rejl értelmezési lehetségek kiaknázása

szempontjából mintaszernek tekinthet a bakonyi eocén (Dudich E. 1979),

az alföldi flis (Dudich E. 1982) és a rudabányai alsó-pannóniai Prehominida
lelhely környékének (Kordos L. 1981, 1982) szedimentológiai feldolgozása.

Jó összefüggést lehetett találni a kzettani paraméterek és a fácies között az
albai korú tési agyagmárgában (Császár G. 1978) és a Cserhát miocén képzd-
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menyeiben (Andó J. 1982). A Tengelic-2. sz. fúrás neogén üledékes formációi-
nak üledékföldtani jellegét Halmai J. és Jámbor Á. (1982) foglalták össze.

Egyedülállóan gazdag üledékföldtani adatgyjtemény a Rónai A. szerkeszté-

sében folyamatosan megjelen „Az Alföld földtani atlasza”

,

bár az egész munka
inkább gyakorlati, alkalmazott, mint elméleti szedimentológiai jelleg.

Korpás L. (1981) oligocén— alsó-miocén monográfiájában az üledékkzet-
tani adatok a formációk formális jellemzését .szolgálják. Szedimentológiai
szempontból értékes a kialakított sföldrajzi kép, fleg a csatkai kavics és a
mányi homok formációk anyagának származtatása.

Jámbor Á. (1980) pannon monográfiájában fleg a makroszkópos szedimen-
tológiai bélyegeken és a nehézásvány-adatokon alapuló fácies-elemzést tartom
szedimentológiai szempontból kiemelendnek.
Elssorban a földtani megfigyeléseken alapuló sföldrajzi rekonstrukció

készült a következ területekrl:

Dunántúli-középhegység felskréta képzdményei (Knauer J. és Gellai
M. B. 1978, Haas J. és Jocháné Edelényi E. 1979),

ÉK-dunántúli eocén (Gidai L. 1978),

a szigethegységek környezetében települt pannon (Jámbor Á. 1980).

A neogén üledékképzdés általános kérdéseivel a következ szerzk foglal-

koztak: Jámbor Á. (1978, sótartalom), Jaskó S. (1978, 1981, süllyedési és

üledékfelhalmozódási sebesség).

Számos eddig említett munka nemzetközi megismertetését szolgálta az 1981-

ben tartott Molassz-szimpózium. All. Nemzetközi Szedimentológiai Kongresz-
szuson két eladás mutatta be a Pannon-medence üledéktani és szénhidrogén-

földtani viszonyait (Bérczi I., Dank V., Korai J., Someai A. 1982 és Bérczi I.,

Phillips, L. R. 1982).

A magyar szedimentológiához függelékként meg kell említeni egy itt dolgozó

egyiptomi szerz munkáját: A. Gheith (1981) a Dévaványa-1. sz. fúrás fels-

pliocén— negyedkori összletének példamutatóan sokoldalú üledéktani feldol-

gozását végezte el.

Szárazföldi mállástermékek szedimentológiája

E címszó alatt tárgyaljuk a bauxit- és kaolintelepek szedimentológiájában
elért eredményeket.
A vizsgált idszakra esik Bárdossy Gy. Karsztbauxitok c. könyvének orosz

(1981) és angol (1982) kiadása. Ezek az idegen nyelv kiadások is jelzik, hogy
ez a munka hosszú ideig a témakör nemzetközileg elismert kézikönyvei közé
fog tartozni. Bárdossy Gy. (1981) egy másik nagyvonalú áttekintésében a
lateritek és a laterites bauxitok globális elterjedésének és skörnyezeti viszo-

nyainak a lemeztektonikával való kapcsolatát elemzi.

Jelents eredmények születtek a bauxit anyagvizsgálatának módszertana
terén, ami elssorban az ALUTERV-FKI munkatársainak érdeme. Az intézet-

ben használt módszereket a Groma G. által szerkesztett kiadvány (1980)

mutatja be. A fejldés különösen a következ területeken szembetn:
számítógépes röntgendiffraktométeres kvantitatív analízis (Bárdossy Gy.,

Bottyán L., Gadó P., Griger Á., Sasvári J. 1979, 1980),

pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat (Bárdossy Gy., Csanády A.,
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Csordás A. 1978), valamint az

infravörös spektroszkópiád vizsgálat (Bárdossy Gy., Jónás K., Imre A.,

Solymár K. 1978, 1979).

Üj szempontok merültek fel a bauxit alumíniumhidrocid- és karbonátásvá-

nyai kristályosodásának egymáshoz való viszonyával kapcsolatban (Bárdossy
Gy., Write, J. L. 1979, Mindszenty A. 1982). Sikerült a következ új ásványo-

kat felfedezni bauxitokban: bassanit és metabasaluminit (Bárdossy Gy.,

Dózsa Lné, Gecse É., Kenyeres Jné, Siklósi Lné 1979), rancieit (Bárdos-

sy Gy., Brindley, G. W. 1978).

Krisztallográfiai szempontból is sok újat hoztak a bauxitban található ásvá-

nyokon végzett szerkezeti vizsgálatok (aluminit: Farkas L., Kürthy'NÉ
Komlósi J. 1979, aluminit, metaaluminit: Farkas L., Werner, P. E. 1980,

böhmit: Kiss B. A., Keresztúry G., Farkas L. 1980a, b, diaszpor: Klug A.,

Farkas L. 1981).

Bauxitszöveti kérdésekkel Hidasi J. (1978) és Mindszenty A. (1978)

foglalkozott. T. Gecse É. (1982) a nagyegyházi bauxit mikromineralógiáját

vizsgálta.

Külföldi kutatótevékenység eredménye több külföldi lelhely ásványtani leírá-

sa: Mindszenty A. (1979) a vietnami Láng Són, Bárdossy Gy. és Papastaw-
rou, S. E. (1980) a görögországi Katsika bauxittelepeit ismertették. Bárdossy
Gy. és Pantó Gy. részt vettek Olaszország bauxittelepeinek monografikus
feldolgozásában (1978).

Egy Dienes I. által írt számítógépi program segítségével Jocháné Edelényi
E. (1981) bauxitra vonatkozó anyagvizsgálati adatok területi elterjedését

vizsgálta.

Az üledékes kaolintelepek elterjedésével és ásványtanával is foglalkozott az

1979-ben Budapesten rendezett 10. Nemzetközi Kaolin Szimpózium (Acta Miner.

Petrol. Szeged 24. Sujiplementum). Ezen a magyar kaolintelepeket Nemecz E.

(1980) tekintette át. A Dunántúl degradált kaolinitjeivel Bidló B. (1980)

foglalkozott. Ásványtani vizsgálatokról, különösen a kristályossági fok röntgen-

diffrakciós és infravörös spektrószkópiás meghatározásának módszereirl
Tóth M. N. (1980), valamint Kocsárdy É. és Heydemann, A. (1980) számol-
tak be. A szimpózium kirándulásvezetjében Zelenka T. (1979) a sárisápi

telepet, Mátyás E. (1979) a Tokaji-hegység telepeit ismertette, többek között
az üledékes szegi kaolintelepet, valamint az erbényei és a rátka— mádi lim-

nikus medencéket. Hasonló témával Mátyás E. más publikációkban is foglal-

kozott (1978, 1982).

A felspetényi oligocén tzállóagyag üledék- és teleptani jellemzivel
Xagy I. (1979) foglalkozott. A Mecsekalja-árokban paleogén képzdményeket
ismertek fel, ahol a felseocént szárazföldi, oxidált üledékek képviselik (Wéber
B. 1982).

Karbonát-szedimentológia

A karbonát-szedimentológia területén módszertani tekintetben a következ
témákban történt elrehaladás:
karbonát-ásványok mennyiségi gazometriás meghatározása (Rischák G.,

Leknek M. 1981, Rischák G. 1982),
dolomitok termolumineszcenciás vizsgálata (Csordás I. 1980a, b, c, 1981),
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valamint
dolomitok pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata (Hegyiné Pakó J.,

Vitális Gy., Wojnárovics Lné 1979, 1980, 1981).

Lelkesné Felvári Gy. (1978) két paleozóos képzdmény, a szabadbattyáni
és a polgárdi mészk üledékes kzettani vizsgálatát végezte.

Erteljesen terjed a karbonát-szedimentológiai fogalmak használata és fejldik
a hazai karbonátos összletek ilyen szempontú feldolgozása. A publikált ered-

mények a következ területekre és korokra vonatkoznak:
Gömöri karszt, triász (Kovács S. 1979),

Dunántúli-középhegység, triász (Bohn P. 1979, Haas J., Dobosi K. 1980,

1982, Haas J. 1982, Császár G., Kovácsné Bodrogi I., Vörös A. 1982),
mecseki anizuszi (Kókai A., Rálisch Lné 1981),

mecseki jura (Pataky N., Józsa S., Dunkl I. 1982),

bakonyi felskréta (Haas J. 1979, 1980).

Érdekes vita folyt Mészáros J. (1979), valamint Galácz A. és Vörös A. (1979)
között a bakonyi jura partvonalak helyzetérl.

Középhegységi mészkövek jórészt detritálisnak tekintett oldási maradékában
az agyagásványok (Viczián 1. 1980), ill. a bauxit- és agyagásványok (Császár G.

1981) jelenléte és megoszlása sföldrajzi következtetéseket tett lehetvé.
Részletes szedimentológiai elemzést követel a Gerecse déli elterében az

áthalmozott eocén dolomit breccsa elkülönítése a szálban álló triász kzettl
(Véghné Neubrandt E., Fáyné Tátray M., Mensáros P., Balásházy L.

1978, Fáyné Tátray M. 1982).

Lépések történtek holocén és recens karbonátképzdési folyamatok megfigye-
lésére Kuba partjainál (Franco, Gl., Nagy E., Radócz Gy. 1978, Radócz Gy.
1979a, b, c), valamint a Balaton iszapjából vett mintákon (Müller, G.,

Wagner, F. 1978, Heidelberg, NSZK).
A fiatal édesvízi mészkképzdés lefolyásáról Vitális Gy. és Hegyi Iné (1982)

adtak áttekint, kémiai és ásványtani adatokkal jól dokumentált képet.

Szlovákia édesvízi mészköveit Scheuer Gy. és Schweitzer F. (1981), Erdély
édesvízi mészköveit Fodor Tné, Scheuer Gy. és Schweitzer F. (1982) ismer-

tették. Ide sorolhatók azok az ásványtani vizsgálatok, amelyeket Balog A.

(1982) hévízkutakban jelenleg kiváló karbonátokon végzett. Hévíz-üledék a

pulai felspannon forrásdolomit is (Solti G. 1981).

Többen foglalkoztak karbonátos kzetek másodlagos elváltozásaival. Ilyen

jelenségek a következk:
a dolomit porlódása (Nagy B. 1979),

dedolomitosodása (Tóth Á., T. Gecse É. 1981) és

a mészk metaszomatikus dolomitosodása (Vitális Gy., Hegyi-Pakó J.

1979, Migály B. 1982). A mecseki anizuszi dolomitosodott mészkben talált,

másodlagos, folyadék- és gázzárványos kvarckristályokon paleohmérséklet-
méréseket végzett Vetné Ákos É. (1980), aki Magyarországon elször alkal-

mazta a módszert. A másodlagos elváltozásokat kísérletileg Kiss J. (1981)

modellezte.

A Zalai-medence 3—5 km mélyre süllyedt mezozóos karbonátos aljzatában

az agyagásványok diagenetikus átalakulását lehetett megfigyelni (Viczián I.

1980).
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Kémiai üledékek szedimentológiája

Még a karbonátos kzetekhez is sorolhatók a Duna—Tisza köze szikes

tavainak dolomit-üledékei, amelyek keletkezésével és a talaj víz-viszonyok kai
való összefüggésével Molnár B. és munkatársai számos közleményben foglal-

koztak (Molnár B., Kuti L. 1978, 1979, Molnár B. 1979, 1980a, b, Molnár
B., Iványosi Szabó A., Fényes J. 1979, Molnár B., Szónoky M., Kovács S.

1981). Kár, hogy kevés lehetségük volt a kivált karbonátanyag részletesebb

ásványtani megvizsgálására.

Budajenn szarmata lagunás összletet tártak fel, amelyben a dolomit mellett

gipsz, cölesztin, barit, valamint másodlagos kén képzdött (Ravasz Cs. 1978,

Ravasz Cs., Solti G. 1982). Általánosabban a neogén sóképzdés európai
elterjedésének törvényszerségeivel Jaskó S. (1978a, b, c) foglalkozott.

Barlangi foszfát-üledékeket Kordos L. (1978) írt le.

A mangánüledékek szedimentológiája terén komoly eredmény, hogy 1980-

ban megjelent Varentsov, I. M. és Grasselly Gy. szerkesztésében a mangán
földtanával és geokémiájával foglalkozó monográfia. Ebben Magyarország
üledékes mangántelepeit Cseh Németh J., Konda J., Grasselly Gy. és

Szabó Z., az úrkúti oxidos mangánércet Szabó Z. és Grasselly Gy. ismertet-

ték. Ez utóbbi genetikájának megítélésében fejldés mutatkozik: míg az emlí-

tett cikk a terrigén, egy késbbi tanulmány a vulkano-szediment eredetet

tartja valószínnek (Szabó Z., Grasselly Gy., Cseh Németh J. 1981).

Értékelés

Az összkép, különösen, ha a témák sokféleségét és a publikációk számát tekint-

jük, kedvez. Ezekben a publikációkban a szedimentológia minden ága meg-
felelen képviselve van, a vizsgált 5 évben 4 összefoglaló tankönyv, kézikönyv,
8 monográfia és 149 olyan kisebb közlemény jelent meg, amelynek témája
részben vagy egészben a szedimentológia tárgykörébe esik.

A tárgyköröket figyelembe véve szembetn a karbonát-szedimentológia

térhódítása és kisebb mértékben a durvatörmelékes üledékképzdés vizsgálatá-

nak fejldése. Örvendetes néhány új vizsgálati módszer megjelenése, ill. terjedése

(pásztázó elektronmikroszkópia, infravörös spektroszkópia, pordiffrakciós

kristályszerkezet-vizsgálat, számítógépes kvantitatív fázisanalízis, homogenizá-
ciós hmérséklet mérése).

Ami az eredmények nemzetközi elismerését illeti, a helyzet talán valamit javult

az utóbbi években. Ehhez kedvezen járult hozzá Nemecz E. és Bárdossy Gy.
könyveinek idegen nyelv megjelenése és a Grasselly Gy. által szerkesztett

mangán-monográfia kiadása. Több, részben szedimentológiai tárgyú nemzet-
közi tanácskozás is volt Magyarországon, amelyen magyar kutatóknak alkal-

muk volt bemutatni eredményeiket. A megjelent 149 kisebb közlemény közül
36 külföldön jelent meg, e cikkek közlésre való elfogadása már bizonyos szín-

vonalat garantál.

A pozitív eredmények számbavételekor azonban figyelembe kell venni, hogy
azok nagy része (új módszerek, nemzetközi elismerés) néhány speciális szak-

területre korlátozódik (bauxit, mangán, agyag), és a szedimentológia fbb ágaira
alig jut bellük. Ilyen tekintetben jellemz azoknak a névsora, akiknek kett-

" Földtani Közlöny
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nél több külföldi publikációjuk volt az elmúlt 5 évben: Bárdossy Gy. (10),

Cseh Németh J., Farkas L., Grasselly Gy., Haas J., Szabó Z. (egyenként
3—3).
Kevésbé kedvez az összkép, ha a témák kidolgozásának a színvonalát is

nézzük. Sokszor nem megfelel az anyagvizsgálati módszerek megválasztása, a

módszerek analitikai megbízhatósága. Bizonyos laboratóriumi módszerek ke-

véssé vagy egyáltalán nem terjedtek el (homokkövek vékonycsiszolati vizsgá-

lata, katódlumineszcenciás vizsgálatok vékonycsiszolatokon, homogenizációs
hmérsékletmérés), más ma már rutinszer alapvizsgálatnak tekinthet mód-
szerek (pl. röntgendiffrakciós elemzés) elvégzésére sincs meg sok helyen a
lehetség.

A szedimentológiai interpretálás sokszor messzemenen nem aknázza ki a
vizsgálati adatokban rejl lehetségeket a szakemberek rossz együttmködése
és gyenge elméleti felkészültsége miatt. A publikációk nagy részében kevés

a téma nemzetközi irodalmára való hivatkozás, szegényes a használt szedi-

mentológiai fogalomrendszer. Alig találunk fizikai-kémiai modellekre való

utalást, csak elvétve fordul el statisztikus matematikai feldolgozás. Jobban
kellene ismerni a recens üledékképzdésre vonatkozó irodalmat és — lehetség
szerint személyes megfigyelés révén a helyszíneket. Ez is elsegítené annak a
ma igen elterjedt szedimentológiai szemléletmódnak a hazai térhódítását, amely
lényegében földtani fogalmakkal dolgozó regionális szedimentációs modellek

kialakítását tekinti céljának, és ehhez használja fel mind a kzettani, ásvány-
tani eredményeket, mind a makroszkópos szöveti és települési megfigyeléseket.

A kézirat beérkezett: 1984. IV. 12.

Review
of the Hungárián sedimentological literature

(
1978—1982

)

I. Viczián

Hungárián sedimentological publications of the five-year period 1978 to 1982 are review-
ed. Bibliographic data are taken from the annual „Lists of Hungárián Publications in

Earth Sciences” published by the Bulletin of Hungárián Geological Society — Földtani
Közlöny. A totál of 161 papers and books are cited and evaluated following a thematic
subdivision including generál problems, sedimentology of clastic rocks, residual sediinents,

carbonates and Chemical sediinents.

The development of carbonate sedimentology is especially apparent in the last five

years. In addition, special subjects such as the investigation of bauxites, clays and mán-
ganese sediinents have produced results of relatively high standards. On the other hand,
the further development of the sedimentological interpretation and construction of region-

ul sedimentation models fór different Hungárián formations would be desirable.

About one quarter of the shorter Communications and papers were published in foreign

countries. Two books formerly available only in Hungárián were published in English:

Karst Bauxites by Bárdossy, Gy. (1982, alsó in Russian: 1981) and Clay Minerals by
Nrmkoz ,E. (1981). A new monogruph on manganese sediinents was edited by Varentsov,
I. M. and Grasselly, Gy. (1980).

Manuscript received: 12. April, 1984
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A szénhidrogén prognózis szediinentológiai

háttere*

Dr. Bérezi Isivan**

(25 ábrával, 9 táblázattal)

A szénhidrogén prognózis, mint üledékes medencealakulatokban keletkezett

és részben ott fel is halmozódott nyersanyag kutatásának földtani megalapo-
zásával foglalkozó, összefoglaló jelleg tanulmány nyilvánvaló módon sok
szempontból arra van ítélve, hogy a szedimentológiai vizsgálati módszereket,
azok átfogó eredményeit alkalmazza vizsgálódásai során. Ez esetben azonban
szélesebb összefüggéseket felölel módon, az üledékképzdésen túl, az üledékes
kzetek petrográfiáját is tartalmazó szedimentológiára kell gondolnunk.
Elre kell bocsátanom — és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni —

,
hogy a

szedimentológiai értelmezési eljárások alkalmazása nem jelent semmiféle csoda-

szert, amellyel a prognózis ismert nagy bizonytalansági tényezi (mennyi
szénhidrogén keletkezett? mikor? milyen hatásfokkal esapdázódott ? mikor?)
egyértelmen, egyszer és mindenkorra megoldhatók lennének. Alkalmazásuk
azonban feltétlen segítséget jelenthet a mindenkori kutatási koncepció alap-

jául szolgáló földtani modell megkonstruálásában.

A szedimentológiai módszerek szerepet játszanak
The sedimertologieal methods play role

litosztratigráfia

— a rétegtani felépítés / lithostratigraphy

the stratigraphic setting up \ biosztratigráfia

biostratigraphy
— a faciológiai viszonyok

the facies relations

— az sföldrajzi viszonyok
the paleogeography

— a tektonika
the tectonieal setting up

— a fejldéstörténet
the evolutional history

rekonstruálásában
in reconstrueting

1. ábra.

Fig. 1.

* Elhangzott 1983. június 29-én Szolnokon, a társulat szénhidrogén-prognózis ankétján.
• * Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejleszt Intézet H-2443 Százhalombatta, Pf. 32.
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A földtani modell kidolgozása során a szedimentológiai módszerek szerepet
kapnak a rétegtani felépítés (litosztratigráfia, biosztratigráfia), a faciológiai

viszonyok, az sföldrajzi viszonyok, a tektonika és a földtani fejldéstörténet
rekonstruálásában (1. ábra). A módszerek méretarányait vizsgálva három lép-

téket különítünk el (2. ábra):

Megaszedimentológia: kzettestek nyomon követése meden-
Megasedimentology ceméretekben (litosztratigráfia, szeiz-

mikus sztratigráfia)

Tracing rock-bodies in basin-wide
scale (Lithostratigraphy, seismic stra-

tigraphy)

Makroszedimentológia:
Maerosedimentology

Mikroszedimentológia:
Mierosedimentologv

kzettestek jellemzése lokális méretek-
ben (geofizikai fúrásszelvények, réteg-

zettségi jegyek)
characterization of rock-bodies of local

scale (well-logs, bedding forms)

részecske szint (szedimentpetrográ-
fiai) vizsgálatok
Investigations on partiele size scale

(sediment-petrography)

2. ábra. A szedimentológia mérettartományai
Fig. 2. Scales of sedimentology

a megaszedimentológia a kzettestek medence-méretekben történ nyomon
követését jelenti (litosztratigráfia, szeizmikus sztratigráfia),

a makroszedimentológia a kzettestek jellemzése lokális, de a legnagyobb
átmérj magminták méreteit is meghaladó nagyságrendben (rétegzettségi

jegyek, mélyfúrási-geofizikai szelvények),

a mikroszedimentológia a részecskék vizsgálatát jelenti (= szedimentpetrog-

ráfia).

A vizsgálat tárgyát képez üledékes kzettestekrl nagyvonalú általánosítás-

sal elmondható, hogy potenciális anyakzetek vagy tárolókzetek (3. ábra).

Az üledékes kzettestek potenciális
The sedimentary rocks are potential

/
\

anyakzetek
source rocks

vagy
or

tárolókzetek
reservior rocks

3. ábra.

Fig. 3.

A potenciális anyakzeteket elemezve (4. ábra) a makro vizsgálati szférában a

leülepedési környezetet tisztázhatjuk a közbetelepülések, rétegzettségi jegyek

alapján beleértve a bioturbációkat is). A szedimentpetrográfia (ásványos

összetétel, agyagásvány és nyomelem tartalom, a diagenetikus kiválások),

kiegészítve a szerves geokémiai adatokkal, a kzettéválás folyamatára enged
következtetni. A fenti három összetev kombinációjából levezethet a földtani

fejldéstörténet, amelynek szerves geokémiai vonatkozásai a szénhidrogén-
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genezis folyamataira utalnak. Ennek alapján lehetvé válik anyakzettípusok
elkülönítése, majd felvázolni az elkülönített egységek térbeli eloszlását, kap-
csolódását — ami végs elemzésben minden szedimentológiai vizsgálat egyik
végs célja.

A 'potenciális tárolókzetek két csoportja (5. ábra) közül jelen tanulmányunk-
ban a szemcseközi tárolótérrel rendelkez kzettípusokat tárgyaljuk. Tesszük

Porózus Vegyes porozitású Repedezett
Porous Double porosity Fractured

Aleur(ol)it

Silt(stone)

Homok(k)
Sand(stone)

Konglomerátum
Conglomerate

Brecesa
Breccia

Mészk-márga
Limestone-marl

Dolomit
Dolomité

Metamorfitok
Metamorphites

Vulkánitok
Volcanites

Intrúziók
Intrusions

5. ábra. A potenciális tárolóközetek típusai
Fia. 5. Potential reservoir rock types

ezt abból kiindulva, hogy a két csoport egyetlen közös vonása a szénhidrogének-
kel való telítettség, s a litológiai összetétel, a genetika, a szénhidrogénekkel való
telítdés folyamata mind-mind eltér képet mutat. Gondolatainkat tehát a
szemcseközi tárolótérrel rendelkez kzetekre koncentrálva els lépésként meg
kell állapítani, hogy külön-külön célszer foglalkozni a kzetváz és a hézagtér

szedimentológiájával (6. ábra). A kzetváz mega-, makro- és mikroméretekben
végzett vizsgálatával ez esetben is rekonstruálható a leülepedési környezet +
diagenezis -f- tektonika hármasból a fejldéstörténet, a kzetbeli hézagtér dia-

genezist követ (= jelenlegi) állapotából a feltöltdés-történet
(
= a másodlagos

migráció története); mindezek alapján a kzettestek, kiékeldési zónák, poten-

ciális akkumulációs övezetek helyzete rögzíthet (6. ábra). Természetesen az

antiklinális típusú csapdák esetében a módszer nem fog versenyezni a felszíni

geofizikai (szeizmikus) módszerekkel, viszont remélhetleg segítséget nyújt
nem antiklinális típusú csapdák várható helyének detektálásában (7. ábra).

Ezen elvi háttér felvázolása után lássuk, mi a helyzet a gyakorlati meg-
valósítás terén. Az anyakzetek vonatkozásában a vizsgálatok eddig is, és a
belátható jövben is várhatóan a szerves geokémiai elemzésekre koncentrálód-

nak, hiszen nem kell szedimentológiai módszerekkel külön bizonygatni, hogy a

szénhidrogén generálására alkalmas, jelents tömeg kzettestek találhatók a
Pannon-medence magyarországi részének neogénjében. A prognosztikus

vagyonbecslés tórfogatgenetikai változatának továbbfejlesztése — egzaktabb
migrációs és akkumulációs koefficiens-meghatározási módszerek kidolgozása

után igényként jelentkezhet az anyakzettípusok elkülönítése és azok térbeli

elrendezdésének vizsgálata.
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típusú bazális összlet

Fig. 10. High construction fluvial-dominated delta system as a model fór the Makd-trenoh (SE-Hungary). Lei end:
1. Abandoned delta lobes, 2. Distriburaty channel, 3. Delta piain, 4. Shoreline, 5. Delta front, 6. Shallow laké environ-
ment.shorelinefluctuations, 7. Laké level, 8. Slumps, 9. Prodelta, 10. Proximal turbidites, 11. Distal turbidites, 12. Ab-

rasive basal series, 13. Deep basin pelites, 14 Reworked (turbiditic) basal series

Ami a tárolókzet-vázra vonatkozó elemzéseket illeti, a mélyzónák (teljes)

neogén rétegsorának feldolgozása a kiindulópont. A makó—hódmezvásárhelyi
árok elzetes vizsgálata (Bérczi I. Phillips, L. 1982) a területen öt f üledék-

fácies létét bizonyította, amelyek együttesen egy ÉNy-ról DK-i irányban elre-
haladó, folyóvíz szállította üledéktömeg uralta delta összletet alkotnak (8.

ábra). A bazális összlet szöveti tulajdonságai alapján (agyagos mátrixban lebeg
kavics szemcsék), törmelék-folyás (,,debris flow” Middleton—Hamptoh
1973) (9. ábra) eredetnek látszik és ily módon elkülöníthet a kiemelt bolto-

zatokat övez, abráziós eredet, homokk kötanyagú (és kavics-kavics kon-
taktusokat is bségesen mutató) konglomerátumoktól (10. ábra). A mélyvízi

(csendesvízi) márga—mészmárga sorozatok fölött települ prodelta képzd-
ményeket, valamint az erre következ delta-lejt alsó szakaszát elbb disztális,

majd a lejthöz közeledve a proximális „turbiditek” jelenléte jelöli ki. [A „tur-

bidit” kifejezést tágabb értelemben — tehát nem kifejezetten mélyvízi törme-
lékkúpokra, hanem inkább „szemcse-folyás” (grain flow) jelleg üledékanyag
mozgásra gondolva — használjuk.] A disztális kzettestek esetenként több,
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ÜLLES DK-1

-2805

-2850

-2870

7 7. ábra. Disztális turbidit kúp a vásárhelyi homokkcslkos márga formációban

Fig. 77. Distal turbidite fan in the Vásárhely Sand-Stripe Mari Formation

megnyúlt ciklusban települnek egymás fölött (11. ábra), a proximális kzet-
testekre ez nem jellemz (12. és 13. ábra). Mindkét változatra érvényes azonban
a homoknál durvább frakciók teljes hiánya. A korábban „szárnyhomokk”
megjelöléssel a szolnoki homokk formációhoz sorolt kzettestek térbeli elhelyez-

kedésük, geometriájuk, szelvényképük alapján (14. ábra) torkolati zátonyok-
ként értelmezhetk. A legváltozatosabb fácies sor a delta-síkságként értelme-

zett törteli formációt jellemzi: egymásra települ, fölfelé durvuló szemcseméret,
mind vastagabb torkolati zátonyok (15. ábra), megint csak egymáson következ
övzátony + áramlási csatorna sorozatok (16. ábra); áramlási csatorna -{-

csatornaközi pelitek (17. ábra), illetve ciklikusan egymásra következ áramlási
csatorna kitöltések (18. ábra) egyaránt megtalálhatók.

A kzet hézagtér szedimentológiája a diagenetikus folyamatokon keresztül

kapcsolódik a kzetvázéhoz. Ennek a felismerésnek eredményeként dolgozták
ki Schmidt (1979) és munkatársai (Petro-Canada olajcég) a homokk diagene-

zisének olyan értelmezését és fokozatokra osztását, amely alapveten egyetlen

kolajföldtani kritérium (pontosabban: kzetfizikai paraméter), a porozitás

változása (csökkenés, növekedés) folyamatában véli megtalálni a diagenetikus

fokozatok elkülönítésének legalkalmasabb módját (19. és 20. ábra). Az elvi

vázlat (19. ábra) azonban mindenképpen kiegészítend két gondolattal:
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ÜLlÉS-25

12. ábra. Proximális turbidit (üledékesúszás ?) a nagyköri agyagmárga formációban

Fig. 12. Proximal turbidite (slump?) in the Nagykör Argillaceous Mari Formation

Rúzsa - 2

13. ábra. Osztályozott rétegzettségü aleuritos homokkótest a algyi diszkordáns homokk-agyagmárga formációban

Fig. 13. Graded silty sandstone in the Algyó Unconfomiable Sandstone-Argillaceous Mari Formation
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A -17

14. ábra. Szolnoki homokk-agyagmárga formáció: aleuritos homokk kifejldés („szárnyhomokk”)

Fig. 14. Silty sandstone („marginal ss.”) in the Szolnok Sandstone-Argillaceous Mari Formation

RÚZSA-

2

15. ábra. Egymásra települ torkolati zátonyok a törteti homokk formációban

Fig. 15. Superimposed raouth hars in the Törtei Sandstone Formation
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ULLÉS DK-2

16. ábra. övzátony és niederiitedékek egymásra következése a törteli homokk formációban

I'ig. 16. Superposition of point bar and distributary channel in the Törtei Sandstone Formation

RUZ5A-2

17. ábra. Delta-síksági pelit és meder-homokk rétegek váltakozása a törteli homokk formációban

Fig. 17. Delta piain petites and distributary channel sandstones in the Törtei Sandstone Formation

1. az üledékképzdés a felszínre került, diagenizált homokk testek lepusztu-

lásával is megindulhat, s így körfolyamat alakul ki;

2. értelemszer, de meg kell említeni, hogy ez a diagenezis— porozitás össze-

függés feltételezi, hogy a mélyebb zónában (mezogenezis érett— túlérett fázis)

sincsenek fizikai— mechanikai hatásra kialakuló nyitott repedések a kzetben.
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RÜZSA-2

18. ábra. Egymára következ meder (áramlási csatorna) kitöltések a törteti homokk formációban

Fig. 18. Superimposed distributary channel sandstones in the Törtei Sandstone Formátion

19. ábra. A homokkövek diagenezisének folyamatábrája (Schmidt-McDonald, 1979 nyomán)

Fig. 19. Flow chart of the diagenesis of sandstones (after Schmidt— McDonald, 1979)
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(Annak illusztrálására, hogy a kolaj -geológusok körében újabban mennyire
népszer gondolattá vált a legbonyolultabb szedimentológiai folyamat, a dia-

genezis kzetfizikai paraméterekkel való „megfogása”, legyen szabad utalnom
arra, hogy a Petro-Canada szakembereivel közel egyidben Jan v. Elsberg
(Mobil Oil of Canada) másik, a kolajkutatásban igen fontos fizikai paraméter,
az akusztikus sebesség-adatok alapján igyekszik elkülöníteni a különböz
diagenizáltsági fokú kzeteket.)

A diagenezissel jelenlegi állapotukba jutott kzetek hézagtér-eloszlási sajá-

tosságai és ezzel kapcsolatban a kzetek migrációs tulajdonságai képezik a

hézagtér szedimentológia másik fontos területét. Az idevonatkozó irodalmi elz-
mények részletes taglalására nincs hely, néhány alapvet külföldi és hazai

publikáció felsorolásával (Arps 1964, Aschenbrenner—Achatjer 1960,

Berg 1975, Bérczi 1981, 1982, Habermann 1960, Petroleum Research Corp.,

Rés. Rept.-s AO-A15, 1958— 1962, Schowalter 1979, 1982, Smith 1966)

érzékeltetni lehet azonban a témakör érdekességét és fontosságát.

A feltöltdés folyamatában két dönt, kzethez kötött fizikai paramétert
különítünk el:

1. A belépési nyomás
(pe )

az a minimális nyomásérték, amelynél nem nedve-
sít folyadék (szénhidrogén) lép be a víznedves folyadékkal kitöltött leg-

nagyobb pórusba.

2. A kiszorítási nyomás (pd )
az a legkisebb nyomási érték, amelynél a migráló

szénhidrogén a legkisebb pórusszkületbl is kiszorítja a vizet, és ily módon
folyamatos olajszál alakul ki.

Mindkét nyomásértéket viszonylag egyszer és bséggel rendelkezésre álló

vizsgálatból, a higanyos kapilláris nyomás-meghatározásból lehet meg-
határozni, a 21. ábrán feltüntetett módon. Ahol ez a görbe nem megfelel
lefutása miatt lehetetlen, a 10% -os nem-nedvesít folyadék-telítettséghez

tartozó kapilláris nyomást tekintjük a kiszorítási nyomásnak (Schowalter,
1979). A pe és pd fogalmi meghatározásából, a kapilláris nyomás és a relatív

áteresztképesség görbéibl a szénhidrogén-telítettség térbeli megoszlása leve-

zethet (22. ábra).

21. ábra. A kiszorítási nyomás (Pa) meghatározása higanyos kapilláris-mérésbl

Fig. 21. The determlnatlon of the dlsplacement pressure (Pd) from mercury capiilary measurements
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A másodlagos migráció alapegyenletét abból a meggondolásból kiindulva
lehet felírni, hogy a szénhidrogén (CH) és a rétegvíz közötti srségkülönbség-
bl ered felhajtóer van egyensúlyban a kzetpórusok és pórusszkületek
kifejtette, a kapilláris nyomás formájában megjelenített ellenervel (Scho-
WALTÉR, 1979):

tyÍGvR É?CHr] = Pd’ (1 )

ahol: Z — a folyamatos szénhidrogénszál vertikális hosszúsága m-ben

g — gravitációs állandó, 9,81 m • sec
-2

É?vR> öchr = a víz gs a CH srsége rétegviszonyokon kg/m3

pd = kiszorítási nyomás, Pa-ban.
A képlet egyszer átrendezésével

Z= ^ (2)

9 [{?VR — é?chr]

meghatározható a csapdakzet (fedkzet) csapdázó kapacitása (pd = pd Csapda>

I. és II. táblázat), a tárolókzetek átmeneti zónájának (22. ábra) várható vas-

tagsága (III., IV., V. és VI. táblázatok). Ez utóbbiból az esetleges fázishatár

anomáliák kialakulásának oka levezethet.

A fedkzet zárókapacitásának számítása
Oalculation of cap-rock sealing capacity

I. táblázat — Table I.

Felspannon Algy-2
(Tpper Pannonian
A-19. 2/l/6- 1998,0—2015,5 Tiszta agyagmárga

Poré argillaceous mari

<t> = 3,8% evr = 1004 kg/m3

k = 0,01 10 -• /im' oor = 705 kg/m3

P,o = 18; 1,698 bar

z

z

Fdcar

S ' (Qvt— Oor)

1,698 • 10s 1,698 • 10 5 1,698 • 105

9,81 • (1004-705)
_

9,81 • 299 ~
2933,19

67,88 m

A fenti tiszta agyagmárga csapdakapacitása az A-2 telep olajára w 58 m
The trapping capacity of the above pure argillaceous mari is as 58 m, as calculated fór the oil of the reservoir

A-2

A zárókzet csapdázó kapacitása
Trapping capacity of the sealing rock

II. táblázat - Table II.

Alsópannon-13 B
Lower Pannonian

A-637. 2/19. 2438,70 -2438,75 márga/marl

<t> = 3,07% £>vr = 1008 kg/m3

k = 0,01 10 “* (lm* p0r = 735 kg/m3

A = 17,62

P,„ = 72 bar 6,79 • 10» Pa

6,79 • 103 6,79 • 10» 679000 „
z — ! =. -1 = = 263,69

9,81 • (1008—735) 9,81 • 273 2678,13

Az alsópannon márga csapdakapacitása tehát: 253,53 m
Hence the trapping oapaoity of Lower Pannonian mari: 253,63 m
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Algyi felspannon: Szeged-2 telep

The Upper Pannonian of Algy: Keservoir Szeged-2
III. táblázat - TabU III.

A-530. 1870,60 1870,70 m

<t> = 30,6%
k = 539,1 10“ 1 /im’

A = 0,24

P„ = 0,20 bar 0,03 • 10* Pa

3000

8534,7
0,35 m

tiszta laza homokk/pure and looee sandstone

A kérdéses homokk átmeneti zónája: 0,35 m
Transitional zone oí the sandstone involved : 0.35 m

Algyi felspannon: Szeged-2 telep

The Upper Pannonian of Algy: Keservoir Szeged-2
IV. táblázat - TabU IV

A-533. 1870,33 1870,43 m aleurolitos homokk/silty sand stone

<Z> = 24,3%
k = 21,46 10~* /ím*

A - 1,06

P„ = 3,00 bar 0,19 -10“ Pa

z
0,19 • 10* 19000

8534,7 8534,7

A kérdéses homokk átmeneti zónája: 2,22 m
Transitional zone of the sandstone involved: 2,22 m

Az algyi alsópannon 13B homokkcsoport
Lower Pannonian sandstone sequence 13B, Algy

V . táblázat — Table V

A-537. 2/12 2437,05—2437,16 aleurolitos homokk/silty sandstone

<t> = 20,17%
k = 41,31 10- 3 /un*
A = 0,70
P10 = 1,95 bar 0,18 • 103 Pa

z
0,18 • 105

2678,13
6,72 m

A fenti alsópannon aleurolitos homokk átmeneti zónája: 6,72 m
Transitional zone of the above Upper Pannonian silty sandstone 6,72 m

Az algyi alsópannon 13B homokkcsoport
Lower Pannonian sandstone sequence 13B, Algy

VI. táblázat — TabU VI.

A-537. 2/20 2439,23—2439,32 aleurolitos homokk/silty sandstone

<P = 11,4%
k = 1,31 10“ 3 fim2

A = 2 95
P,„ = 16bar 1,51 • 103 Pa

z
1,51 • 105

2678,10
56,38

m

A kérdéses aleurolitoshomokk átmeneti zónája: 56,38 m
Transitional zone of the silty sandstone involved: 56.38 m
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A bemutatott mintaszámítások jelzik a tömöttebb alsópannon márgák kiugró
csapdázó képességét, az alsó- és felspannon homokkövek, és ezen belül is a

0
kedvezbb (kisebb) A = — hányadossal jellemzett változatok várhatóan

k
vékonyabb zónáját. Az extrém magas érték (VI. táblázat) arra utal, hogy víz-

mentes olajtermelés az adott szakaszon nem várható. A jó tároló-kapacitású
kzettestbe betelepül alacsony porozitású és permeabilitású (= nagy átmeneti
zónával rendelkez) részek okozzák a szabálytalan vertikális telítettség-

eloszlást, amely a heterogén homokk tárolóinkban gyakran megfigyelt jelen-

ség (VII. és VIII. táblázat).

Az algyi Szeged-2 telep, átmeneti zóna vastagságok
Transitional zone thicknesses, Reservoir Szeged-2, Algy

VII. táblázat - Table VII

Kútszám: Aigv-532.
Well No.

Magfúrás
Core-drilling

Porozitás
Porosity

Áteresztképesség
Permeability
(10

-

3 fim*)

Kiszorítási

Displacement
nyomás (p<i bar)

pressure

Átmeneti zóna
Min. thickness

min, vastagsága
of transitional

száma
No.

helye

looation

Hg-os
Hg

hagyom.
conven-
tional

vízszintes

horizontal

függleges
vertical

leveg-Hg rendszer
Mercury-air system

zone
(m)

2.

2/8.

1875,00—1886,00
1879,10—1879,17 25,13 27,93 234,88 90,86 1,70 0,83

2/9. 1879,35—1879,47 35,84 29,78 118,18 — 0,30 0,15

2/10. 1879,60—1879,73 26,32 27,86 110,66 — 1,75 0,86

2/11. 1880,10—1880,20 31,46 27,97 40,32 — 1,00 0,49

2/12. 1880,50—1880,60 33,33 28,85 158,39 50,08 0,30 0,15

2/14. 1881,00—1881,10 24,89 27,14 56,76 22,75 1,90 0,93

2/15. 1881,25—1881,38 25,39 26,68 54,43 48,16 1,65 0,81

2/16. 1881,70—1881,80 25,25 29,04 173,72 82,49 1,65 0,81

2/17. 1882,05—1882,20 25,33 26,88 92,52 46,44 1,65 0,81

2/18. 1882,25—1882,35 19,76 19,57 1,13 — 4,65 2,27

2/19. 1883,30 -1883,45 26,71

23,14

18,33 1,55 — 1,65 0,81

2/20. 1883,45—1883,55 25,52 7,10 — 2,00 0,98

2/21. 1883,75—1883,85 4,02 3,57 0,0098 0,0098 47,00 23,00

Az Algyi Alsópannon-13B telep, átmeneti zóna vastagságok
Transitional zone thicknesses, Reservoir Lower Pannonian-13B, Algy

VIII. táblázat - Table VIII.

Kútszám: Algy-491
Well No.
Magfúrás

Core-drilling

Porozitás

Porosity

Áteresztképesség
Permeability

(10
_1 ftm*)

Kiszorítási

Displacement
nyomás (p<j bar)

pressure

Átmeneti zóna
Min. thickness

min, vastagsága
of transitional

száma
No.

helye
location

Hg-os
Hg

hagyom.
conven-
tional

vízszintes

horizontal

függleges
vertical

leveg-Hg rendszer

Mercury-air system
zone
(m)

i.

1/17.

2436,00—2454,00
2440,05 2440,15 8,45 9,22 1,19 36,0 30,80

1/18. 2440,30 - 2440,40 6,04 3,63 0,0098 0,0098 22,0 18,69

1/19. 2440,64 - 2440,63 6,58 7,10 0,0098 0,0098 38,0 32,28

1/20. 2440,80—2440,91 7,23 5,73 0,0098 0,0098 30,0 25,48

1/21. 2441,13 2441,20 4,86 3,21 0,0098 0,0098 17,0 14,53

1/22. 2441,30 2441,39 8,73 2,11 0,0098 — 6,0 5,13

1/23. 2441,51 2441,63 7,27 3,51 0,0098 — 36,0 30,76

1/24. 2441,78—2441,89 6,86 3,54 0,0098 0,0098 36,0 30,76

1/25. 2442,10 2442,20 7,71 9,50 0,0098 0,0098 22,0 18,80

1/26. 2442,30 2442,40 7,67 1,79 0,0098 0,0098 8,0 6,84

1/27. 2442,58-2442.64 20,76 21,42 113,89 70,35 1,25 1,07

1/28. 2442,72 2442,81 19,55 14,49 123,60 70,66 1,50 1,28

1/29. 2442,88 2443,00 4,47 4,81 0,0098 0,0098 13,00 11,11

1/30. 2443,23 2443,33 18,62 17,18 42,23 67,23 3,20 2,73

1/31. 2443,52 2443,60 19,60 23,30 47,60 119,46 1,65 1,32

1/32. 2443,68 2443,79 9,20 13,70 2,16 1,97 6,40 4,61

1/33. 2443,98- 2444,06 16,20 20,34 15,76 13,61 4,15 3,55
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Csapdakzet
(Seal (Trap)

ISMERNI KELL

az olajnyomos közel kaoilláris

tulajdonságai

az olajnyomos közel olajtelí-

tettségét

-a vízzel telített közét
kapilláris tulajdonságát

\

( REQUIRED INPUT DATA)

(-capillary behaviorof the

oil stained rock )

(- oil saturation ot the oil

Stamed rock

)

(-the capillary behavior
of the water saturated

rock )

Olaj-viz határ

(Oil-water contact )

23. ábra. A litológiai csapda kiterjedésének számítása a rossz átereszt képesség tetzóna magvizsgálati adataiból

(Schowalter, 1979 nyomán)
Fia. 23. Estimation of the closure of a lithological trap from core analyses of reservoir rocks of poor permeability (after

Schowalter, 1979)

24. ábra. A litológiai csapda fázishatár helyzetének számítása az olajos zónában vett mag adataiból (Schowalter,
1979 nyomán)

Fig. 24. Estimation of the oil-water contact position from the core taken in the oil zone (after Schowalter, 1979)
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Fázishatár+etázs-magasság számítása
Calculation of oil-water contact+closure

IX. táblázat - Table IX.

Alsópannon-17 telep

Lower Pannonian-17 reservoirs

Algy— 57

2610,8—2612,6 m
(2525,2—2527,0 m)

155900 m3

141,1 m3

= 615 kg/ms

= 980 kg/m3

= 365 kg/m8

Yst
Vp0

Por

6víz

Pgr

k Sw Po
0/
/o 10 "3m2 % bar

15,3 7 74 0,25

1. Fázishatár

Pd tároló

g

0,25 • 106 Pa

10 m/sec8 • 365 kg/m3
= 6,8 m

A kérdéses legalsó rétegszakasztól tehát 6—7 m-re van a várható olaj—víz határ

1. Oil-water contact

z
Pd reaervolr

g

Consequently
,
the oil-water contact is expexted to lie at 6 to 7m from the hasal interval in question

2. Etázsmagasság

A tárolóhoz tartozó, már mobilizálható szénhidrogént nem tartalmazó kzet (márga, aleurit) tulajdonsága i

(lyukszelvény alapján):

% k pc
9,1 10 8,73

Pkzet 0,873 106_
g 10 • 365

23,9 m

teljes (számított) etázs: 23,9 m
valóságban: 24,2 m

2. Closure

Characteristics (based on the well-log) oí that rock belonging to the reservoir (mari and silt) which does
nt contain any mobile hydrocarbon anymore:

z
Prock

g

Totál (calculated) closure: 23.9 m
Virtual closure: 24.2 m

Schowalter a hézagtér szedimentológiai paramétereibl olyan gyakorlati

fontosságú adatokat számol, mint a litológiai csapdák vertikális kiterjedése

(= etázs elrejelzés) (23. ábra), a fázishatár helyének elrejelzése (24. ábra),

illetve a vízmentes olajtermelés alsó határának elrejelzése (25. ábra). Hazai
példánk a fázishatár és etázsmagasság elrejelzésére van (IX. táblázat),

ami a módszer használható voltára utal.

Összefoglalva: a szénhidrogén-prognózis a kzetváz és a kzet-
hézagtér szedimentológiai vizsgálati eredményeit széleskören tudja hasznosí-

tani. Feltételezve, hogy a továbbiakban is a neogén medencekitöltések szemcse-

közi pórustérrel rendelkez törmelékes kzetei jelentik a szénhidrogén kutatás

jelents objektumát, a szedimentológiai teendk az alábbiak szerint kör-

vonalazhatók:
— az egyes litosztratigráfiai (fácies) egységeket el kell különíteni és térbelileg

nyomon követni a mélyzónákból kiindulva, a kiemelt vonulatokon át a preneo-

gén aljzat kibúvási övezetéig;
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25. ábra. A vízmentes termelés alsó szintjének számítása az átmeneti zónában vett magminta adataiból (Schowalter,
1979 nyomán)

Fig. 25. Estimation of the lower limit of the water-free oil production from the data of core taken in the transitional

zone (after Schowalter, 1979)

az egyes fácies egységek térbeli kapcsolódásának hovatartozását, a ki-

ékeldési övezeteket, az áthalmozott homokk-testek zónáit ki kell jelölni;

a hézagtér szedimentológiai adataiból le kell szrni az általánosításokat,

a litológiai és rétegtani csapdák várható dimenzióit elre jelezni az elbbiekben
körvonalazott kiékeldési zónákra és áthalmozott homokk-testekre.
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Sedimentological background of the hydrocarbon prediction

Dr I. Bérezi

While estimating the undiscovered recoverable oil and gas reserves the geologists can
rely on the resnlts of the sedimentological investigations of framework and the poré space.
Assuming, that— as in the pást—the clastic rocks in the Neogene depression areas will

represent the main objects of the oil and gas exploration, the major steps in the field of
applied sedimentology can be outlined as follow:
— distinction and correlation of the individual hthostratigraphic (facies) units starting

from the deep zones through the relatively elevated buried hills up to the outrerop
areas of the pre-Neogene basement complex;

— definition of the spatial correlation and distribution of the facies units by identifying
the régiónál pinch-out zones and sediment re-deposition;

— the generalization of the conclusions drawn from the pore-space sedimentology,
forecast of dimensions of lithologically and stratigraphically sereened traps with
special regards to the pinch-out zones and reworked sandstone bodies.

Manuscript received: 29. Sept. 1983.
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Diadochit és desztinezit Mátraszentimrérr

Dr. FöldváriMária***—Dr. Nagy Béla**

(2 ábrával, 6 táblázattal)

Összefoglalás: A mátraszentimrei akna altáró szintjén nagy tömegben meg-
jelen krémszer, sárgásfehér, másodlagos ásványról kémiai elemzés, termikus, infravörös
spektrográfiás és röntgendiffrakciós vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy az a Fej 11

(POí)(SÖ4)(OH) • 5H20 összetétel kristályos desztinezit ásványnak, ahhoz közeli össze-

tétel, röntgenamorf, diadochit nev változata. Az ásványt Magyarországról még nem
írták le.

Bevezetés

A mátraszentimrei aknával több szinten feltárt Szent Imre-telérben és a
telér menti, pirittel ersen impregnált andezitben hajtott vágatokban intenzív

másodlagos ásványképzdés ismeretes.

A nagy tömeg másodlagos ásvány keletkezésének rendkívüli mértékben kedvezett a
telér mvelésének módja, nevezetesen az, hogy a telért elször alulról felfelé, majd az
Országos Bányamszaki Felügyelség elírása szerint fentrl lefelé fejtették. A fejtési

üregekbe sziv árgó víz és az alulról (az altáró fell) történ szellztetés a telér- és a mellék-
kzetben impregnált szulfid ásványok (gélpirit, melnikovit, pirít, markazit) gyors oxidá-
cióját eredményezte. Az oxidáció során olyan nagy mennyiség szulfátásvány keletkezett,
hogy végül az a fejtett érc flotálását már annyira megnehezítette, hogy a telér mvelését
1981. év szén be kellett szüntetni.
A telér ^elsdleges érc- és meddásvány kitöltésében Nagy B. (1964), Nagy B.

—

Barbácsi Á. (1966) és Csongrádi J. (1973) az alábbi ásványokat írták le. A pirít, galenit,

szfalerit, kalkopirit és markazit több generációval képviselt, mellettük arany boulangerit,
jamesonit, berthierit, bournonit, tetraedrit, freibergit, antimonit és cinnabarit jelentkezik.
A meddásványok közül a SiOa változatok (kvarc, ametiszt, kalcedon, jáspis, opál)
az uralkodók, ezek mellett alárendelt mennyiségben sziderit, dolomit, kaiéit, barit, inezit,

adulár és paligorszkit
; az agyagásványok közül kaolinit, illit és montmorillonit említhetk.

A telérkitöltés fels 80—100 m-ében a bányászati feltárások eltti természetes állapot-
ban, a talajvíz gyakori és nagymérv ingadozása miatt élesen elkülönül cementációs
zóna nem alakult ki, a cementációs övre jellemz másodlagos ásványok (kalkozin, kovellin
stb.) csak az oxidációs öv ásványaival együtt találhatók.
A bányászat megkezdése eltti „természetes” oxidációs övben oldásos és epigén ásvány-

képzdési folyamatok voltak megfigyelhetk, az oldásos jelenségek nagyobb szerepével.
A szulfidok és a telérkísérk egy része (karbonátok) feloldódott, helyükön nagy mennyisé-
g sejtes, üreges kvarc és Si02

változatok maradtak vissza.

* Elhangzott az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1983. február 7-i szakülésén, bejelentés formájában.
** Magyar Állami Földtani Intézet H-1143 Budapest XTV. Népstadion út 14.



124 Földtani Közlöny 115. kötet, 1— 2. füzet

A másodlagos ásványok közül Nagy B. (1964) a szfalerit átalakulási termékeként
goslarit ZnS04 ,

smithzonit ZnC0 3 ,
hemimorfit Zn

4
(OH)Si207 ; otavit CdC0 3> cinkozit

ZnS04 ,
szmikit MnS04 • H,0, piroluzit Mn02 és heterolit ZnMn204 , a vastartalmú szulfid-

ásványok (pirít, gélpirit, markazit, kalkopirit) oxidációs termékeként : melanterit FeS04 •

5 H 20, rosenit FeS0
4

• 4 H
20, szomolnokit. FeS0

4 • H20, goethit FeOOH, hematit
Fe20 3 ,

halotrichit FeAl2(S04 ) 4 • 22 H20 és jarosit KFe3(OH)6(SÖ4 ) 2 , a kalkopiritbl kelet-
kezett kalkantit CuS04 • 5 H

20, kalkozin Cu2S és kovellin CuS, a galenitbl keletkezett
anglezit PbS04

és cerusszit PbC0 3 , az antimonitból keletkezett senarmontit Sb 20 3 és
cervantit Sb204 ,

valamint a gipsz CaS0
4 • 2 H,0 elfordulását észlelte.

A vizsgált minták gyjtési helyei

1980-ban a Ny-mátrai ércesedési terület ércföldtani reambulációs munkála-
tainak megkezdésekor a Gyöngyösoroszi környéki ércesedések és ércindikációk

ásványparagenetikai vizsgálata (Nagy B. 1980.) során ismét lehetség nyílt a
Szent Imre-telér másodlagos ásványainak vizsgálatára. A mátraszentimrei
akna altáró szintjén (424 m tszf) a lszerraktár felé kihajtott vágat falát 5 — 6

m hosszúságban beborító és a csorgát is kitölt, viszonylag nagy tömegben
megjelen, krémszer, sárgásfehér másodlagos ásványból vizsgálatra alkalmas
mintákat két alkalommal gyjtöttünk. Az elször begyjtött (I. sz.) minta
vizsgálati eredményei hazánkban ez ideig nem ismert ásványt jeleztek, ezért

nagyobb mennyiség anyag begyjtésével a mintavételt megismételtük.
Az utóbbi gyjtés során az anyag különböz változatait elkülönítve mintáztuk
(II. 1 4. sz. minták).

I. sz. minta. Krémfehér, képlékeny, agyagásványszer anyag, szobahmérsék-
leten kiszárítva világos okkersárga szín. Porítva halványabb árnyalatú

okkersárga.

II. 1 . sz. minta. Bányanedves állapotban krémfehér, tejfelszeren viszkózus

változat, amely a vágat falán végig folyva a csorgát kitölti. Szoba-

hmérsékleten kiszárítva világos okkersárga. Elemzésre elporítva halvá-

nyabb okkersárga.

2. sz. minta. A vágat falán kemény bevonatot, cseppkszer bekérgezéseket

alkotó anyag. Tömeges, földes megjelenés, néha lyukacsos. Színe halvány

okkersárga. Porítva az 1. sz. mintánál sötétebb.

3. sz. minta. A vágat falát cseppkszeren bekérgez, rozsdabarna, tömeges
vagy földes megjelenés, limonitra emlékeztet anyag. Porítva világosabb

árnyalatú rozsdabarna.

4. sz. minta. A vágat falát 5 10 cm vastagságban burkoló, zöldessárga

szín, zónás felépítés, .rideg, gyantaszer anyag. Porítva halvány sárgás-

zöld.

A mintákból kémiai elemzések, termoanalitikai, infravörös spektroszkopiás,

röntgendiffrakciós és színképanalitikai vizsgálatok készültek.
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Kémiai elemzések

A fentiekben leírt minták kémiai összetételét az I. táblázat szemlélteti.

A minták kémiai összetétele

Chemical composition of the samples
I. táblázat — Tahié I.

I. ni- II. 2. n.3. n. 4.

tömeg % — mass %

SiOa 2,49 0,02 0,65 0,02 0,02
TiO, 0,11 0,16 0,13 0,21 0,20

Al.O, 0,76 0,19 0,30 0,38 0,58

Fe,0, 34,4 35,7 34,5 49,4 33,4

FeO 0,21 0,14 0,21 0,57 0,14

MnO 0,016 0,008 0,02 0,011 0,012
CaO 1,40 0,19 0,14 0,11 0,14

MgO 0,65 0,14 0,18 0,21 0,09
Na,0 0,13 0,03 0,02 0,04 0,02

K,0 0,03 0,23 0,09 1,17 0,07

+ H.0 10,6 11,7 12,4 13,4 10,3

—H,0 19,2 19,2 20,2 11,7 23,1

CO, 0,29 0,35 0,68 0.18 0,17

P.O, 17.2 16.2 19.3 4,74 21,9

s 5,22 2,75 6,06 1,56

so. 7,68 13,05 6,9 15,1 3,90
PbO 0,20 0,064 — 0,11
ZnO 0,16

Ossz:

Summ.
95,17 97,67 96,28 96,24 94,65

(Anal. MÁFI— Hung. Geol. Survey: SotU Iné, Arató Ané, Zséi.i 3.)

Az I. táblázat adataiból megállapítható, hogy a minták uralkodó hányadát a
II. táblázatban kiemelt 4 f komponens alkotja.

A vizsgált minták fó komponensei
Main components of the samples

II. táblázat — Tahié II.

i.
j

n. i. rr. 2. n.3. 1 n.4.

tömeg % — mass %

Fe,0, 34,4 35,07 34,5 48,4 33,4
n,o 29,8 30,9 32,6 25,1 33,4
P,Os 17,2 16,2 19.3 4,74 21,9

SO s 7,68 13,05 6,9 15,1 3,9

összes:

Summ.
89,08 95,42 93,80 93,64 93,10

Termoanalitikai vizsgálatok

A vizsgálatokat MOM gyártmányú, 1000 °C-ig mköd derivatográffal

végeztük, 17 °C/perc felftési sebességgel.

A minták DTA görbéi és a termogravimetriás mérési adatai különböznek
egymástól. Közös jellemzjük a szobahmérséklettl — 350—600 °C-ig elhúzó-

dó nagy endoterm reakció (1. ábra), mely esetenként kétosztatú. A II. 1 . és

II. 3. mintánál 415 °C-nál, ill. 430 °C-nál erre további, tömegveszteséggel együtt
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q. b.

1. ábra. A Szent Imre-telér aknájában talált, uralkodóan röntgenamorf minták derivatogram változatai, a: II. 2. minta,
bemérés: 700 mg; b: II. 4. minta, bemérés 1000 mg

Fig. 1. Variants of derivatographs of overwhelmingly X-ray amorphous samples found in the shaft exposing the
Szent Imre vein. a: Sample n. 2., measured sample: 700 mg; b: Sample II. 4, measured sample: 1000 mg

járó, endoterm reakció épül rá, mely jarosit jelenlététl származik (1/b. ábra).

Ezek a reakciók víz, ill. OH-csoport eltávozásának felelnek meg.
A magas hmérséklet endoterm reakciók és tömegcsökkenések az S03

eltávozásának tulajdoníthatók. Érdekes, hogy a vasszulfát bomlására általában

jellemz 650— 750 °C hmérséklet reakció mellett az I., a II. 2., a II. 3. és a

II. 4. minta esetében 800- 900 °C között is jelentkezik egy bomlási lépcs

(1. ábra), amely a kémiai elemzéssel való egybevetés alapján szintén a S03

eltávozásából ered.

A 610 — 620 °C-nál minden esetben jelentkez exoterm reakció irodalmi

adatok alapján FeP04
fázis kialakulását jelzi.

A termoanalitikai görbék fenti értelmezése alapján összevetettük a kémiai

elemzést és a termogravimetriásan nyert eredményeket (III. táblázat). Az
utóbbiak esetében a jarosit tartalmú mintáknál a mért S03-értéket korrigáltuk

a kémiai elemzés K20-tartalma alapján számolt jarosit (II. 1 . minta 2,5%,
II. 3. minta 12,5%) K-hoz kötött S03-értékével, mivel a K^SC^ bomlása

1000 °C-nál magasabb hmérsékleten következik be, ezért készülékünkön nem
tudtuk mérni.

A kémiai elemzés és a termoanalitikai mérési eredmények összehasonlítása

A comparison of Chemical analyses and thermoanalytical results of measurements

III. táblázat - Table III.

I. n. 1 . II. 2. II. 3. II. 4.

tömeg % — mass %

kémia 29,8 30,9 32,6 26,1 33,9

H,0
TG 31,0 30,4 30,3 25,4 33,5

kémia 7,68 13,05 6,9 15,1 3,9A /\
SO, mórt számított mért számított

measured calculated

TG 7,3 8,9 9,1 6,9 6,9 14,6 15,6 4,0
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Infravörös spektrográfiás vizsgálatok

A vizsgálatok Specord IR 75 készüléken, 1 mg minta beméréssel, KBr
pasztillában készültek.

Az infravörös spektrumok esetében az I., II. 1., 2. és 4. minták spektrumai
nagyon hasonlóak (2/a, 2/c ábra), a II. 3. minta spektruma jelentsen eltér

(2/b. ábra).

100

30 20 10

x 100 cm -1

0 1—1—1 1 I LJ 1—1 1—! 1—1—1 1—1 í L-1 J—L—1 Ilii.—
l—i 1 L

30 20 10

x 100 cm'1

100

80

60

40

20

0

2. ábra. A Szent Imre-telér aknájában talált, uralkodóan röntgen-amorf anyag infravörös spektrumainak változatai.
a: II. 4., b: II. 3., c: n. 2. minta

Fig. 2. Variants of IR spectra of the overwhelmingly X-ray amorphous matter found in the shaft exposing the Szent
Imre vein. a: 13. 4, b: n. 3, c: II. 2 samples
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A spektrumok értelmezésekor az alábbiak állapíthatók meg. 1630 cm~ 1-nél

jelentkezik a <5 H
20 sáv.

Az OH vegyérték rezgési tartományban 3300 cm-1
-es sávmaximummal els-

sorban a víz széles OH vegyértékrezgése mutatkozik. Érdekes, hogy önálló OH
csoport csak a jarosit tartalmú mintáknál különül el, ~3370 cm^-es éles csúcs
alakjában.

1000— 1100 cm' 1 között az aszimmetrikus r3P04 vegyértékrezgés jelentkezik
nagy intenzitással.

A II. 2. minta esetében nagyobb, a többi minta esetében nyomnyi C0 3
-

tartalmat jelez a spektrum ~1410 cm_1
-nél. A 830 cm_1

-es maximummal
rendelkez, viszonylag nagy intenzitású sáv As04 csoportnak tulajdonítható.
A II. 3. minta spektrumán a P04 csoport rezgése helyett a jarosit S04

v3

vegyértékrezgései jelentkeznek 1180 cm-1 ,
1080 cm-1 és 1000 cm~ 1-nél. Élesen

jelentkezik 620 cm~ 1-nél az S04
v4 vegyértékrezgése, valamint az 500 és 480

cm_1-nél dublettként megjelen i>2
vegyértékrezgés. Ebben a mintában az As0

4

sáv intenzitása csak 1/3-a a többi mintában lévkének.

Röntgendiffrakciós vizsgálatok

A röntgendiffraktogramok uralkodóan röntgenamorf anyagokat jeleznek.

A II. 3. mintában a jarosit minden vonala megjelenik, a II. 1. mintában érté-

kelhet csúcsai vannak, a II. 2. mintában esetleg jarosit nyom feltételezhet.
A II. 3. mintában a desztinezit több vonala is jelentkezik, a II. 2 és a II. 4
mintában esetleg nyomokban szintén elfordul a desztinezit.

Színképanalitikai vizsgálatok

A IV. táblázatban közölt eredmények közül az As nagy mennyisége említésre

méltó. A 6000 ppm As kb. 2,5% As205
-nek felel meg. Ez a nagy mennyiség

magyarázatot adhat a kémiai elemzésekben mutatkozó hiányra is.

A tájékoztató színképvizsgálatok eredményei
Results of tentative (informative) spectral analyses

IV. táblázat - Table IV.

Ag As B Ba Co Cr Cu Ga

ppm

I. <0,4 1600 <16 100 <6 4 <4 4

II . 1. <0,4 >6000 <16 <40 <6 4 25 4

n . 2 . <0,4 >6000 <16 <40 <6 4 16 4

II . 3. <0,4 >6000 <16 <40 <6 4 40 6

n . 4. <0,4 >6000 <16 <40 <6 6 16 16

Mo Mn Pb Sb Sr Ti V Zn

ppm

I. <10 16 16 100 <10 <60 <4 <100
II . 1. 10 25 2500 400 <10 <60 <4 1600

II . 2. <10 16 1600 250 <10 <60 100 600

II. 3. 16 40 2500 250 <10 <60 <4 600

U . 4. 25 25 1600 600 <10 <60 <4 600

(MÁFI Színkép Laboratórium— Hung. Geol. Survey Spectral Laboratory)
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Következtetések

A szakirodalom egyetlen olyan ásványt ismer, amelynek összetételében az

általunk kiemelt f komponensek szerepelnek ez a desztinezit Fe|n(P0
4 )

(S0
4 ) (OH). 5H.,0, melynek 2 molekulája oxidos alakban 2Fe.,0 3 • P.,0- •

• 2S03 • 11H2
0.'

A triklin rendszerben kristályosodó desztinezitnek van egy röntgenamorf
változata, melyet az irodalom diadochit néven ismer. A „Chemical Index of
Minerals” 1975-ös kiadása képletét a desztinezitéhez közeliként adja meg.
Ha a mintáinkat alkotó f komponensekbl levonjuk a jarosit ásvány meg-

felel komponenseit és a maradékot 100%-ra számítjuk át, a következ össze-

hasonlításokat tehetjük.

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az I., II. 1., 2 . és 4. minta elég

nagy hasonlóságot mutat, a II. 3. mintának magasabb az Fe
20 3 és alacsonyabb

a P.,05 tartalma.

A desztinezitek kémiai összetételének összehasonlító táblázata
Comparatlve tabulation of the Chemical analyses of destinezites

V. táblázat - Table V-

Desztinezit

elméleti

összetétel

theoretieal

composition

I. II. 1. II. 2. n. 3. n. 4.

%

Fe,0, 38,9 39 36 37 52 36

P.O, 17.2 19 17 21 6 23

so3 19,5 9 13 7 14 4

H,0 24,1 33 33 35 29 36

Mintáinkra általában jellemz, hogy alacsonyabb S03 és magasabb H
20

tartalommal rendelkeznek, mint az elméleti összetétel.

Bouska et al. (1960) összegyjtötték és ismertették a desztinezit és dia-

dochit ásványoknak az irodalomban addig közölt kémiai elemzéseit. Az általuk

közölt elemzéseken ugyanazokat a korrekciókat elvégeztük, mint a saját min-
táink elemzésein és az így nyert adatokat a VI. táblázatban foglaltuk össze.

Az eredmények azt mutatják, hogy a desztinezit ásványok esetében az

elemzési eredmények kisebb változékonyságot mutatnak (bár ez részben a ki-

Az ismert desztinezit és diadochit elfordulások mintáinak kémiai összetétele
Chemical composition of samples front known destinezite and diadochite occurrences

VI. táblázat — Table VI.

Desztinezit

(4 minta alapján)

based on 4 samples

Diadochit

(23 minta alapján)
based on 23 samples

értéktartomány
rangé of values

átlag

% értéktartomány
átlag

average

Fe,0 3 37,6-40,5 38,6 27,8—58,8 39,0

P.O, 16,1—17,0 16,4 5,1—25,0 17,8

so3 14,1—19.4 17,9 4,8—18,8 13,7

H,0 25,9— 29,2 27,1 20,6—40,8 30,3

9 Földtani Közlöny
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sebb mintaszám következménye is), és jobban megközelítik az elméleti össze-

tételt, míg a diadochit összetétele nagyobb ingadozásokat mutat, feltn a jóval

alacsonyabb szulfát-, és magasabb víztartalom.

Az irodalomban közölt termikus görbék is hasonlókra engednek következ-
tetni. Bouska et al. (1960) által közölt desztinezit DTA görbén a szulfát-lépcs

jóval nagyobb és kifejezettebb, mint a diadochit Jarkovsky J.—CicelB. (1958)
által közölt görbéin, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az általuk fel nem
ismert, a mintájukban lév jarositnak is van S0 3-vesztése a diadochitéval

azonos hfoktartományban.
Mintáink, elemzési eredményeik alapján, az irodalomban eddig közölt

diadochit elemzések értéktartományain belül esnek. A termikus görbék és a

kémiai elemzések a diadochiton belüli nagyobb változékonyságot, alacsonyabb
szulfát-, és magasabb víztartalmat jeleznek.

Említésre méltó még a minták As04
-tartalma. Más szerzk is közöltek deszti-

nezitként vagy diadochitként leírt ásványokban 0,45— 1,56% közötti As205
-

tartalmat. Ez arra utal, hogy a diadochitban, ill. desztinezitben a (P04) helyén
lehetséges bizonyos mérték (As04)

izomorf helyettesítés, de lehetséges az is,

hogy a desztinezittel izomorf sarmientit amorf változata, a pitticit Fe
2
u

(As0
4 )

(S0
4 )

(OH) • n H20 van jelen. Az I. minta magasabb CaO-tartalma
pedig az ugyancsak amorf, és ebben az ásványtársulásban elforduló borickit

jelenlétére utalhat.
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A kézirat beérkezett: 1983. IX. 13.

Diadochite and destinezite from
Mátraszentimre (N-Hungary)

Dr M. Földvári* — Dr B. Nagy*

In the Szent imre vein exposed in several horizons by shaft -sinking at Mátraszentimre

and in workings driven within the heavily pyrite-impregnated andesite adjacent to the re
vein, un intense seeondary mineral formation is known to oceur. Examination of thia

bulky, creamy neoformation of yellowish-white colour suggested the presence of a here-

fore unknown, overwhehningly X-ray amorphous mineral. Fór a precise identifjcation,

• Hungárián Geological Survey, 11-1 143 Budapest XIV. Népstadion út 14.
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Chemical analyses, thermoanalytical measurements, IR spectroscopic measurements and
spectral analytical data have been used. The results have shown convincingly that, in

addition to the mineral jarosite identifiable in somé samples, the matériái in question

represents an X-ray amorphous variety called diadochite of the mineral destinezite of

Fei**(P04)(S04)(0H) • 5 H„0 composition, i.e. a variety showing a composition close to

that of destinezite. Ón evidence of ourown experience and the data of destinezite as well

as diadochite oceurrenees known from the literature, diadochite is found to show greater

variations in composition than it is the casewith crystalline destinezite, being characterized

by a mucii lower sulphate- and higher water content.

Manuscript received: 13. September, 1983.

J^HafloxHT h AecTHHe3HT H3 MaTpaceimiMpe
(CeBepHaH BeHrpHfl)

d-p M. OeAdeapu-d-p B. Hadb

B wiiJie CeHTiiMpe, BCKpbrron b HCCKOJtbKux ropn30HTax uiyp(J)aMn b c. MaTpaceimiMpe,
a T3K>Ke ropHbiMH BbipaoTKaMH, npoiígeHHbiMii b aHae3uTax, ctfjibHo oorauieHHbix BKpangeHH-
HMII mipitTa BgO.lb pygHOH >KIIJlbl, H3BeCTH0 HHTeHClIBHOe pa3BHTIie BTOptlMHblX MIIHepaJlbHblX

H0B00öpa30BaHHfi. B npogecce uccJiegoBamtH we^TOBaTo-öejioro, KpeMOo6pa3Horo, btophw-
Horo H0B00öpa30BaHUH bijio oÖHapy>KeHO npncyTCTBue npeitMyutecTBeHHO peHTreHOBCKH
aMopijiHoro MHHepana, go chx nop Hett3BecTHoro Ha TeppHTopHH BeHrpHH. tomhoü HgeH-
TH(|)HKaunH MiiHepajia 6bijin ncnojib30BaHbi pe3yjibTaTbi xhmhhcckhx aHagH30B, TepMoaHaJWTM-
MecKHX n3MepeHHÜ, cneKTpocKontiHecKiix H3MepeHHÍt b HH(})paKpacHOM gHana30He cneKTpa, a

TaK>Ke gaHHbte cneKTpanbHoft aHajitmiKH. ripii stom öbiao ycTaHOBJieHo, mto íiomiimo MiiHepajia

npo3HTa, BbiHBJineMoro b HeKOTopbix opa3uax, paccMaTpHBaeMbih MaTepnag HBJineTCH gHago-
XHTOM, npegCTaBgHIOmilM COÖOH peHTreHOBCKH aMOpc))HyK) pa3H0BHflH0CTb geCTHHe3HTa
FeI n(P04)(S04)(0H). 5 HjO ÖJiH3Koro k HeMy no CBoeMy. Ha ochob3hhh coöcTBeHHoro
onbiTa h gHTepaTypHbix gaHHbix, aHajiH3HpyKMHHx MecTopowgeHHH gecTHHe3HTa h gHagoxirra,
nocnegHuií xapaKTepii3yeTCH öonee nacTbiMH oTKjioqeHHHMH CBoero xHMHMecKoro cocTaBa
noHHHteHHbiM cogepHOHneM cygb^aTOB h noBbiuieHHbiM cogepwaHueM Bogbi no cpaBHeHino
C K'pHCTaJlJlHMeCKHM geCTHHe3HT0M.

9
:

UHUIN

P
CD

ik.



132 Földtani Közlöny 115. kötet, 1— 2. füzet

(Folytatás a 78. oldalról.)

Fülöp József: Megnyitó
Császár Géza: A rétegtan néhány aktu-

ális kérdése
Géczy Barnabás: A biosztratigráfia

aktuális kérdései, fontosabb biozóna típu-
sok
Haas János: A globális tengerszint inga-

dozások felhasználhatósága az esemény-
szt ratigráfiában
Báldi Tamás: Komplex kronológiai

skála szerkesztése (hazai oligocén példákon)
Monostori Miklós: Ökosztratigráfia
Uudich Endre—Ször Gyula: Kemo-

sztratigráfia

Különböz smaradványcsoportok bio-

sztratigráfiai és kronosztratigráfiai alkal-

mazási lehetségei, korlátái:

Báldiné Beke Mária— Nagymarosy
András: Nannoplankton
Horváth Mária: Kisforaminiferák
Kecskeméti Tibor: Nagyforaminiferák
Kozur Heinz: Radioláriák
Kovács Sándor: Conodonta
CzabalayLenke— Kecskemétiné Kör-
mendy Anna—Bohn Péterné: Bival-

via és Gastropoda
Galácz András: Cephalopoda
Vörös Attila: Brachiopoda
Jánossy Dénes: Vertebrata
Vita: Fülöp J., Knauer J., Báldi T.,

Báldiné Beke Mária, Kókai J., Kecskeméti
T., Császár G., Kovács S., Haas J., Müller
P., Galácz A., Kozur H., Jánossy D.
Résztvevk száma: 110

Február 13. Az Agyagásványtani Szak-
osztály vezetségi ülése

Elnök: Földvári Mária
Napirend: 1. Elkészületek és javaslatok

a SILICONFra, 2. Egyebek
Résztvevk száma: 8

Február 13., 15., 16., 17. Az slénytan-
Rétegtani Szakosztály négy eladásból álló,

sorozata, az Ásványtan-Geokémiai Szakosz-
tállyal és a Magyar Biológiai Társaság
Ifjúsági Csoportjával közösen

Elnök: Báldi Tamás, Kiss János és

Vida Gábor
Corliss, J. B. (USA): Deep-sea hot

springs (Mélytengeri melegforrások), 1. Fel-

fedezés és feltárás, 2. H- és anyagtransz-
port, geokémiai egyensúlyok és érctelep-

képzdés, 3. Melegforrások és si óceánok,
atmoszféra és bioszféra, 4. Anyag- és ener-

giaáramlás, a rendszer keletkezése és az
élet eredete

Vita: Mindszenty Andrea, Kiss J.,

Bilik I., Vetné Ákos Éva, Kovács Teréz,

Vida G., Szathmáry Eörs, Vet I., Buda
Gy., Báldi T.
Résztvevk száma: 160

Február 20. A Mérnökgeológia-Környezet-
földtani Szakosztály eladóülése

Elnök: Juhász József
Kassai Miklós: A földtani környezet-

potenciál, mint a tervszer környezet

-

gazdálkodás (környezetfejlesztés, környe-
zetvédelem) földtani megalapozása
Szcs József: Komárom megye felszín-

mozgásos területei

Várszegi Károly: Baranya inegye fel-

színmozgásos területeinek mérnökgeológiai
értékelése
Kneifel Ferenc: Felszínközeli kzet-

típusok szennyezdésérzékenysége Komá-
rom megyében

Vita: Juhász J., Erdélyi M., Kéri J.,

Bognár E.
Résztvevk száma: 14

Február 21. Az slénytan- Rétegtani Szak-
osztály vezetségi ülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Napirend: 1. Az utóbbi félév munkájá-

nak értékelése, megvitatása, 2. Az 1984. I.

féléves teendk, 3. Egyebek
Résztvevk száma: 4

Február 22. A Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Bohn Péter
Bohn Péter—Hahn György: Magyar-

ország gazdaság- és környezetföldtana
Résztvevk száma: 34

Február 25. Az Ifjúsági Bizottság és a III.
éves geológushallgatók szervezésében geológus
bál

Résztvevk száma: 188

Február 27. Az Ifjúsági Díjbizottság ülése

Elnök: Géczy Rarnabás
Napirend: Az 1984. évi közgylésen ki-

osztásra kerül ifjúsági díjakra javaslat

készítése a választmány részére

Résztvevk száma: 5

Február 27. A „Társulati emlékérmeket
felülvizsgáló” ad hoc bizottság ülése

Elnök: Alföldi László
Napirend: Javaslat, elterjesztés készí-

tése a választmány részére

Résztvevk száma: 5

Március 5. Az slénytan- Rétegtani Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Báldi Tamás— Báldiné Beke Mária:

A magyarországi paleogén medencék fejl-

dése
Vita: Vet I., Kókay J., Nagymarosy A.,

Jochánó Edelényi E., Bernhardt B., Vörös
A., Kázmér M., Horváth Mária, Kecske-
méti T.
Résztvevk száma: 23

(Folytatás a 102. oldalon.)
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Az alföldi epikontinentális szerion

közetrétegtani egységei

Dr. Szentgyörgyi Károly*

(5 ábrával)

Összefoglalás: Az Alföld három tájegységén eddig ötven mélyfúrás tárt fel

tengeri szenon képzdményeket, amelyek két kifejldési övezet mentén helyezkednek el;

az övezetek közötti sföldrajzi kapcsolat egyelre tisztázatlan. A déli kifejldési övezetben
selfen lerakódott üledéksorok ismertek, amelyek két fáeiescsoportot alkotnak. Nyugodt
aljzat felett kzettanilag háromosztatú (konglomerátum, márga, mészk) rétegsorok kép-
zdtek. Erteljesen süllyed zónákban alapbrecesa felett homokk és aleurolit rétegekbl
álló sorozat fejldött ki. Hasonló litofáciesek jellemzik a Körösök vidékén feltárt szenont
is. Az Alföld középs részén, az északabbi kifejldési övezetben a szenon sorozat „púhói
márga” fácies, ennek kapcsolata azonban az „alföldi flis” felskréta részlegének törmelé-
kes kifejldésével még tisztázatlan.

A tengeri szenon képzdmények önálló fejldéstörténeti ciklust alkotnak. Az üledék-
sorokból slénytanilag a kampani és maastrichti emeletek mutathatók ki, elképzelhet
azonban, hogy a törmelékes alapképzdmények egy része esetleg a szantonit képviseli

Bevezetés

A középmagyarországi nagyszerkezeti övezettl (Szepesházy K. 1979,

Wein Gy. 1978, Bállá Z. 1981) D-re az Alföld aljzatában szénhidrogénkutató
fúrások három — közbens feltárások híján egyelre csak feltételesen össze-

kapcsolható területen tártak fel szenon képzdményeket: a Duna—Tisza
köze D-i részén, a Tiszántúl ÉNy-i zónájában és a Körösök vidékén (1. ábra).

A képzdmények faciális jellegei két kifejldési övezetre engednek következ-
tetni, az ezek közötti sföldrajzi kapcsolat azonban még felderítetlen.

Az északabbi, Izsák és Nádudvar között mélyfúrásokkal kitapogatott öve-

zetben uralkodóan pelites üledékek rakódtak le, amelyek Nádudvartól K-re
fáciesváltással az „alföldi flis” felskréta részlegének terrigén kifejldéséhez
csatlakoznak. A szenon sorozat fekje és kezdrétegei itt jórészt még feltárat-

lanok; két fúrás adatai alapján azonban feltételezhet, hogy transzgressziós,

cikluskezd durva törmelék alkotja a szenon bevezet rétegeit.

A déli kifejldési övezet Duna—Tisza közi részén bizonyítottan transz-

gressziós, kzetrétegtanilag háromosztatú, pelites— karbonátos rétegek, illetve

törmelékes kzetekbl álló sorozat fejldött ki. Lényegében hasonló litofáciesek

• Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejleszt Intézet, 2443 Százhalombatta, Pf. 32.
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1. ábra. A szenem képzdmények elfordulási helyei és kifejldési övezetei az Alföldön. Jelmagyarázat: 1. Kö-
zépmagyarországi nagyszerkezeti övezet, 2. Kifejldési övezet feltételezett határa, II. Déli sekély self, II. a. Az izsáki

formáció elterjedése Il.b. Az „alföldi flis” szenon részlegének elterjedése

Fig. 1. Oecurrences and facies zones of the Senonian in the Great Hungárián Piain. Explanations: 1. Mid-
Hungarian Structure Zone, 2. Supposed boundary of facies zone, II. Southern shallow-water shelf, Il.a. Extension

of the Izsák Formation, Il.b. Extension of the Senonian part of the’,,Great Piain Flysch”

jellemzik a Körösök vidékén feltárt szenont is; itt a terrigén üledékcsoporthoz
alapbreccsából és márgából álló kifejldés csatlakozik.

Az alföldi szenon üledékek a szubhercini mozgásokkal bevezetett üledék-

ciklusban rakódtak le. A képzdmények településüket, kzettani jellegüket és

smaradványtartalmukat tekintve önálló fejldéstörténeti ciklust alkotnak.

A sorozat fekvje különféle korú képzdményekbl áll. A ciklus ott is transz-

gressziós rétegekkel kezddik, ahol a fekvben idsebb felskréta fejldött ki:

üledéktanilag folyamatos, idrétegtanilag teljes felskréta sorozat eddig egyet-

len kutatófúrás rétegsorából sem került el (Szentgyörgyi K. 1984).

A szenon képzdmények fed rétegei a Duna Tisza közén és a Körösök
vidékén középsmiocén, ritkábban alsópannóniai lerakódások. A Tiszántúl

ÉNy-i részén a felskréta fedjében legnagyobb területen különféle rétegtani

helyzet eocén képzdmények települnek, amelyeknek azonban legidsebb
rétegei sem mélyebb helyzetek yprézinél. Egyes területrészeken miocén vagy
pannóniai rétegek következnek közvetlenül a szenon sorozatra.

Az alföldi szenon képzdményekben történ tájékozódás kezdetben lényegében csak az

epikontinentális és flis kifejldések megkülönböztetésére szorítkozott. A földtani anyag-
vizsgálat élenjáró területe ekkor a mikropaleontológia volt, a kzettani viszonyok tisztá-

zására ez id tájt kisobb figyelem irányult.
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A képzdmények kzettani és fácies-ismeretót Krössy L. (1959, 1966), Ravasz Cs.

(1961), Csongrádi Bné (1961), Dank V. (1963, 1965), Juhász Á. etal. (1968), Szepesházy
K. (1967, 1971, 1973), Juhász Á.— Csongrádi Bné (1969) és Dudich E. et al. (1979) mun-
kái vitték elbbre.
A mikropaleontológiai vizsgálatokat és a biosztratigráfia tisztázását Majzon L. (1956,

1961, 1966) Szts E. (in Juhász Á. et al., 1968), Sidó M. (1969) és Kváry J. (in Szepes-
házy K. 1973) végezte el.

A felskréta fejldéstörténeti és sföldrajzi összefüggéseit Krössy L. (1959, 1977),

Juhász Á. et al. (1968), Szénás Gy. (1969), Dank V.— Bodzay I. (1971), Balogh K.
(1972), Szepesházy K. (1973, 1975, 1979), Bodzay I. (1977) és Bállá Z. (1981) tanulmá-
nyozta. E munkákból kibontakozó kép azonban nem ritkán ellentmondásokat tükröz és a
vitás kérdések jelentékeny része mindmáig nem jutott nyugvópontra.

Az els Dima—Tisza közi szenon elfordulásokat — mint azt Majzon L. (1966) táblázata

is sugallja — a dunántúli hasonló korú képzdményekkel igyekeztek faciológiailag össz-

hangba hozni. Az eltér fejldéstörténet és sföldrajzi helyzet miatt azonban ez a törekvés

kielégít eredményre nem vezethetett. A tiszántúli flis üledékek szélesebbkör feltárása

nyomán meggyökeresedett felfogás már az alföldi szenon flis jellegét tartotta meghatáro-
zónak, összefügg övezetként értelmezve azt (Juhász A. et al. 1968). Az sföldrajzilag

összefügg flis övezet eszméjét kezdetben támogatni látszott a báeskai és bánsági fúrások
által feltárt — elször flisnek vélt — zömmel törmelékes kzetekbl álló túron—szenon
rétegcsoport megismerése (Nikolió, I).— Simin, D., 1961).

A részben a kzettani vizsgálatok elhanyagolására is visszavezethet túlzó nézetek
mellett — új feltárásoknak és reambulációs vizsgálatoknak köszönheten — egyre világo-

sabbá vált azonban, hogy az Alföldön a flis képzdményekkel sföldrajzilag— faciálisan

szervesen összefügg ún. epikontinentális kifejldés is nagy területen jelen van, st a sze-

non üledéktömegének dönten nagyobb hányadát alkotja. Talán a mélyföldtani adatok
regionális nézpontú egyesítésének hiánya miatt az alföldi felskréta (szenon) beillesztése

az országos litosztratigráfiai rendszerbe sokáig problematikus volt . Idszer tehát a meg-
lev adatok alapján az Alföldre is kialakítani a litosztratigráfiai rendszert, jóllehet ez ma
még csak elzetesnek tekinthet. Az Alföld különböz tájegységein mélyített szénhidrogén
kutató fúrások rétegsorai alapján a szenon kzetrétegtani egységek már kijelölhetk,

körülhatárolhatok és az ismeretek adott szintjén jellemezhetk (2. ábra). Az egységek
szabatos leírása, laterális kapcsolataik feltárása és pontos idrétegtani helyzetük meg-
állapítása még jövbeni feladat, amelynek megoldása további mélyfúrási adatokon túl-

menen a rétegtan különféle szakterületeinek kollektív erfeszítését kívánja.

2. ábra. Az alföldi szenon képzdmények litosztratigráfiai egységeinek vázlata

Fig. 2. Scheme of lithostratigraphic units of the Great Piain Senonian
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Ágasegyházi konglomerátum formáció

A formáció a szenon ciklus alján megjelen durva törmelékes képzdménye-
ket tartalmazza. A breccsából vagy leggyakrabban konglomerátumból álló

összlet vastagsága 20— 180 m, egyes helyeken azonban bizonyíthatóan hiány-
zik (Öttömös-3., Üllés-ÉNy-2. fúrások). Konglomerátum kifejldésben rend-

szerint normálisan osztályozott, breccsaként viszont osztályozatlan összletet

alkot. A durva törmelék polimikt, többnyire a közeli idsebb fekv képzdmé-
nyek felaprózódásából keletkezett. Alapanyaga kzetlisztes agyagmárga,
meszes agyag vagy aleurolit. A karbonátos kötanyag csekély mennyisége miatt
a kzetek gyakran meglepen lazák. Foraminiferákat vagy sporomorfákat a
formáció kzeteibl eddig kimutatni nem sikerült. Lehetséges, hogy az üledé-

kek csak részben tengeri eredetek. A fedképzdmények azonban már minde-
nütt tengeri lerakódások (3., 4. ábra).

Típuselfordulás: Izsák-1. fúrás (1074— 1246 m; konglomerátum),
Mélykút ÉK-1. fúrás (1990— 2144 m; breccsaés homokk).
Elterjedés: Az ágasegyházi konglomerátum formáció kzetei a Duna

Tisza köze D-i részén általánosan elterjedtek a szenon rétegsorok alján. Tisztá-

zatlan egyelre, hogy a Püspökladány-5. és -10. fúrásokban elért, ill. a Kis-

újszállás —ÉK-2. fúrás talpa közelében megütött durva breccsa a formációba
sorolható-e; jelenleg feltételesen az ágasegyházi konglomerátum formáció ekvi-

valensének tekintjük e kzeteket. Az elszigetelt elfordulás és az sföldrajzi

összeköttetés cáfolhatatlan bizonyítékainak hiánya miatt a Körösök vidékén
elkerült szenon durva alapképzdményeket a körösi formációcsoport részének

véljük; korrelációjához még nincs elegend bizonyíték.

Csikériai márga formáció

Az alföldi szenon egyik legelterjedtebb kzetrétegtani egysége, képzdmé-
nyeit 60—120 m vastagságban tárták fel a kutatófúrások. Az eredeti vastagság
többnyire ismeretlen; a fedben eróziós diszkordanciával miocén képzdmények
települnek, ill. a szenon rétegek alatti helyzetben nem jutott ki belle fúrás.

Egyetlen kivételes rétegsor ismert Kiskunhalasról, ahol a fed és fek képzd-
mények egyaránt szenon korúak (3. ábra). A formáció rétegeinek fekvjét
rendszerint az ágasegyházi konglomerátum formáció alkotja, néhány helyen

azonban ennek kimaradásával közvetlenül idsebb képzdményekre települ

(Öttömös-3., Kiskunhalas— ÉK-84. fúrások).

A csikériai márga formációt kzetlisztes agyagmárga és márga alkotja, az

utóbbi túlsúlyával. A kzetek átlagos karbonáttartalma 44%. A finomszem
üledékösszletbe vékony, karbonátos homokk és aleurolit rétegek iktatódnak,

ezek azonban sem jelentsebb vastagságot, sem számottev területi elterjedést

nem mutatnak. A kisebb mélységben települt kzetek rendszerint világosszürke

színek, zavartalan szerkezetek, a mélyebb helyzetben elért rétegek sötét-

szürke színek, zúzottak, préseltek, hajszálvékony kalciterekkel átjártak.

A formáció agyagmárga és márga kzeteit az alábbi ásványtani összetétel

jellemzi: 11 42% kvarc, 2—6% földpát, 3 10% illit, 2—7% klorit, 3— 11%
dolomit és 18— 43% kalcit.

A csikériai márga formáció rétegeibl Majzon L., Szts E. és Kváry J.

gazdag foraminifera együtteseket határoztak meg. A bentosz elemeit a Troch-

ammina, Spiroplectammina, Verneuilina, Dorothia, Arenobulimina, Ataxophrag-
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Jelmagyarázat

ESI mészk

IS] meszmórga

E3 márga

ESD agyagmárga

S] aleurolit

homokk

konglomerátum

Erii) breccsa

mészk

3. ábra. Karbonátos— petites kifejlödés rétegsorok a déli kifejldési övezetbl. Jelmagyarázat: A. Ágas-
egyházi konglomerátum formáció, B. Csikériai márga formáció, C. Bácsalmási formáció

Fig. 3. Carbonatic-pelitic sequences from the Southern facies zone. Explanations: A. Ágasegyháza Conglomerate
Fomiation, B. Csikéria Mari Formation, C. Bácsalmás Formation
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Gptér-2 Mélykút-ÉK-1 Komódi -4 Komódi-2 Komódi-0

4 ábra. Törmelékes kifejldésü szenon rétegsorok a déli kifejldés! övezetbl. Jelmagyarázat: A. Ágasegyháii

konglomerátum formáció, D. Mélykúti formáció

Fin 4 Detrital Senonian seauencesfrom the Southern facies zone. Explanations: A. Ágasegyháza Oonglomerate

Formation, D. Mélykút Fonnation



Szentgyörg y i: Az alföldi szerion 139

mium, Buliminella és Stensiöina nemzetségek fajai alkotják. A rétegtanilag

fontos plankton foraminiferák közül a Olobotruncana lappárént i Brotzen,
Gl. stuarti De Lapparent, Gl. arca Cusiiman, Gl. contusa Cusiiman, Gl. linneiana

d’ORBiGNY, Gl. conica White és Gl. ventricosa Write a leggyakoribb, eseten-

ként tömegesen jelentkez alakok. Elfordulnak a mélyebb felskrétából át-

halmozott Marginotruncana és Dicarinella fajok is. Jellegzetes anomalinás
gavelinellás — pseudovalvulineriás mikrobiofáciest tartalmaz a Csávoly-1.

fúrás márga összlete.

A finomszem üledékekbl meglepen kevés sporomorfa került el, sok eset-

ben a kzetek palinológiailag teljesen meddk. Juhász M. vizsgálatai szerint a

Normapolles csoport egyes alakjai (Oculopollis sp., Hungaropollis sp.) mellett a

mintákban sok az áthalmozott, mélyebb felskrétára és albaira jellemz forma.

Típuselfordulás: Csikéria-5. és Szank-47. fúrások (3. ábra).

Elterjedés: A csikériai márga formáció (szinonima: ,,inoceramuszos

márga”) a Duna Tisza közi fúrások rétegsoraiból ismert (Csikéria-5., Madaras-

5., Csávoly-1. Bácsalmás- 1., Kiskunhalas-D-1., Kiskunhalas -ÉK-34., Kiskun-
halas ÉK-84., Öttömös-3., Szank-47., Szánk Ny-5, Felgy-I.).

Bácsalmási formáció

A Duna Tisza köze D-i részén a csikériai márga formáció rétegeire a bács-

almási formáció változatos szövet mészk összlete következik. A fed rétege-

ket diszkordáns település neogén lerakódások alkotják (3. ábra). A formáció
kzeteit legnagyobb vastagságban (420 m) a Csávoly-1. fúrás harántolta.

A bácsalmási formációt különféle (homokos, agyagos, kristályos) biogén

mészk típusok alkotják, amelyek több szöveti változatban (intra-, extra- és

sziliciklasztos) jelennek meg. Durvaszem, terrigén közbetelepülés sehol nem
figyelhet meg. A kzetek átlagos karbonáttartalma 85%, az oldási maradék
2—14%. A karbonátos alkotó 65—90%-a kalcit, 2 21%-a dolomit. A terrigén

törmelék 3—24% kvarcból, 2— 10% földpátból, 1 — 10% kloritból és egyéb
filloszilikátból áll.

A formáció alsó határa kzettanilag éles, a mészk sorozat kezdrétegei
rendszerint kavicsosak, homokosak (3. ábra).

A biogén mészk rétegcsoportból eddig Rudisták nem kerültek el, bár héj-

maradványuk törmeléke nem ritka. A mikrobiofáciesek bentosz elemei lényegé-

ben egyezek a csikériai márga formáció fajaival, de az egyedszámok itt jóval

nagyobbak. Jellegzetes sajátosság viszont a Gaupillaudina lecointrei Marié,
Pseudosiderolites heracleae Arni és az Orbitoides média d’ARCHiAC tömeges
megjelenése a csávolyi (Kváry J. meghatározása), ill. a bácsalmási fúrás

egyes rétegeiben (Kuruczné Sidó M. meghatározása, Haas J. szíves szóbeli

közlése). Gyakoriak a különféle Anomalina-félék
(
A . complanata Reuss, A.

thalmanni Brotzen) a csávolyi és madarasi rétegsorokban. A szórványosan
elforduló plankton foraminiferákat a Globotruncana arca Cushman, Gl. stuarti

De Lapparent, és Gl. contusa Cushman fajok képviselik.

Típuselfordulás: Bácsalmás- 1. (531 573,9 m) (A M. All. Földtani
Int. alapfúrása, földtani anyagvizsgálata folyamatban van.)

Elterjedés: A formáció képzdményeit a Duna—Tisza köze D-i

részén a Bácsalmás- 1. fúrás folyamatos mintavétellel, a Madaras-5., Csávoly-1.

és Kiskunhalas D-l. fúrás pedig szakaszos mintavétellel tárta fel.
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Mélykúti formáció

A Duna—Tisza köze D-i részén, a kzetrétegtanilag háromosztatú self

képzdmények által közrezárt területen belül a szénhicLrogénkutató fúrások
törmelékes kzetekbl álló szenont is feltártak. A 100—550 m vastagságban
megismert rétegcsoport aleurolit és homokk rétegek váltakozásából áll, amelybe
egy intraciklikus konglomerátum réteg települ. A formációból hiányoznak a
mészk, mészmárga és márga rétegek, mindössze vékony, ersen kzetlisztes

agyagmárga rétegek közbeiktatódása figyelhet meg. A fekvt többnyire az

ágasegyházi konglomerátum formáció alkotja, néhány esetben ennek kimaradásá-
val a képzdmények közvetlenül települnek lényegesen idsebb formációkra
(Kiskunmajsa— D-ll., Kiskunmajsa D-13., 4. ábra). A fed rétegek miocén
korú lerakódások.

A kzetek sötétszürke színek, préseltek, zúzottak, hajszálvékony kalcit-

erekkel átjártak. Az átlagos karbonáttartalom 27%; a kzetlisztes agyagmárga
és aleurolit rétegeké 32%, a homokköveké 24%. Az intraciklusos konglomerá-
tum oligomikt, jól lekerekített kavicsai kzetlisztes alapanyagba ágyazódnak.

A homokk rétegek rétegzetlenek, osztályozottak, karbonátos kötanyagúak,
gyakran kalciterekkel átjártak. Gyakori a kzetlisztes agyagmárga és aleurolit

vékonylemezes kombinációjából felépült réteglemez együttes, amelyet homok-
k betelepülés tesz még változatosabbá. A réteglapokon szenesedett növényi
törmelék feldúsulás észlelhet. A finomszem rétegek préseltek, irányított

szövetek. A kzetlisztes agyagmárga és aleurolit ásványtanilag a következ
alkotókat tartalmazza: 23—40% kvarc, 4 19% földpát, 6 26% illit és

szeriéit, 2 10% kaolinit, 4 14% klorit, 15—34% kalcit és 2— 20% dolomit.

A mélykúti formáció foraminifera faunája túlnyomórészt bentosz fajokból áll,

ezen belül is a mikrobiofáciesek vezet alakjait az agglutinált foraminiferák

alkotják. A jellegzetes társulások a Trochamminoides, Verneuilina, Buliminella,

Eponides és Anomalina nemzetségek fajaiból tevdnek össze. A formáció mikro-

biofáciesei — Kváry J. megállapítása szerint — faj és egyedszám tekintetében

egyaránt szegényesek, gyakoriak a foraminiferamentes rétegek is. A kevés és

rossz megtartású sporomorfa ellenére palinológiailag is bizonyítható a kzetek
szenon kora. Juhász M. Oculopollis sp., Hungaropollis sp., Semioculopollis sp.

Trilobosporites sp., Longanulipollis sp. és Krutzschipollis sp. alakokat mutatott

ki a mélykúti formáció különböz elfordulási helyeirl.

Típuselfordulás: Mélykút ÉK-1. fúrás (1792 — 1990 m) (4. ábra).

Elterjedés: A formáció képzdményeit a kutatófúrások a Duna- Tisza

köze D-i részén, nagyjából ÉK DNy-i csapású zóna mentén tárták fel (Mély-

kút— ÉK-1., Kisszállás- 1., Zsana— É-ll., Zsana É-15., Kiskunmajsa— D-ll.,

Kiskunmajsa D-13., Kiskunmajsa D-14. és Gátér-2. fúrások).

Körösi formációcsoport

Az alföldi szenon déli kifejldési övezetének keleti részén, a Körösök vidékén

a kutatófúrások a mélykúti formációhoz kzettanilag is nagyon hasonló fels-

krétát tártak fel (2., 4. ábra). A terrigén üledékcsoporthoz ezen a területen is

közelebbrl egyelre kevéssé ismert módon — zömmel pelites kzetekbl álló

kifejldés csatlakozik. A szenon képzdmények formációcsoportba egyesítése
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minden bizonnyal ideiglenesnek fog csak bizonyulni, remélhetleg újabb mély-

fúrási adatok és a gyarapodó rétegtani bizonyítékok lehetvé fogják tenni,

részben vagy egészben, e képzdmények korrelációját a Duna- Tisza közi

egységekkel vagy perdönt módon bizonyítják az sföldrajzi szerkezeti külön-

állást.

A körösi formációcsoport kezdrétegei transzgressziósan durva alap-

breccsa közbeiktatódásával települnek mezozóos karbonátos vagy metamorf
képzdményekre (4. ábra). A fed képzdmények miocén, ritkán alsópannóniai

lerakódások. A kzetrétegtani jellegeket tekintve a területen két litosztratigrá-

fiai egység állítható szembe egymással: egy homokk és aleurolit rétegek válta-

kozásából felépült, 1000 m vastagságot elér terrigén kifejldés és egy 100 150

m vastagságúnak megismert, homokk közbetelepülésekkel tagolt kzetlisztes

agyagmárga-márga kifejldés. Túlságosan éles kzettani különbségek azonban
nincsenek, a két fáeiessorban egyez kzettípusok kölcsönösen kimutathatók.

Ugyanez vonatkozik a mikrofauna elemeinek nagyobb részére is.

A terrigén kifejldés szenon homokk és aleurolit rétegek váltakozásából

áll, a legfinomabbszem kzet itt a kzetlisztes agyagmárga és agyagos aleuro-

lit. Az átlagosan 20% karbonáttartalmú kzetek ersen préseltek, zúzottak,

gyakoriak a különféle szinszedimentációs jegyek. Az aleurolitok, amelyek e

kifejldés súlyponti kzetei, 12 46% kvarcból, 10 23% földpátból, 5 23%
illitbl, 10 40% kloritból, 1 13% kaolinitbl, 2 19% dolomitból és 3 28%
kalcitból állnak. A homokkövek tömöttek, rétegzetlenek, a szemcsék zöme
metamorfittörmelék, de megjelennek alsókréta és triász karbonátit szemcsék is.

Egyes rétegsorokban pl. a Komádi-4. fúrás megfigyelhet intraciklusos

konglomerátum közbetelepülés

.

A kzettani kifejldésbl fakadóan a képzdmények szegényes és elssorban
agglutinált házú foraminiferákból álló mikrobiofáciest tartalmaznak. A szór-

ványosan elforduló Globotruncana alakok fajra nem voltak meghatározhatók.
A palinológiai vizsgálatok is mindössze a rétegek szenonba helyezéséhez tudtak
csak elégséges adatot nyújtani.

Típuselfordulás: Komádi-4. fúrás (21 11—3125 m) (4. ábra).

Transzgressziós alapbreccsával kezddnek, majd erre települt márgából
állnak a terület másik kzetrétegtani egységét képvisel rétegsorok (4. ábra).

A márga összletbe finomszem homokk és helyenként kzetlisztes agyag-
márga rétegek iktatódnak. A kzetek világosszürke színek, enyhén préseltek,

irányított szövetek. Az átlagos karbonáttartalom 44%. Az ásványtani össze-

tételt a következ tájékoztató adatok jellemzik: 12 33% kvarc, 1 —7% föld-

pát, 14 33% illit és szeriéit, 5 10% klorit, 1 —5% kaolinit, 2— 17% dolomit
és 14— 18% kaiéit.

A márga rétegekbl faj- és egyedszám tekintetében egyaránt gazdag s-
maradványegyütteseket határozott meg Kváry J. Az agglutinált házú
bentosz alakok (Rhabdammina, Trochammina, Haplophragmoides, Verneuilina,

Eponides, Stensiöina, Buliminella stb.) mellett jellegzetes anomalinás (Pseudo-
valvulineria)-buliminellás dominanciájú mikrobiofáciesek is felismerhetk
(Komádi-10. fúrás). A plankton foraminiferák közül nagy faj- és egyedszámmal
& Globotruncana nemzetség alakjai tnnek ki

(
Globotruncana lapparenti Brotzen

Gl. fornicata Plummer, Gl. arca Cushman, Gl. linneiana d’ORBiGNY, Gl. conica

White, Gl. ventricosa White). A rétegsorok fels részén megjelenik a Gl.

contusa Cushman (Komádi-10. fúrás), ill. a Gl. gansseri Bolli (Békés-1. fúrás).

Típuselfordulás: Komádi-10. fúrás (2288— 2356 m) (4. ábra).
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Elterjedés: A törmelékes kzetekbl álló kzetrétegtani egységet a
Komádi-4., Komádi-7., Komádi-8., Komádi—K-l., Komádi K-3. fúrások
részben vagy teljesen feltárták.

Alapbreccsára települt agyagmárga és márga sorozatot harántolt a Békés- 1.,

Komádi-2., Komádi- 10. és Komádi- 13. fúrás.

Az országhatáron túl, Körösgyéres (Ghiris), Biharszentandrás (Sintandrei),

Bihar és Bors környéki kutatófúrások által feltárt szenon képzdmények az

övezet közvetlen, jelenleg is fennálló sföldrajzi kapcsolatát bizonyítják az

Erdélyi Középhegység (Muntilor Apuseni) felé (Istocesctt, D.- Ionescu, G.
1970). Az utóbbi területen feltárt szenon azonban kzetrétegtanilag csak rész-

ben egyeztethet a Komádi környéki képzdményekkel a jelents litofácies vál-

tás miatt.

Izsáki formáció

Az alföldi szenon északabbi kifejldési övezetében a képzdmények túlnyo-

móan nagyobb részét az izsáki formáció kzetei alkotják (1. ábra). A formáció
fekjét a Duna Tisza közén az ágasegyházi konglomerátum formáció, a Tiszán-

túl ÉNy-i részén pedig valószínleg a Püspökladány térségében megismert
szenon alapbreccsa alkotja. [Ezt a feltételezést a Kisújszállás- ÉK- 2. fúrás

rétegsora megersíteni látszik (5. ábra)]. A fedben különféle rétegtani helyzet
és kifejldés harmadidszaki képzdmények települnek.

A fúrások rétegsorából 60 330 m vastagságban megismert formáció mélyebb
helyzet rozsdabarna mészmárgából és márgából, ill. feljebb fokozatos szín-

és kzettani átmenettel csatlakozó — szürke kzetlisztes agyagmárgából
márgából áll. A kzetek átlagos karbonáttartalma 69%. Az üledékekben csekély

mennyiség terrigén anyag van, önálló homokk vagy aleurolit rétegek teljesen

hiányoznak. A kzetek ásványtani összetételét 3 17% kvarc, 1—2% földpát,

2 20% illit és muszkovit, 1 — 2% klorit, 2 10% dolomit és 44 -67% kalcit

jellemzi.

A finomszem, diszperz terrigén törmelék mennyisége Izsáktól Kunmadara-
son keresztül Nádudvarig fokozatosan növekszik és ugyanebben az irányban a

nyugodt település, rétegzetlen kzetek palás szerkezetvé és irányított szöve-

tvé válnak. Az átlagos karbonáttartalom hasonlóképpen változik: az izsáki és

kunmadarasi rétegek túlnyomórészt mészmárgák, keletebbre, a kisújszállási

(Kisújszállás ÉK-2.) és nádudvari (Nádudvar— DK-3.) területen pedig márga
az uralkodó kzettípus. Az izsáki alapszelvényben a karbonáttartalom cikluso-

sán változik; a rétegsor aljától a közepéig a karbonáttartalom 100%-ra növek-

szik, majd fokozatosan ismét lecsökken.

A szenon legoxidáltabb üledékeit tartalmazó formáció a szirtövi ,,púhói

márgával” egyez kifejldés, rétegtani helyzet. (Korábbi szinonimái a hazai

irodalomban: „vörös márga”, „globotruncanás márga”, „kunmadarasi formá-

ció”.)

Makrofauna az izsáki formáció rétegeibl sem került el, az elssorban egyed-

szám, de a fajszám tekintetében is gazdag mikrofaunát Majzon L. és Kvár

Y

J., továbbá Szts E. tanulmányozta és közölte. A planktont a Olobotruncana

stuarti De Lapparent, Gl. arca Cushman, Gl. contusa Cushman, Gl. linneiana

d’ORBiGNY, Heterohelix globulosa Ehrenberg és Pse.udotcxtxdaria elegáns
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5. ábra. Az izsáki formáció helyzete az alföldi mélyfúrásokban. Jelmagyarázat: A. Ágasegyházi formáció,
F. Izsáki formáció

Fig. 5. Position of the Izsák Formation in boreholes in the Great Hungárián Piain. Explanations: A. Ágas-
egyháza Formation, F. Izsák Formation
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Rzehak összetétel együttes képviseli. Biosztratigráfiai szempontból is fontos a
Nádudvar—DK- 3. fúrás talpa közelébl vett minta, amelybl Kváry J.

Globotruncana gansseri Bolli és Gl. (Abathomphalus) mayaroensis Bolli
fajokat mutatott ki.

A tiszántúli rétegsorokban elssorban a plankton foraminiferák visznek
jelents szerepet, a bentosz fajok szórványosan megjelen mészvázú alakokkal
képviseltek. Az izsáki elfordulás kzeteiben viszont a tömegesen fellép, de kis

fajszámú plankton együttes mellett a bentosz gazdagsága a jellemz. A mikro-
biofáciesek jellemz alakjai itt a Spiroplectammina, Verneuilina, Gaudryina,
Arenobulimina, Stensiöina és Marssonella nemzetségek fajaiból kerülnek ki.

Jellegzetes elemei az izsáki formáció mikrobiofácieseinek a Pithonellák.

A formáció rozsdabarna kzetei palinológiailag meddk. A kisújszállási és

nádudvari rétegsorok fels, kevésbé oxidált rétegeibl Juhász M. a következ
sporomorfákat mutatta ki : Cicatricosisporites sp.

,
Oculopollis orbicularis Góczán,

Semioculopollis sp., Plicapollis sp., Interpollis sp.

Típus elfordulás: Izsák-1. fúrás (666— 1074 m).

Elterjedés: A Duna - Tisza köze középs része és a Tiszántúl ÉNy-i
része (1., 5. ábra). A két terület közötti — egyelre feltáratlan — közvetlen

kapcsolatot a faciológiai jellegek egyezésén túlmenen a Szolnok környéki
fúrások óharmadidszaki rétegeibe áthalmozott törmelék kimutatása is bizo-

nyítja (Szandaszlls-11. fúrás). Nádudvartól K-re a szenont merben más,
törmelékes kifejldés („alföldi flis”) képviseli, amelyhez a púhói márga típusú

fácies még ismeretlen módon csatlakozik. A fácieskapcsolatok felderítését a
jelenlegi, valószínleg tektonikus, érintkezés is ersen zavarja.

Kor- és képzdési viszonyok

Az alföldi szenon képzdmények pontosabb rétegtani helyzetének meg-
állapítását jelentékeny mértékben korlátozza egyelre, hogy a rétegtanilag

fontos plankton foraminiferák mennyiségi megoszlását eddig a paleontológiái

vizsgálatok nem vagy csak kivételesen rögzítették. A spóra és pollen tartalom

pedig annyira szegényes, hogy az adatok mindössze a képzdmények szenon
korának igazolásához elegendek, bár a foraminiferamentes rétegek tekinteté-

ben ez is számottev elrehaladást jelent.

A mikropaleontológiai vizsgálatok eddig kampaninál idsebb szenon rétegek

jelenlétét nem tudták igazolni az Alföld aljzatában. Nyitott kérdés az ügasegyházi

konglomerátum formáció kora; a fed üledékek alapján alsókampani, de esetleg

idsebb is lehet. A csikériai márga formáció mélyebb helyzet rétegeibl inkább
felskampanira jellemz smaradványok kerültek el, míg a magasabb és

peremi helyzet, a bácsalmási formáció fekvjében feltárt lerakódásai vitat-

hatatlanul alsómaastrichti korúak a plankton foraminiferákra alapozott zoná-

ció szerint (Sidó M. 1981). A bácsalmási formáció az alsómaastrichti fels részén

és a felsmaastrichtiben képzdött.
A három egymás fölött települt kzetrétegtani egység a sekély self szenon

ciklusát alkotja; a transzgressziós durva törmelékre a csikériai márga formáció

maximális tengerelöntést rögzít lerakódásai következnek, a ciklus regressziós

szakaszát a bácsalmási formáció alkotja. A képzdmények sekély vízben,

egyenletesen és nyugodtan, kis mértékben süllyed aljzat felett rakódtak le.
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Neritikus környezetben a csikériai rnárga formáció sötét szín kzetlisztes már-

ga és agyagmárga rétegei képzdtek.
A self szerkezetileg aktívan süllyed zónájában, esetleg részben már a küls

selfen, ural kodban törmelékes üledékek rakódtak le. A süllyedés megnöveke-
dett ütemét és bizonyos mérv szakaszosságát a kzettanilag kétalkotós réteg-

sorok alapján lehet sejteni. Sajnos, a laterális átmenetek ismeretének hiánya és

a viszonylagos smaradvány-szegénység miatt a háromosztatú rétegsorok és a

mélykúti formáció közötti korreláció egyelre még keresztülvihetetlen. Lehet-

séges, hogy a rétegsorok intraciklusos konglomerátuma egyidej eseményt
rögzít, ennek azonban cáfolhatatlan bizonyítéka még nincs. (Bonyolítja a hely-

zetet, hogy nem kizárt az említett kifejldési egységek esetleges tektonikus

érintkezése sem.) A törmelékes kzetekbl álló szenon mélyebbvízi, neritikus

üledékképzdési régióra enged következtetni. Valószínleg egyez környezeti

körülmények között történt a körösi formációcsoport képzdése is. A képzd-
mények rétegtani helyzetének megítéléshez itt csak a márga kifejldés s-
maradványegyüttese nyújt támpontot; eszerint a képzdmények nagyobb ré-

sze maastrichti korú.

Az izsáki formáció maastrichti. esetleg felskampani rétegeket is tartalmazó
összlete a pelágikus üledékképzdési környezetben rakódott le. A kzettani
viszonyok és az smarad ványtartalom ökológiai igénye azonban arra mutat,
hogy a Duna Tisza közére es képzdmények semmi esetre sem képzdhettek
mélyvízi körülmények között. ÉK felé haladva kétségtelenül fokozatosan
mélyebbvízi körülményekre lehet következtetni, elssorban az smaradvány-
tartalom összetétele alapján. Az izsáki formáció képzdményeinek térbeli jelleg-

változása alapján arra is lehet következtetni, hogy a szenon üledékgyjt
közép-alföldi szektora DNy-i irányban fokozatosan sekélyebbé vált és ezért

esetleg — indokolatlan keresni ennek az övezetnek a folytatását a dunántúli
területen. A területen mélyített sok szénhidrogénkutató fúrás ellenére nyitott

kérdés a két alföldi kifejldési övezet kapcsolata a Duna— Tisza közén; a közvetlen
összefüggést mélyfúrási adattal eddig bizonyítani nem sikerült.

A Tiszántúl két szenon kifejldési területe között bizonyára nem volt közvet-

len sföldrajzi kapcsolat: a közvetlen összefüggés feltételezheten az Erdélyi-

középhegység ÉNy-i elterén keresztül a máramarosi területen állhatott fenn.

Az alföldi szenon képzdmények sföldrajzi és faciológiai összefüggéseinek

tisztázása még nagyon a kezdeténél tart. A harmadidszaki szerkezetalakító

események, a bizonyítható térrövidülések és a szelektív erózió nagyban korlá-

tozzák az sföldrajzi rekonstrukció lehetségét. A képzdmények részletesebb

megismerése egyben új kérdésekre is irányítja a figyelmet, amelyeket csak a
földtan több ágának együttmunkálkodása képes megoldani. Ehhez a munkához
igyekezett ez a tanulmány néhány adattal hozzájárulni.

Köszönetnyilvánítás

A szerz köszönetét fejezi ki l>r. Haas Jánosnak, aki tanácsaival és ösztön-
zésével segítséget nyújtott a munkához. Ugyancsak köszönet illeti a Magyar
Szénhidrogénipari Kutató-Fejleszt Intézet Geológiai fosztályát a tanulmány
elkészítésének támogatásáért.

10 Földtani Közlöny
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A kézirat beérkezett: 1984. IV. 26.

Epieontinental Senonian lithostratigraphic units

of the Great Hungárián Piáin

Dr K. Szentgyörgyi

Hydrocarbon explorat.ory wells spudded int the baseinent of the Great Hungárián
Piain exposed Senonian formations in three areas aligned in two facies zones (Fig. 1).

Characterized by a transgressive mode of occurrence, the Senonian formations fönn an
independent cycle both sedimentologically and in terms of fossil content. Their contact
with the under- and overlying formations is unconformable both in space and time.

Apart from the Senonian of the so-called „Great Piain Flysch”, the marine, epieontinental

Upper Cretaceous can be split up int six lithostratigraphic units (Fig. 2).

In the more Southern facies zone, on a shallowwat er shelf, lithostraügraphically

tripartite sequences were deposited. Initial member of the cycle is the Ágasegyháza
Conglomerate Formation. Exposed in a thickness of 20 to 180 m, the formation is inadé up,

in its búik, of polymictic, unsorted conglomerates, though breccias are represented, too.
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The Ágasegyháza Conglomerate Fm. is overlain vvith a sharp lithological contact by the

Csikéria Mari Formation composed of süty argillaceous mari and mari. Known in a thick-

ness of 60 to 120 m, the sequence may be even thicker, bút its reál thickness is bút poorly

known. Final rnember of the carbonatic-pelitic platform sequences is the Bácsalmás
Formation (40 to 420 m) constituted by biogenic limestone (Fig. 3).

In a tectonically more active zone of the shelf exclusively detrital sediments were
deposited in a thickness of more than 500 m. In this zone the Ágasegyháza Conglomerate
Formation is mainly represented by breccias that are followed by a monot onous succession

composed of alternating sandstones and siltstones (Mélykút Formation) (Fig. 4).

Senonian sequences of similar lithology and structure were explored by hydrocarbon-
exploratory wells in the southeastern part of the Trans-Tisza Region (east of the river

Tisza) (Fig. 4). Here the relationship between the detrital and the pelitic facies is still to be
cleared

.

Although the presence of a direct paleogeographic communieation between the two
distant occurrences of the Southern zone has nt yet been proved in a satisfactory way by
drilling, the same lithofacies can be shown to be present in both. Over the overwhelming
majority of the more northern facies zone of the Great Piain Senonian, the Izsák Mari
Formation, a deposit of Puchov Mari type, is developed. Its basal rnember is the Ágas-
egyháza Conglomerate Formation or, respectively, a breccia deposit regarded, in the

Trans-Tisza Region, as corresponding to it. This is followed by 60 to 330 m of predomi-
nantly rustbrown calcareous mari and mari the top of wliich consists of silty maris that are

already less oxidized (Fig. 5) Farther east, the formations show a gradual decrease in

carbonate content, getting a little bit more silty and more compressed. The depth of
deposition grows in the same direction.

The Izsák Formation ’s beds liave at present a tectonic contact with the Upper Creta-

ceous deposits of the terrigenous (land-derived) „Alföld Flysch” (Great Piain Flysch).

The mail and limestone beds of the maríné Senonian have yielded an abundant fora-

miniferal fauna including planktonic species testifying to a Campanian and Maastrichtian
age of the enclosing rock. Senonian formations older than these have nt been identified

yet by paleontological methods. Palynologically, the búik of the sediments is sterilé.

Because of the scarcity of sporomorphs it has been impossible to establish a palynological

zonation up to the present time.

Manuscript received: 26. April, 1984.

3niiK0HTMHeHTajibHbie ceHOHCKHe JiHTOCTpaTHrpa^HMecKHe

eAHHHUbl BOJIbWOÍI BeHrepCKOH HH3MCHH0CTH

d-p K. Cenmdbepdbu

CKBa>KtiHbi gjiH pa3BegKH Heijmi h ra3a, npoöypeHHbie b (JjyHgaMeHTe Eojimiioh BeHrep-
CKOií HH3MeHH0CTH, BKpbIJIH CeHOHCKHe OTJKOKCHHH Ha Tpex ynaCTKaX, BblTJtHyTblX BgOJIb

gByx (JjauHajibHbix 3oh (ptic. 1.). CeHOHCKHe ot^okchhh, xapaKTepn3ytomnecfl TpaHcrpeccitB-
HbiMii ycJiOBHHMH 3ajieraHHjt nopog, oöpa3yioT caMOCTOHTejibHbin uhkji Kan b cegHMeHTO-
JioniHecKOM OTHOtueHHii, Tan h no coaepjKaHHK) HCKonaeMbix opraHHHecKHx oct3tkob. Kan
BO BpeMCHH, TaK H B npOCTpaHCTBe OHM HMetOT HeCOrJiaCHblH KOHTaKT C nOgCTHnaiOmHMH
h Bbiuiejie>KamHMH oöpa30BaHHHMH. 3a HCKjnoHeHiteM cchohckhx oTJto>KeHHH TaK Ha3biBae-

moto «Aa b(j)é Jtbgckoro (JuiHtaa# b mopckhx, 3nm<0HTHHeHTaJibHbix BepxHeMejroBbix OTjiowe-
hhhx BbigejunoT uiecTb jtHTOCTpaTiirpatJtnMecKHx cbht (phc. 2 ).

B ÖOJiee 10>KH0H 30He pa3BHTHH CeHOHCKHX 0TJ10>KeHHH B yCJlOBHHX MejIKOBOgHOTO UieJlb(})a

ocagKii, BKJHOHatOT b ceH Tpn JiHTOCTpaTnrpa({>MHecKnx noapa3ae.ieHHH. HanaJtbHbiM HBaíieTCH
Arauteabxa3CKaH KoHrjtOMepaTHaa Cbht3, BCKpbiTan MoigHocb KOTopofi n3MenHeTCH ot 20
go 180 m. PaccMaTpHBaeMan cbht3 cjioweHa b ochobhom nojiHMHKTOBbiMH, HeoTcopTHpoBaH-
HbiMH KOHrjiOMepaTaMH, ogHaKO b Heft BCTpenatOTCH h peKHHH. Ha Aramegbxa3CKyio Kohtjio-
Meparayio CBHTy c pe3KHM JtHTOJtoniHecKHM HecorjtacneM HaneraeT MHKepnHCKaH MeprejieBaa
CBHT3, CJlOHteHHaít aJteBpHTOBO-rjIHHHCTblMH H HHCTbIMH MeprejlHMH, H3yneHHaH MOIgHOCTb
KOTopon cocTaBJineT 60— 120 m, ogHaKO ee aeHCTBHTenbHan MomHocTb eme tohho He ycTaHOB-
aeHa. Kohchhum perpeccHOHHbiM naeHOM KapSoHarao-nejiMTOBOH n^aTtJjopMeHHoií tojiuíh

HBjiíteTCH BaHajiMaiucKan Cbht3 (40— 420 m), caojKeHHan HoreHHbiMH H3BecTHnaKaMH (pnc. 3.).

10*
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B TeKTOHHHecKH öonee aKTHBHoií 30He uiejib(})a oTnaranncb HCKmonnTenbHO oönoMOAHbie
ocaflKH no moiuhocth npeBbiuiaiomHe 500 m. B 3toh 30He Araiueabxa3CKaH KoHr^OMepamaH
Cbht3 npeacTaBJieHa b ochobhom opeKMHHMH, Bbiuie KOTopbix cneAyeT MOHOTOHHan cepna
nepecjianBaiomHxcH necnaHHKOB h ajieBponnTOB (MeHKyTCKan CBHTa) (pnc. 4.).

CeHOHCKne tojiuih cxoahoto jiHTOJiornqecKoro cocTaBa n cTpoeHHH bckputm He(frrepa3Be-

flOMHblMH CKB3>KHHaMH Ha K)rO-BOCTOKe 3aTHCCaíÍCK0H OÖJiaCTM (pHC. 4.). 3aecb OflHaKO,
TpeyeTCH BblflCHHTb CBH3b MOKfly OÖAOMOHHblMH H nejlHTOBbIMH <J)aiíHHMH.

Xoth öypoBan pa3BeAKa eme nojiHocTbio He aoKa3ajia npHMofi naneoreorpatjAmecKOH cbh3h
Me>Kfly flByMfl OT^aJieHHblMH ynaCTKaMH K)>KHOH 30Hbl pa3BHTHfl CeHOHCKHX OTAO>KeHHH, B
oöohx cnynanx npocnencHBaeTCH npHcyTCTBne TOWAecTBenHbix AHTO(})aHHH. Ha noAaBnnfomeH
TeppnTopnn öojiee ceBepHOÍí 30Hbi pa3BHTHH ceHOHCKHX OTJio>KeHHH BojibinoH BeHrepcKOíí
HH3jweHH0CTH pa3BHTa Tonma t.h. nyxoBCKHX MepreAeíí (HnoKCKan CBHTa). CaMiJM hidkhhm
ee noflpa3flejieHneM HBnnaeTCH Arauieabxa3CKaH KoHrnoMepaTHan CBHTa hah cooTBeTCTByio-

maa en b eToií oönacra peKHHH. Ee noKpbiBaeT TOJima öypbix H3BecTK0Bbix h hhctmx Mepre-
Jieíí, MomHOCTbio 60—330 m, kpobjih KOTopoií npeACTaBJieHa MeHee okhcjickhmmh aneBpH-
TOBbiMii MeprennMH (pnc. 5 .). BocTOMHee coAepwaHne H3BecTH b 3thx nopo^ax nocTeneHHO
yMeHbuiaeTcn, ho OAHOBpeMeHHO c 3thm yBenHAHBaeTCH hx nnoTHOCTb h coAepwaHHe ajieBpuTa.

B 3T0M HanpaBJieHHH npocjiewHBaeTca Tax>Ke h pocT rjiyÖHHbi nopOAOoöpa30BaHHH.
OTjioweHHe HwaKCKoft Cbhth b HacTonmee Bpeiwn hmciot TeKTOHHHecKHH koht3kt c Teppn-

reHHblMH BepXHeMeJlOBbIMH OTJIOWeHHHMH «Ajl6(j)éjlACKOrO (J)AHUia».

M3 Meprenen h h3BCcthhkob MopcKOÍí cchohckoh toalah noAyqeHa öoraTan {JjopaMHHinJjepo-

Ban (J)ayHa, b tóm nncjie w CTpararpa^HnecKH Ba>KHbie nnaHKTOHHbie bham, cBnaeTejibCT-

BytoiyHe o KaMnaHCKOM u MaacTpuxTCKOM B03pacTe BMemaioinHX nopoa. BbiHBjieHiie öojiee

ApeBHHX ceHOHCKHX OTAOH<eHHH C n0M0U|bK) naAeOHTOAOrHAeCKOrO 3HaAH33 nOKa He npHHeCAO
pe3ynbTaT0B. B naAHHOAOTHnecKOM othoujchuh ocHOBHan Macca otaojkchhh 6e3HH(j)opMaTHBHa,

h BBHAy peAKoro npncyTCTBHA b hhx cnopoMopiJ) ycTaHOBAeHne naAHHOAoruMecKOH 30HaAb-
HOCTH CymeCTByiOmHMH MCT0A3MH He npeACTaBAHeTCH B03M0>KHbIM.
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Ostracodák rétegtani elterjedése

magyarországi eocén/oligocén

határszélvényekben*

Dr. Monostori Miklós**

(8 ábrával)

Összefoglalás: Magyarországi eoeén/oligocén határszelvények ostracoda faunái-

nak vizsgálata alapján megállapítható volt, hogy a priabonai-kiscelli emeletek medence-
kifejldéseiben (budai márga formáció— tarái agyag formáció— kiscelli agyag formáció)
e faunák rétegtani szintezésre is alkalmasak. A nannoplankton zónákkal történt össze-

hasonlítás szerint az alsó kiscellien közepén jelentkezik egy speciális, a fekv és fedréteg-
sorok faunáitól élesen elüt fauna. Megfelel gazdagságú ostracoda fauna esetén további
két (legfels priabonai legalsó kiscelli, valamint fels kiscelli) faunaegyüttes is szintjelz
értéknek tekinthet.

Bevezetés

Az 1UGS 174. „Terminál Eocéné Events” elnevezés programjának kereté-

ben indult meg Magyarországon olyan szelvények vizsgálata, melyekben fel-

tételezhet volt, hogy megvan bennük a többé-kevésbé folyamatos eocén-

oligocén rétegsor.

A vizsgálatokat munkacsoport végzi Báldi T. vezetésével, munkájuk ered-

ményeirl a csoport tagjai 1983-ban nemzetközi tanácskozáson számoltak be
(Báldi et al. 1983). E szelvények közül néhány gazdag ostracoda faunát tartal-

mazott. Ezek a faunák sohasem kerültek el egyenletes eloszlásban: egyes
szakaszokon sok ostracoda volt, köztük gyakran hosszú ostracoda-mentes
szakaszokkal. E jelenség részben az egykori környezeti körülményekkel, részben
a fosszilizációs körülményekkel magyarázható.
Az ostracodák a harmadidszakban részletes sztratigráfiai tagolásra és

korrelációra kevéssé alkalmasak, nagy elterjedési) fajaik többnyire viszonylag
hosszú életek. Ennek ellenére az ostracoda fajok elterjedésébl az itt tárgyalt

rétegsorokban sztratigráfiailag is hasznos adatokat sikerült nyerni.

Metodika

Az ostracodák elterjedését a szelvényekben megállapított nannoplankton
zónák alapján sikerült rögzíteni.

* Eladta az slénytani-Rétegtani Szakosztály 1983. március 7-i szakiilésén.
•• Eötvös L. Tudományegyetem, slénytani Tanszék H-1083 Budapest Vili. Kun Béla tér 2.
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1. ábra. Az Ostracoda fajok eloszlása a Kiscell-1. sz. mélyfúrásban. Fajok: 1. Cytherella dentifera, 2. Cytherella
eompressa, 3. Cytherella aff. méhesi, 4. Cytherella pestiensis, 5. Bairdia cf. brevis, 6. Cytheromorpha subalpina dorso-
depressa, 7. Eucytheridea reticulata, 8. Cuneocythere marginata anterodepressa, 9. Krithe pemoides, 10. Henryhowella
asperrima, 11. Bosquetlna zalanyii, 12. Occultocythereis ex gr. mutabilis, 13. Loxoconcha carinata tardense, 14. Loxo-
concha delemontensis hungarica, 15. Eucytherura dentata, 16. Cytheropteron emmeneggeri, 17. Uroleberis odessensis,

18. Abyssoeypris palaviensis, 19. Argilloecia quasiramphasta, 20. Candona? recta. (A szelvény Nagymarosi A.
1983b. nyomán)

Fig. 1. Distribution of Ostracode species in the borehole Kiscell-1 (Profile after A. Nagymarosi 1983b)

Az eocén/oligocén határt a szelvények vizsgálata során Nagymarosi A.

(1983a, b) az NP 20/NP 21-es zónahatárral jelölte. A rétegtani összesít ábrán

(8. ábra) a priabonai-alsókiscelli határ e zónahatárnak felel meg.

Az alsó kiscelli az NP21—NP23-as zónáknak, a fels kiscelli az NP 24-es

zóna alsó részének felel meg.

Az ábrák egy részén (1 — 7. ábra) az egyes fajok adott szelvényekbeni réteg-

tani elterjedése van feltüntetve, az észlelt elfordulásokat X jelöli. Az összesít

ábrán (8. ábra) e fajok rétegtani elterjedésének összesített képe szerepel, egy-

más mellett ábrázolva a vizsgált szelvények összességében észlelt, valamint az

eddigi szakirodalomból ismert elterjedést. Az irodalomból csak az ábrákkal is

dokumentált, összehasonlításra alkalmas munkákat használtuk fel.

Vizsgált formációk és ostracoda tartalmuk

A magyarországi oligocén képzdmények részletes geológiai jellemzését

Korpás L. (1981), Bárdi T. (1983) és Báldi et al. (1983) adták.

A vizsgált formációk ostracoda elfordulásai:
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1. 2 3.4 5 6 7 8 9 K) 11 12 13 14 15 16 17.1.8 19 20 21 22 23

2. ábra. Az Ostracoda fajok eloszlása a Cserépváralja-1. sz. mélyfúrásban. Fajok: 1. Cytherella dentifera, 2. Cytherel-
la compressa. 3. Cytherella aff. méhesi, 4. Cytherella pestiensis, 5. Cardobairdia hungarica, 6. Cardobairdia? spirifera,

7. Bairdia cf. brevis, 8. Bairdia rupelica, 9. Eucytheridea retieulata, 10. Krithe pernoides, 11. Agrenocythere bensoni,
12. Costa cf. hermi, 13. Hazelina indigena. 14. Trachyleberidea cf. posteroacuta, 15. Henryhowella asperrima, 16. Bos-
quetina zalanyii, 17. Occultocythereis rupelica, 18. Loxoconcha favata, 21. Argilloecia quasiramphasta, 22. Paracypris

cf. propinqua, 23. Paracypris? rupelica. (A szelvény Nagymarosi A. 1983b nyomán)
Fíq. 2. Distribution of Ostracode species in the borehole Cserépváralja-1. (Profilé after A. Nagymarosi 1983b)

1 . Budai márga formáció

A formáció aleuritos márga- márgás aleurit váltakozásából áll (35% feletti

karbonáttartalom) allodapikus mészkbetelepülésekkel, gazdag bentosz és

plankton foraminifera faunával. Mind a makrofauna mind a mikrofauna 200 m
alatti képzdés medenceüledékre utal (Báldi, 1973).

E formáció foglalja magába az NT20/NP21-es zónahatárhoz kötött eocén/

oligocén határt, mely a formáció fels részén helyezkedik el.

Iszapolható laza márga és agyagmárga betelepülései mind az eocén legfels
részén, mind az oligocén legalján, egyes feltárásokban sok ostracodát tartalmaz-
nak.

2. Tarái agyag formáció

A formáció alacsony karbonáttartalmú (10 %alatt) agyagból, illetve agyagos
aleuritból épül fel. Felfelé fokozódó lamináltságot mutat.
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A nem laminált alsó rész a budai márga formáció faunájához hasonló, medence
kifejldésre utaló faunát tartalmaz. A gyengén laminált középs szakasz

szegényes mikrofaunát és makrofaunát tartalmaz, mely a normális tengeri

környezeti viszonyok megbomlását jelzi. A laminált fels szakasz fként csak
hal és növény maradványokat tartalmaz. A különféle fokú lamináltságot mu-
tató szintek üledékei és faunája részben sekélyebb euxin jelleg medence-
kifejldést jeleznek, 30— 300 m közt ingadozó vízmélységgel (Báldi T., 1983).

3. Kiscelli agyag formáció

A formációt 10—35% karbonáttartalmú, aleuritos agyagmárga-agyag-
márgás aleurit építi fel. Jellemzje a rendkívül gazdag plankton és bentosz

m

3. ábra. Az Ostracoda fajok eloszlása a Cserépváralja-1. sz. mélyfúrásban (folytatás)

Fia. 3. Uistrilmtion of Ostracode species In the borehole Cserépváralja-1 (contlnued)
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4. ábra. Az Ostracoda fajok eloszlása az Alcsütdoboz-3. sz. mélyfúrásban. Fajok: 1. Cytherella aff. méhesi, 2. Cár-

dobairdia hungariea, 3.Loxoeoncha delemontensishungarioa (?), 4. Uroleberis odessensis, 5. Argilloecia quasiramphasta.
(A szelvény Nagymarosi A. 1983b nyomán)

Fig. 4. Distribution of Ostracode species in the borehole Alcsútdoboz-3. (Profile after A. Nagymarosi 1983b)

foraminifera fauna. Mind a makrofauna, mind a mikrofauna 200 m-nél mélyei)!)

tengeri medencekifejldésre utal (Báldi, 1983).

A formáció általában végig tartalmaz ostracodákat, rendszerint kis egyed-

számmal.

A fbb vizsgált szelvények értékelése

1. Budapest, Kiscell-1. sz. mélyfúrás

E mélyfúrásból a legfels priabonai rétegekbl (NP 20-as zóna), a legalsó

kiscelli rétegekbl (NP 21-es zóna) és az alsó kiscelli középs részének rétegeibl

(NP 22-es zóna fels része, NP 23-as zóna alsó része) kerültek el ostracodák;
eloszlásukat 1. az 1. ábrán.
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1. 2 3. 4. 5 6 7. 8. 9. IQ 11. 12 13.14. 15 16. 17 16

5. ábra. Az Ostracoa fajok eloszlása a Budapest, Pusztaszeri úti feltárásban. Fajok: 1. Cytherelln comprcssa, 2.

Cytherella aff. méhes!, 3. Cytherella pestiensis, 4. Cytherelloidea cf. hieroglyphica, 5. Carbodairdia hungarica, 6. Bairdia
rupelica, 7. Krithe pernoides, 8. Agrenocythere bensoni, 9. Pokornyella ex gr. limbata, 10. Hermanites cf. laticarinatus,

11. Quadracythere cf. vahrenkampi. 12. Occultocythereis ex gr. mutabilis, 13. Semicytherura ex gr. gracllis, 14. Urole-
beris odessensis, 15. Monoceratina? cf. striata, 10. Macrocypris cf. cylindracea, 17. Argilloecia quasiramphasta, 18.

Paracypris? rupelica. (A szelvény Bíídi T. et al. 1983 nyomán)

Fig. 5. Distribution of Ostracode species in exposures of Pusztaszeri út, Budapest. (Profile afterT. Báldi et al. 1983)

E szelvényen belül rendkívül karakterisztikus az alsó kiscelli középs részé-

nek faunája, mely egyetlen faj lián sem közös a legfels priabonai és legalsó

kiscelli faunákkal.
Az eocén/oligocén határ alatti, ill. feletti faunák összesen 12 fajából 4 közös.

E fajok egyúttal azok, melyek mind a budai márga formációbán, mind a tarái

agyag formációban megtalálhatók.

2. Cserépváralja- 1. sz. mélyfúrás

E mélyfúrásban az NP 20/NP 21-es határ helyzete bizonytalan, ezért a leg-

fels priabonai-legalsó kiscelli ostracoda együttesek csak összevonva adhatók
meg (NP 20-as zóna fels részétl az NP 22-es zóna alsó részéig). Ezen kívül



M o n o a t o r i: Ostracodák az eocén/óligocén haláron 155
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6. ábra. Az Ostracoda fajok eloszlása a kisegedi útbevágás feltárásában (Eger). Fajok: 1. Eucytheridea reticulata,

2. Sehuleridea rauraciformis, 3. Cuneoeythere raarginata anterodepressa, 4. ?Megahemicythere oertlii, 5. Legumino-
cythereis ex gr. someana, 6. Bosquetina zalanyii, 7. Bosquetina cf. reticulata, 8. Loxoconcha carinata tardense, 9. Lo-
xoconcha delemontensis hungarica, 10. Cytheropteron emmeneggeri, 11. Paracypris cf. aerodynamica, 12. Paracypris?

rupelica, 13. Candona? recta. (A szelvény Báldi T. et al. 1983 nyomán)

Fig. 6. Distribution of Ostracode species in road-cut exposures of Kiseged (Eger). (Profilé after T. BAldi et al. 1983)

gyéren képviselt az alsó kiscelli középs részének együttese (az NP 23-as zóna
alsó részén), valamint a fels kiscelli fauna is (NP 24-es zóna alsó része). A fajok

szelvénybeni eloszlását 1. a 2 — 3. ábrán.

3. Alcsútdoboz-3. sz. mélyfúrás

E mélyfúrásban csak a budai márga formáció egy rövid szakaszából került el
ostracoda. A legfels priabonai rétegekben (NP 20-as zóna) csak egyetlen faj

szerepel, ennek oka a rosszul iszapolható kzet. Gazdagabb a legalsó kiscelli

együttes (NP 21-es zóna), ebben is megvan a fels eocénbl elkerült egyetlen

faj. A fajok szelvénybeni eloszlását 1. a 4. ábrán.

4. Budapest, Pusztaszeri úti feltárás

E feltárás teljes egészében az NP 20-as zónába tartozó rétegekbl áll és a
budai márga formáció része. Gazdag ostracoda faunája jó képet ad a legfels

'olMttHiíi

Ubrar
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7. ábra. Az Ostracoda fajok eloszlása a Budapest, Zugligeti mesterséges feltárásban. Fajok: 1. Cytherelloidea ef
hieroglyphica, 2. Cytheromorpha subalpina dorsodepressa, 3. Kucytheridea reticulata, 4. Schuleridea raurarifonnis
5. Cuneocythere marginata anterodepressa, I). Cuneocythere marginata marginata, 7. Leguminocythereis ex gr. sornea-
na, 8. Bosquetina zalanyii, 9. Cytheretta posticalis, 10. Loxoconcha delemontensis hungarioa, 11. Cytheropteron

brevalata, 12. Macrocypris cf. eylindracea, 13. Candona? recta. (A szelvény BAldi T. et al. (1983) nyomán)
Fig. 7. Distribution of Ostraeode species in an artificial exposures of Zugliget, Budapest. (Profilé after T. Báldi 1983)

priabonai ostracoda együttesekrl. Eloszlásukat a rétegsorban 1. az 5. ábrán.

Az alakok egy része csak a feltárás fels részére szorítkozik, ezek általában a

fels kiscellien (NP 24-es zóna) kiscclli agyag formációbán is megjelen alakok.

5. Kisegedi útbevágás (Eger)

E feltárásból nem került el az eocén/oligocén határ kijelölésére alkalmas

nannoplankton flóra. Gazdag ostracoda faunákat tartalmazott a kérdésesen

budai márga formációhoz sorolt szakasz fels része, valamint a tardi agyag

formációira sorolt szakasz alsó része. A pontos rétegsor megrajzolását meg-

nehezítik a rossz feltárási viszonyok.

A budai márga formációhoz sorolt rétegek fajai mind megvannak a tardi

agyag formációhoz sorolt rétegekben is. A fajok szelvénybeni eloszlását 1. a

6. ábrán.
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E fauna leggyakoribb fajai azonosak azokkal, melyek Budapest környékén és

gyengébben képviselve Cserépváralján is az alsó kiscelli középs részére jellem-

zek.

6. Budapest
,
zugligeti mesterséges feltárás

A feltárás ostracodákat tartalmazó része nannoplankton vizsgálatok alapján

az alsó kiscelli NP 22 -NP 23-as zónákhoz tartozhat. Felteheten az egész

szelvény a turdi agyag formációba

,

sorolható. A fajok szelvénybeni eloszlását 1.

a 7. ábrán.

A legnagyobb mennyiségben elforduló fajok itt is azok, amelyek az alsó

kiscelli középs felére jellemzek a Kiscell-1. sz. mélyfúrásban.

Ostracodák szintjelz értéke

a magyarországi priabonai—kiscelli rétegsorokban

A 8. ábra mutatja a szelvények vizsgálata során elkerült ostracoda fajok

rétegtani helyzetét (folyamatos vonal). A szaggatott vonal ugyanezen fajok

publikációkból ismert hazai és külföldi rétegtani elterjedését mutatja. Ez utóbbi

4

8. ábra. Az Ostracoda fajok rétegtani eloszlása a vizsgált eocén/oligocén határszelvényekben. Folyamatos vo-
nal: szelvénybeni elfordulás; szaggatott vonal: az irodalomból ismert maximális rétegtani elterjedés
Európában. A nyilak a faj priabonai eltti, illet ve kiscelli utáni jelenlétét jelzik. Fajok: 1. Eucytherura dentata
2. Carbodairdia hungarica, 3. Bairdia rupelica, 4. Hazelina indigena, 5. Agronocythere bensoni, 6. Occultocythereis
rupelica, 7. Uroleberis odessensis, 8. Argilloecia quasiramphasta, 9. Cytherella dentifera, 10. Cytherella compressa,
11. Cytherella aff. méhesi, 12. Cytherella pestiensis. 13. Krithe pernoides, 14. Henryhowella asperrima, 15. Uroleberis
striatopunctata, 16. Eucytheridea reticulata, 17. Cytheromoprha subalpina dorsodepressa, 18. Cuneocythere marginata
anterodepressa. 19. Loxoconcha delemontensis hungarica, 20. Candona? recta, 21. Loxoconcha carinata tardense, 22.
Schuleridea rauraciformis, 23. Cuneocythere marginata marginata, 24. Cytheretta posticalis, 25. Cytheropteron breva-
lata, 26. Cyheropteron emmeneggeri, 27. Bosquetina zalanyii, 28. Paijenborchella sturovenis, 29. Paracypris? rupelica,

30. Abissocypris palaviensis.

Fig. 8. Stratigraphic distribution of Ostracode species in the Eocene/Oligocene boundary sections studied. E x pla-
tt a t io n s: continousline: observed occurrences; broken line: maximai stratigraphic rangé in Europe as known from

the relevant literature. The arrows indicate the pre- and post-Priabonian presence of the species
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összeállításához felhasznált irodalom az slénytani leíró részben (Monostori
M., 1985) található.

Az itt vizsgált szelvényekben egyedül az Eucytheridea dentata Lienenbxaus,
1905 faj volt az, amely csak priabonai rétegekbl került el, de ez szórványlelet,

a faj külföldön igen széles rétegtani elterjedés.

A szelvényekben csak legfels priabonai-legalsó kiscelli rétegekbl kerültek
el a Hazelina indigena Moos, 1966; Uroleberis odessensis Scheremeta, 1969;
Argilloecia quasiramphasta n. sp. és Abyssocypris palaviensis Pokorny, 1979
fajok. Ezek irodalomból ismert külföldi elterjedése is hasonló rétegtani hely-

zetre utal.

A szelvényekben csak a legalsó kiscellibl került el az Uroleberis striato-

punctata (Ducasse, 1967), de szórványlelet, a külföldi irodalmi adatok szerint

nagy rétegtani elterjedés.

A szelvényekben és más hazai lelhelyeken (Monostori M., 1982) csak az

alsó kiscelli középs részébl kerültek el a Cytheromorpha subalpina dorsodep-

ressa n. ssp., Cuneocyihere marginata anterodepressa Monostori, 1982); Cuneo-
cythere marginata marginata (Bosquet, 1852), Candona? recta Lienenklaus,
1905; Loxoconcha carinata tardense n. ssp., Schuleridea rauraciformis n. sp.,

Cytheretta posticalis Triebel, 1952; Cytheropteron brevalata Pietrzeniuk, 1969
és Cytheropteron emmeneggeri Scherer, 1964 fajok, ill. alfajok. Az Eucytheridea

reticulata Goerlich, 1953 és Loxoconcha delemontensis hungarica Monostori,
1982 faj, illetve alfaj néhány bizonytalan legfels priabonai-legalsó kiscelli

szórványlelettl eltekintve ugyanilyen elfordulású.

A felsorolt fajok, illetve alfajok közül a Schuleridea rauraciformis, Cytheretta

posticalis, Cuneocyihere marginata marginata és Cytheropteron brevalata szór-

ványlelet. A gyakoriak közül a Cytheropteron emmeneggeri és Eucytheridea reti-

culata irodalomból ismert elterjedése az alsó kiscellinek felel meg. A Candona ?

recta faj eredeti, és ez ideig egyetlen említett elfordulása jóval magasabb
szintbl, a miocén legaljáról ismert. Priabonai-kiscellibl ismert fajok Magyar-
országon a Cardobairdia hungarica Monostori, 1982; Bairdia rupelica Monos-
tori, 1982; Agrenocythere bensoni Pokorny, 1977; Occultocythereis rupelica

Monostori, 1982; Krithe pernoides (Bornemann, 1855), Henryhowella asper-

rima (Reuss, 1850), Paracypris ? rupelica Monostori, 1982. Ezek közül a

külföldrl is ismert Agrenocythere bensoni az alsó eocén tetejérl és oligocén

aljáról, a Henryhowella asperrima egyes szerzk szerint az oligocéntl a plio-

cénig ismert, a Krithe pernoidest a fels eocéntl a miocénig említik.

A Cytherella dentifera Méhes, 1941 ; Cytherella aff. méhesi Brestenská, 1975;

Cytherella pestiensis (Méhes, 1941), és Bosquetina zalanyii Brestenská, 1975

fajok Magyarországon a fels priabonaitól az egeriig fordulnak el, külföldrl

kiscelli-egeri elfordulásukat ismerjük.

A Cytherella compressa (von Münster, 1830) faj hazai elterjedése szintén

fels priabonai-egeri, külföldi elfordulása alsóeocén -egri.

Valamennyi Magyarországon hosszú elterjedés fajnál meg kell jegyezni,

hogy a legalsó kiscelli és a fels kiscelli között (NP 22-NP 23 zónáknak megfele-

len) nyilvánvalóan ökológiai okok miatt az elfordulás folyamatossága meg-

szakad.
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Következtetések

1. A priabonai és kiscelli emeletekben Magyarországon (legalábbis a Buda-
pest környékétl Eger környékéig terjed elfordulásokban) ostracodák segít-

ségével szinteket mutathatunk ki.

2. Legkarakterisztikusabbak az alsó kiscelli középs részének (NP 22-es

zóna fels része NP 23-as zóna alsó része) együttesei. Jellemz fajok: Eucytheri-

dea reticuluta, Cytheromorpha subalpina dorsodepressa, Cuneocythere marginata

anterodepressa, Loxoconcha delemontensis hungarica, Candona ? recta, Loxo-

concha carinata tardense, Cytheropteron emmeneggeri. E fauna a fed és fekv
rétegsorok faunáitól alapveten eltér. Ezt az eltérést olyan környezeti változás

(euxinizáció) idézte el, mely Svájctól a Szovjetunió D-i részéig terjed terüle-

ten éreztette hatását.

3. A fels priabonai— legalsó kiscelli rétegek (NP 20-as és NP 21-es zónák)
jellegzetes formákat tartalmaznak, mint a Hazelina indigena, Uroleberis odessen-

sis, Argilloecia quasiramphasta és Abissocypris palaviensis. Ezek azonban nem
domináns fajok. Jellemz mellettük az eocénbl jól ismert fajokkal többé-

kevésbé azonosítható, rosszmegtartású Hermanites, Quadracythere, Occultocy-

thereis és Semicytherura példányok megjelenése. Ez a legfels priabonai—
legalsó kiscelli ostracoda szint mindezen okokból biztosan csak ostracodákban
viszonylag gazdag elfordulásokban mutatható ki. egyébként ökológiai okok
miatt együttesei a fels kiscelli együttesekkel összetéveszthetk.

4. A fels kiscelli együttesek (NP 24-es zóna alsó fele) néhány ritka új alak

(mint pl. a Buntonia sublatissima arcuatocostata Brestenská, 1975) megjelené-
sével, valamint a Costa hermi Witt, 1967 és Henryhovella asperrima fajok

gyakori megjelenésével térnek el a legfels priabonai legalsó kiscelli együtte-

sektl a vizsgált területen.

5. Az itt jellemzett három szint jó elkülöníthetsége a Paratethys kialakulásá-

val kapcsolatos nagy környezeti változások eredménye: tehát ökológiai eredet.
A magyarországi medencekifejldés priabonai kiscelli rétegsorokban (budai
márga formáció, tardi agyag formáció, kiscelli agyag formáció

)

e szintek biosztra-

tigráfiai szintekként használhatók, míg a sekélyvízi, partközeli tengeri és

csökkentsósvízi, valamint az édesvízi kifejldések faunája természetesen más,
ezekrl nincs elegend adatunk részletesebb szintezéshez.
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Geol. t. XXV. (in print)

A kézirat beérkezett: 1984. II. 9.
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Stratigraphic rangé of Ostracoda in Eocene/Oligocene
boundary sections in Hungary

Dr M. Monostori*

Studies of sections including continuous Eocene-Oligocene sequences in Hungary were
started in conjunction with the IUGS Project 174: „Terminál Eocéné Events”.

The ostracode ranges could be assessed on evidence of nannoplanktonic zones identified
in the sections.

The Oligocene/Eocene boundary in the course of section studies was identified with
the zonal boundary NP 20/NP 2Í by A. Nagymarosi (1983 a, b). It is to this zonal
boundary that the Priabonian/Lower Kiscellian boundary in the cumulative stratigraphic
scheme eorresponds.

The Lower Kiscellian eorresponds to zones NP 21 to NP 23, the Upper Kiscellian to the
lower part of the NP 24 zone.

In somé of the figures (Figs 1 to 7) the stratigraphic ranges of the individual species in

the profiles concerned are shown, the occurrences observed being marked with x. In the
cumultative scheme (Fig. 8) the summarized stratigraphic rangé of these species is shown,
the ranges observed in the studied sections and known from the available literature being
graphically represented side by side. From the literature only works documented with
illustrations and suitable fór comparison have been included.

Gonclusions

1. In the Priabonian and Ksicellian stages in Hungary (at least in outcrops from the
Budapest area up to the vicinity of Eger), ostracode horizons are distinguishable.

2. It is the assemblages of the middle Lower Kiscellian (upper part of NP 22— lower
part of Np. 23) that are most characteristic. Characteristic species: Eucytheridea reticulata,

Oytheromorpha subalpina dorsodepressa, Cuneocythere marginata anterodepressa, Loxoconcha
delemontensis liungarica, Candona? recta, Loxoconcha carinata tardense, Cytheropteron
emmeneggeri. This fauna is basically different from the faunas of the over- and underlying
beds. The difference was provoked by an environmental change (euxinization) manifested
from Switzerland as far as the Southern part of the Soviet Union.

3. The Upper Priabonian-Lowermost Kiscellian beds (zones NP 20 and NP 21) contain
peculiar forms such as Hazelina indigena, Uroleberis odessensis, Argilloecia quasiramphasta
and Abyssocypris palaviensis. These, however, are nt predominant. In addition, the
appearance of poorly preserved specimens of Herinanites, Quadracythere, Occultocythereis

and Semicytherura, forms more or less identifiable with well-known Eocéné species, is

eonspicuous. This uppermost Priabonian to lowermost Kiscellian ostracode horizon is, fór

the aforernentioned reasons, identifiable only in sections comparatively rich in Ostracodes;
in fact, fór ecological reasons, its assemblages are otherwise liable to be easily confounded
with the Upper Kiscellian assemblages.

4. In the study area, the Upper Kiscellian assemblages (lower half of zone NP 24) differ

from the uppermost Priabonian-lowermost Kiscellian assemblages by the appearance of

somé new forms (such as Buntonia sublatissima arcuatocostata Brestenská, 1975) and by
the frequency of Costa hermi Witt, 1967 and Henryhowella asperrima.

5. The Ostracode assemblages, as benthonic communities, are very sensitive to changes
in environment. Fór this reason, the horizons here characterized are identifiable in basin-

facies Priabonian-Kiscellian beds only (Buda Mari Formation, Tárd Clay Formation,
Kiscell Clay Formation). Shallow sublittoral, maríné and brackish-water and freshwater
assemblages have been only partially studied as yet .

Manuscript received: 9. February, 1984.

• Institutuni palacontologicum Univ. Sci. Budapestlnensis de Uolando Eötvös nin. H-1083 Budapest, Kun Béla
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CrpaTHrpa({)HMecKoe pacnpocTpanemie ocTpaKOA b pa3pe3ax tojiih

30ueH0B0-0JiHr0iieH0B0M rpaiiHUbi na Teppmopmi BeHrpiiH

d-p M. Mofwuimopu

B paMxax nporpaMMbi 174 Me>KAyHapOAHoro Coio3a reoAonmecxHX HayK (MOrC) «3axAio-

MHTeabHbie aouenoBbie cooutuho Ha TeppnTopnn BeHrpnn 6hjio Ha»iaTo H3yAeHne pa3pe30B,

coAepwamnx Hepa3pbiBHbie 3oueHOBO-OAHroueHOBbie toaujh.

PacnpocTpaHüHiie ocTpaxoA yaaJiocb onpeAeAHTb Ha ocHOBaHim HaHHonAaHXTOHHbix 3oh,

BUHBjieHHbix b H3yMeHHbix pa3pe3ax.

A. HadbMapoiuu (1983 a, ö) b nponecce H3yM6HHH paccMaTpiiBaeMbix pa3pe30B npoBeJi

rpaHHiiy oJinroueHa ii aopeHa 30HaAbH0Ít rpaHHuefi Híd 20/Hn 21. Ha cboahoö CTpaTHrpaijiH-

MecKOÍi fluarpaMMe (phc. 8) ipámmá Me>KAy npnaoHCKHM npycoM h Hn>KHeKHHiuejuinHci<iiM

noai>HpycoM cooTBeTCTByeT Kan pa3 3toíí 30HaabH0Íl rpaHHije.

HiDKHeKimiuejiacKHil noa-bHpyc cooTBeTCTByeT 30HaM Hn 21— Hn 23, a BepxHexHiimeAAHÍí-

CXHlt — HIDKHeH H3CTH 30HbI Híl 24.

Ha HeKOTopbix pncyHKax (pnc. 1— 7) noKa3aHO pacnpocTpaHemm OTAeAbHbix bhaob b 33A3h-

hux pa3pe3ax, npimeM AaHHbie (jiaxTHMecxHX h36aioaghhíí oöo3HaMeHbi 3H3kom x. Ha cboahom
pncyHxe (phc. 8) (})HrypHpyeT oöoömeHHaH xapTHHa cTpa™rpa(})HMecKoro pacnpocTpaHeHHH
ónix bhaob, npHHeM AaHHbie no n3y»ieHHbiM pa3pe3aM, H3opa>KeHbi phaom c AanHbiMM h3bcct-

HblMH H3 AHTepaTypbl. H3 AHTepaTypHblX HCTOMHHKOB nepeMHCACHbl AHUIb paOTbl, AOKyMeHTH-
poBaHHbie rpaiJjioiecKHM MaTepnaAOM n TaxiiM opa30M npHroAHbie pnn cpaBHeHHÍí.

Bbieodbi

1. flpn noMomn ocTpaKOA »a TeppiiTopmi BeHrpnn buhbachh ropn30HTbi npHaöoHCKOM
h KHumeAAHÍícKOM npycax (no KpaftHeMH epe baoab 30Hbi, npocAe>KHBaeMoíí ot paiíoHa EyAa-
neuiTa ao paiíoHa r. 3rep).

2. HaHöoAee xapaKTepHbiMii hbahiotch xoMnAexcbi ocTpaKOA cpeAHeíí m3cth HiiwHexHiii-

ueAAHficKoro noAT>Hpyca (xpoBAH 3ohu Hn 22 — noAouiBa 3ohu Hn 23). XapaKTepHbiMH
BiiAaMii hbjihiotch: Eucytheridea reticulata, Cytheromorpha subalpina dorsodepressa,
Ciineocytheremarginataanterodepressa, Loxoconcha delemontensis hungarica, Candona?
recta, Loxoconcha carinata tardense, Cytheropteron emineneggeri. 3Ta (fiayHa KOpeHHbiM
opa30M oTAimaeTCH ot 4>ayH Bbiuie- u HiDxeAOxamHx caocb. 3to otahhhc oycAOBAeHO
n3MeHeHiieM oxpy>xaK>meii cpeAbi (3Br3iiHii3amieH), npoHBiiBmiiMca b npeAeAax aoHbi, npocae-

>KHBaeMOH ot LUBeííuapiiH ao kokhoíí Macra CCCP.
3. BepxHenpiiaöoHCKO-HH>KHeKiiumeAAHHCKHe caoh (3ohu Híd 20 h Híd 21) BXAKwaioT

Taxiié xapaKTepubie (JiopMbi xax Hazelina indigena, Uroleberis odessensis, Argilloecia qua-
siramphasta n Abissocypris palaviensis. Oahako, ohh He hbahiotch npeoÖAaAaiomiiMii bha3MH
HapflAy c hí imi i xapaxTepHO npiicyTCTBiie ocoefi nAOxofí coxpaHHOCTii poaob Hermanites,
Quadracythere, Occultocythereis h Semicytherura, KOTOpbie oAee hah MeHee hachtikJjhuh-

pyeMbl C BHA3MH, I13BeCTHbIMH 113 30UeH0BbIX OTAOJKCHHH IdO BCeM 3TI1M npHAHHaM, AaHHblH
ocTpaKOAOBbiid ropii30HT, oxBaTbiBaiomnH CTpaTiirpaiJiHMecKHH HHTepBaA BepxoB npnaöoHC-
koto h hh3ob KHiuueAAHHCKoro yipyca, mo>kho c yBepeHHocTbio BbiHBiiTb TOAbKO b pa3pe3ax,

OTHOCHTeAbHO OTaTblX OCTpaXOAa.MII. BnpOHeM, H3-3a. 3XOAOrHHeCXIlX OCOeHHOCTeH, OCTpa-

KOAOBbie KOMnAexcbi b hcm MoryT öbiTb cnyTaHbi c BepxHeximmeAAHHCXHMH xoMnAexcaMH.
4. BepxHeKHumeAAHHCKiie xoMnAexcbi (hidkhah noAOBHHa 30Hbi Híd 24) b npegeAax hccac-

AOBaHHoro yAacTKa OTAimaiOTCH ot xoMnAexcoB BepxoB npnaoHCKoro h hh3ob khujucaauh-
ckoto HpycoB noHBAemieM b hhx HexoTopbix pegKiix <})opM (Hanp. Buntonia sublatissima
arcuatocostata Brestenska, 1975 Tax>xe qacTOTOH npoHB.ieHiiH bhaob Costa hermi Witt,
1967 h Henryhowella asperrima.

5. Kax öeHTOCHbie xoMnaexcbi, Tax h xoMnaexcbi ocTpaxoA oneHb cHAbHO qyBCTBHTeAbHbi
x H3MeHeHH«M oxpy>xaiomeH cpeAbi. B cb«3h c 3thm, oxapaxTepn3yeMbie 3Aecb ropn30HTbi

OHapyWHBaiOTCH TOAbXO B npiiaOHCXO-KHIUUeAAHHCXHX CAOHX aCCeHHOBOH (jiaUHH (ByAaft-
xaa MepreAeBan Cbutb, TapAcxaa rAHHHCTan CBirra, KmimeAAHHCxaH PAUHHCTaji CBHTa).

MeAxoBOAHOcyAHTopaAbHbie Mopcxne h coAOHOBaTOBOAHbie, a Tax>xe npecHOBOAHbie xoMn-
Aexcbl noxa 3T0 AHUlb MaCTHHHO H3yAeHbI.

11 Földtani Közlöny
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(Folytatás a 132. oldalról)

Március 6. Választmányi ülés

Elnök: Géczy Barnabás
Napirend: 1. Megnyitó, 2. Az 1984. évi

munkaterv szóbeli kiegészítése, hozzászó-
lások, 3. Nemzetközi kapcsolatok, rendez-
vények, 4. „A tevékenység korszersítésére
javaslatot tev” ad hoc bizottság által

készített írásos anyaggal kapcsolatos javas-

latok, hozzászólások, 5. A „Társulati érme-
ket felülvizsgáló” ad hoc bizottság jelenté-

se, 6. Az Ifjúsági Díjbizottság jelentése a
közgylésen kiosztandó díjakról, 7. Be-
számoló a MTESZ Gazdasági Bizottság
ez év februárjában tartott ülésérl, 8.

Egyebek
Résztvevk száma: 46

Március 7. Az Általános Földtani Szak-
osztály eladóülése, az Ásványtan-Geokémiai
Szakosztállyal közösen

Elnök: Dudich Endre
Haas János: Eusztatikus és relatív víz-

szintingadozások szerepe a földtörténeti
értelmezésben
Mindszenty Andrea: Beszámoló az

ICSOBA (Nemzetközi Bauxit-, Timföld-,
Alumínium Egyesülés) V. nemzetközi kong-
resszusáról, Zágrábban

Vita: Bárdossy Gy., Dudich E., Barátosi
J., Mándoki P., Scheuring Mónika
Résztvevk száma: 12

Március 9. Az Általános Földtani Szak-
osztály vezetségi ülése

Elnök: Dudich Endre
Napirend: Az 1983-ban rendezett karszt-

morfológiai ankét és a szerkezetföldtani
továbbképz tanfolyam vita- és,eladás-
anyagainak megjelentetése az Általános
Földtani Szemlében
Résztvevk száma: 11

Március 12. Az Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kiss János
L. Felvári Gyöngyi— Sassi, F. P.—

VisonÁ, D. (Olaszország): Néhány leuch-
tenbergit tartalmú kzet genetikája és

fázisviszonyai
Dódon

y

István: Egy új típusú szilikát-

szerkezet: a nárait

Vita: Farkas L., Weiszburg T., Dódony
I., L. Felvári Gy., Ivancsics J.

Résztvevk száma: 15

Március 14. Elnökségi ülés a Magyar Állami
Földtani Intézetben
Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Az 1984. évi munkaterv

szóbeli kiegészítése, 2. Nemzetközi kapcso-

latok és rendezvények (Geológiai Világ-
kongresszus, 1984. — Moszkva; Neogén
Világkongresszus, 1985 — Budapest), 3.

„A tevékenység korszersítésére javaslatot
tev” ad hoc bizottság által készített írásos

anyaggal kapcsolatos további javaslatok,
4. „A társulati érmeket felülvizsgáló”
ad hoc bizottság jelentése, 5. Az Ifjúsági

Díjbizottság jelentése, 6. Beszámoló a
MTESZ Gazdasági Bizottsága 1984. február
havi ülésén elhangzottakról, 7. Egyebek
Résztvevk száma: 14

Március 14. A Társulat 1984. évi közgylése
a Magyar Állami Földtani Intézetben

Elnök: Dank Viktor
Dank Viktor: Elnöki megnyitó
Juhász József: A mérnökgeológia jelene

és jövje*
Grasselly Gyula: Megemlékezés Koch

Sándor tiszteleti tagról*
Egerer Frigyes: Megemlékezés Pojják

Tibor tagtársról
Az ásványtan-kristálytani tudományok

területén végzett több évtizedes munkássá-
gáért els alkalommal adták át a Vendl
Mária Emlék-érmet és alapítványi díjat

Sztrókay Kálmán Imre professzornak.
A Társulat Déldunántúli Területi Szer-

vezetében, annak alapítása óta megszakítás
nélkül végzett értékes szakmai és társadal-

mi munkálkodásáért az ipari miniszter által

adományozott „Kiváló Munkáért” kitün-

tetést kapta Tóka Jen, a szervezet elnöke.

1984-ben a földtani kutatásban végzett
eddigi eredményes munkájukért „Ifjúsági

Díjban” részesültek: Pataki Nóra, Dunkl
István, Józsa Sándor; Farras Zsoltf,

Fzy István, Isaák Anna, Schlemmer
Katalin, Molnár Sándor.
Géczy Barnabás, az Ifjúsági Díjbizott-

ság elnöke a Közgylés elé terjeszti a vá-
lasztmány és az elnökség által jóváhagyott
határozati javaslatot.

Bérczi István: Ftitkári jelentés*

Résztvevk száma: 189

Március 19. A Tudománytörténeti Szak-
osztály vezetségi ülése

Elnök: Bogsch László
Napirend: Az 1984. év második félévi

teendi
Résztvevk száma: 10

Március 19. A Tudománytörténeti Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Bogsch László
CsÍky Gábor: Az Erdélyi-medence föld-

gázának felfedezése (1909)
(Folytatás a 221. oldalon)

Lásd a Földtani Közlöny 1084. évi 4. számában.



Földtani Közlöny, BuU.of the HungarianOeol.Soc. (I9S5) 115. 163— 172

A 4. metróvonal Duna alatti átvezetésének

mérnökgeológiai vizsgálata

Aujeszky Géza

*

—Dr. Scheuer Gyula*—Szigeti Péter*

(4 ábrával)

Összefoglalás: A 4. metróvonal Duna alatti átvezetését a Szabadság-híd közelé-

ben, attól D-re kívánják megvalósítani. Mivel a tervezett metró-szakasz érinti a Gellert

teret, veszélyeztetve ezzel az ott fakadó karsztos hévforrásokat, indokolt volt részletesebb

mérnökgeológiai vizsgálatokat végezni annak érdekében, hogy mind a metró építése, mind
pedig a források miatt esetleg fellép káros jelenségek megelzhetk és elkerülhetk legye-

nek.
A feltárási eredmények alapján megállapítható volt, hogy a tervezett Duna alatti

nyomvonal a pesti oldal közelében felsoligocén, a folyó többi részén és a Gellért téren

aísóoligocén (kiscelli agyag, tardi agyag) képzdményekben fog haladni. Termálvíz betörés

szempontjából a legkedveztlenebb adottságok a DM-3. sz. fúrás környezetében várhatók,
mert e fúrás a vizsgálatok szerint a tardi agyagban olyan nyitott vetzónákat harántolt,

amelyek termálvizet szállítanak.

1. Bevezetés

A Dél-Buda— Zugló között tervezett 4. metróvonal I. üzembehelyezési

szakaszának (Bocskai út— Keleti pu.) a Duna alatti átvezetésével kapcsolato-

san — egy kb. 400 m hosszúságú vonalszakaszra — az FTY megbízást kapott az

UVATERVtl egy tanulmányterv elkészítésére. E munka keretében öt kutató-

fúrás készült a várható földtani és vízföldtani viszonyok, valamint geotechnikai

adottságok felderítése céljából.

A tervezett és vizsgált metró-nyomvonal a Szabadság-híd közelében, attól

D-re fog épülni (1. ábra) és érinti a Gellért teret. A metró-pálya tervezett sín-

korona szintje a Dimitrov térnél, a Sóház utca sarkán 64,12mBf, a Duna köze-

pén 71,02 mBf és a Gellért téren, a Budafoki út sarkán, 75,0 mBf. Az adatok
szerint a pálya lassan emelkedik több mint 10 m-t Buda felé.

A korábbi (1970) elképzelések szerint a 4. metróvonal Duna alatti átvezetését

a jelenlegi tervezethez képest kb. 150— 200 m-rel délebbre kívánták megéjnteni,

s ehhez hat mederfúrás készült. A vizsgálataink során ezek eredményeit is

messzemenen felhasználtuk.

Mivel a tervezett 4. metróvonal egyik kritikus részének minsíthet a Duna
alatti átvezetési szakasz, a várható geológiai és vízföldtani nehézségek miatt
indokolt volt szakintézmények (ELTE Földtani Tanszék, Miskolci Nehézipari

• Földmér és Talajvizsgáló Vállalat, 1088 Budapest VILI. Reviczky u. 4.
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1. ábra. Helyszínrajz a budapesti 4. metróvonal tervezett Duna alatti átvezetésének feltüntetésével. Jelmagya-
rázat: 1. Schafarzik F. szökevény forráscsoport, 2. Névtelen szökevény források, 3. Vitális S. szökevény források,
4. Deliért téri próbafúrás, 5. Deliért források, 6. A gellérhegyi táró, karsztos hévizet termel létesítményekkel, 7. Talaj

-

mechanikai pillérfúrások, 8. Korábbi raetrófúrások, 9. Az új tervezett nyomvonalhoz mélyitettfúrások, 10. A korábban
tervezett metrónyomvonal dunai átvezetési szakasza, 11. A tervezett új nyomvonal, 12. Áttekint földtani szelvények

Fia. 1. Layout with indication of the planned track under the Danube of Metró Line 4. Explanations: 1. Scha-
farzik’s wild spring group, 2. Anonymous wild springs, 3. S. Vitális’ wild springs, 4. Test drilling of Deliért Square, 5.

Deliért Springs, 6. Oellérthegy water gallerie with karstic thermal water production plants, 7. Soil mechanical pillar

drillings, 8. Earlier drilling fór the Metropolitain ünderground Railway System, 9. Boreholes spudded fór the new plan-
ned track, 10. Under-the-Danube stretch of a Metró track of earlier design, 11. Planned new track, 12. Large-scale

geological cross-sections

Mszaki Egyetem Földtani-Teleptani, Ásvány- és Kzettani Tanszékek)
bevonása és igénybevétele. E szakintézmények vizsgálatai jelentsen hozzá-

járultak a munka eredményességéhez.

A következkben a vizsgálatok eredményeit ismertetjük, különös tekintettel

a geológiai és vízföldtani viszonyokra, mert e földtanilag és hidrogeológiailag

problematikus területen — a karsztos hévforrások közelségére való tekintettel

elssorban ezek pontos megismerése segítheti el az alagút biztonságos

kivitelezését.

2. A tervezett nyomvonal földtani és tektonikai viszonyai

A tervezett metróvonal vizsgálatához kapcsolódóan öt kutatófúrás készült.

Ezek közül hármat a mederben (1. ábra), egyet a Gellért téren az autóparkoló

északi végénél, egyet pedig az alsó rakparton mélyítettek. A fúrások folyamatos

magvétellel készültek a rétegzdés pontos meghatározása céljából, továbbá a
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lyukakban részletes vízföldtani és geofizikai megfigyelések és vizsgálatok tör-

téntek. így a fúrások olyan alapadatokat szolgáltattak a nyomvonal mentén
kialakult földtani és vízföldtani viszonyokra vonatkozóan, amelyek alapján az

építéssel kapcsolatban jelentkez esetleges problémák elre jelezhetek.

2.1. A feltárások ismertetése

A fúrások a következ rétegeket harántolták.

A DM-l. fúrás a meder jobbparti részén a Szabadság-hídtól D-re van. A mé-
lyítés során a furatban a kisvastagságú dunai üledékek alatt felseocén budai

márgát értek és abban haladtak egészen a talpig (14,40 m). A feltárt márga
igen kemény volt, helyenként kovásodott az egykori posztvulkáni mködésbl
származó kovaoldatok hatására, továbbá az alsó szakaszon ers piritesedés volt

tapasztalható. A fúrás több szakaszon nyitott vetket tárt fel. A fauna-

vizsgálatok (Horváth M. és munkatársai 1983) e feltárt kzet felseocén korát

igazolták. A mikrofácies vizsgálat 8,2 és 14,3 m-ben mészturbidites közbe-

településeket mutatott ki, amelyeknek anyaga csuszamlással, gravitációs úton

került a partközeli környezetbl a budai márga mélyebb képzdési környezeté-

be (Varga P. 1983). Az ers tektonikai igénybevételre utalnak a rétegzettségi

adottságok is.

Nagy valószínséggel állítható, hogy a feltárt járatokból hévíz áramlik ki a

Dunába és a repedéseknek kapcsolata lehet a Gellért téri hajóállomás környeze-

tében megfigyelt Névtelen szökevény-forrásokkal (1. ábra). A hajóállomásnál

megfigyelhet erteljes buborékolás jelzi a hévíz elszökését a folyóba. A repe-

dezett termálvíz-vezet kzetek feltárása közvetlenül a mederben erre meg-
felel bizonyítéknak tekinthet.
A DM-2. fúrás a meder balpartjának közelében mélyült. A dunai anyag e

részen 3,90 m vastagságúnak mutatkozott. Ez alatt a kiscelli agyag követ-

kezett, majd ennek harántolása után a tardi agyag magasabb tagozatát tárta

fel és e képzdmény tartott a furat talpáig (50 m). A fúrás több vetzónát
harántolt.

A hidrológiai vizsgálatok szerint érdemleges hévíz beáramlás a furatba nem
volt. A furat termoszelvényezése azonban geotermikus anomáliát mutatott ki

(50 m-ben 27 °C-ot). Ez az eredmény a termálvíztartó képzdmények közelsé-

gére utal.

A DM-3. fúrást a jobbpart közelében tzték ki, 5,1 m vastag dunai szemcsés
üledékek alatt talpig (48,10 m) alsóoligocén tardi agyagot harántolt. Az slény-
tani vizsgálatok szerint (Horváth M. és munkatársai, 1983) a tardi agyag alsó

és fels tagozatának átmeneti rétegei váltak ismertté. A fúrás alsó szakaszán
két átkovásodott, vékony, lencseszer, füzéres, mészturbidites padot mutat-
tak ki.

A fúrásban több helyen vetzónát harántoltak. Ezekbl a kompresszorozás
során 220 l/min., 39 °C-os vizet termeltek ki, 30 m-es leszívással. A reométerezés
szerint a vízbeáramlás a furatba a legalsó töredezett szakaszokból történt.

A DM-4. fúrás, amely a Gellért téri parkolóban mélyült, 16 m-ig feltöltést és

ez alatt dunai homokos kavicsos rétegeket tárt fel. A szemcsés üledék-összlet
alatt alsóoligocén tardi agyag következett és ez tartott a fúrás talpáig (60 m).
A feltárt alsóoligocén összletben több vetzónát harántoltak, ahol az anyag
ersen összemorzsolódott.

LKIMG,

LiBRAW
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Ezek azonban a vizsgálatok szerint nagy részben zártnak bizonyultak, mert
csak kisebb vízmennyiség (131/min.) beáramlása volt tapasztalható a tardi
agyagból.

A DM-5. fúrás az alsó rakparton mélyült. Feltöltés és dunai üledékek alatt
dolomitot tárt fel.

2.2. A fúrások mérnökgeológiai értékelése

A korábbi metróépítés (Bubics I. 1978, HegyiL. és munkatársai 1981) és az e

munka keretében mélyített fúrások alapján a mederben és a parton háromféle
képzdmény vált ismertté. Ezek korban és kifejldésben eltérnek egymástól.
A balpart fell kiindulva az alagút felsoligocén (egerien) homokos aleuritos

rétegekbl fog átlépni a fúrással feltárt kiscelli agyagba és várhatóan ebben fog

haladni kb. 90—110 m hosszban. Ezután vetzóna harántolásával beér a tardi

agyagba és e képzdményben készül majd a Gellért téren is, mert a DM-4.fúrás
a DM-3. fúráshoz hasonlóan tardi agyagot tárt fel. A tervezett nyomvonal
mentén várható adottságokat és a szkebb környezet földtani felépítését a
2. és 3. ábrán közölt áttekint szelvények tartalmazzák.

A fúrások nem tártak fel a mederben, a tervezett nyomvonalban, vízvezet
kzeteket (triász dolomit, felseocén mészk és mészmárga), hanem csak olyan
képzdményeket, amelyek már a 2. metróvonal építésével kapcsolatosan jól

ismertek. Esetleges elfordulásukat még további vizsgálatokkal pontosan
lokalizálni kell.

A fúrásokkal feltárt kzetek az alagútszelvényben, mérnökgeológiai vonat-
kozásban, az alábbiak szerint értékelhetk, figyelembe véve a rétegtani és

tektonikai adottságokat.

1. Rétegzetlen összletek általában.

2. Vékonypados, palás, leveles kzetszakaszok.
3. Tektonikai okok miatt töredezett szakaszok.

2.2.1. A tömeges rétegzetlen kifejldés a feltárt kiscelli

agyagra jellemz. Ez az alagútépítés szempontjából kedveznek ítélhet.

E kzet plasztikus indexe 3,8 18 között változott. Általában állékony és jól

jöveszthet. A magminták szerint tömör állapotú és kemény, de a litoklázisok

mentén könnyen szétesik.

2.2.2. A vékonypados, lemezes, tufarétegekkel tagolt kifejldés

a tardi agyagra jellemz. Ez az alagútépítés szempontjából kedveztlen, mert a

réteglap menti elválás könnyen eladódik. Emiatt az alagútban a boltozaton

lazulásra és leválásra kell számítani.

A tardi agyagban feltárt tufa és tufit rétegek jellemzk erre a formációra.

Vastagságuk 0,5 — 5 cm között változott. Gyakran jelentkezett olyan formában
is, hogy a tufa anyag a réteglapokon hintve mutatkozott. A fúrásokban feltárt

összletszakaszokon közbetelepülésként 5 10 esetben volt kimutatható, leg-

gyakrabban a 25— 40 m közötti mélységben. Esetenként 1 m-en belül 3 — 4

közbetelepülés, vagy réteglap menti hintés is megfigyelhet volt. Ilyen tufa

betelepüléses szakaszokon a réteglap menti elválásra még fokozottabban lehet

számítani.

A fúrásokban feltárt vetk repedések litoklázisok mentén nagyon gyak-

ran mutatkozott kalcit kitölt anyagként. Különösen a DM-3. fúrásban volt

gyakori. Általában 0,2— 1 cm-es — de elfordult 5 cm széles — hasadék kitöl-

tésként jelent meg. E fúrásban ilyen kalcitos hasadék kitölt anyagot a követ-
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kez mélységekben harántoltak: 5,3 -6,9; 15,30 20,5; 24,8-30,8; 31,7-36,5;

45,7 47,9 m. A kaiéit gyakorisága utal a hévíztartó kzetek (mészk, márga,

dolomit) közelségére és arra, hogy a vetk mentén fellazult, repedezett kzet-
szakaszokba a termálvíz behatolt és kiválásaival azokat kitöltötte.

2.2.3. A fúrásokban nagyon gyakran jelentkeztek olyan kzetszakaszok,
melyek tektonikai okok miatt ersen összetöredezettek voltak.

A vetket litoklázisok kísérték, amelyek mentén a kzet könnyen szétesik.

Megfigyelhetk voltak a fúrási magokon olyan elválási felületek is, ahol az

elmozdulás miatti hhatás következtében fényes felületek keletkeztek. Ezért a
várható tektonikai zónák harántolása során kevésbé állékony adottságokkal

kell számolni. A DM-2. fúrásban 5 — 15; 22— 26; 32 33; 39 41; 45—47 m,
a DM-3.-ban pedig 10 14; 15-20; 24 30; 32 36; 41 43; 45 48 m-ek
közötti mélységekben tártak fel vetzónára jellemz összetöredezettséget,

kzet felmorzsolódást.

A fúrásokban kimutatott ers tektonizáltság miatt a kzetek sakktábla-

szérén kisebb rögökre töredeztek. A különböz korokban és irányokban kelet-

kezett törésrendszerek gyakoriságát az a körülmény okozza, hogy a Gellérthegy

környezete a Budai-hegység sarokpontjának tekinthet, ahol összetalálkoznak

a hegységet lezáró és harántoló különböz irányú (ÉNy-DK és ÉK DNy)
fvetrendszerek. Ehhez még hozzájárul a Gellérthegy dolomit sasbércének
pszeudódiapir (Wein Gy. 1977.) jelleg függleges irányú mozgása is, amely
környezetében magával viszi a harmadidszaki képzdményeket is. Emiatt a
hegy környezetében a rétegdlések meghaladják a 60°-ot, de mérhet volt 80°-

os rétegdlés is. A vetk dlésszöge is meredek (75 82°) és a szétcsúszások mi-
att esetenként nyitottak. Az ilyen adottságok a pesti oldal felé, valamint déli

irányban csökkennek. Nem ritka még a horizontális elmozdulásokat jelz
enyhe dlésszög (5— 7°) vetdés sem. A vetk nagy részének fiatal korát
(negyedidszak) valószínsíti, hogy az így keletkezett vagy összetört kzet-
szakaszok utólagosan még nem cementálódtak össze (Wein Gy. 1977).

A kzetek vetmenti összetöredezettsége megkönnyíti ugyan a fejtési mun-
kálatokat az építés során, de növeli az omlásveszélyt és a kzetpergést, vala-

mint a duna- vagy a termálvíz beszivárgását a munkatérbe. Ezek a körülmé-
nyek a DM-3. fúrás környezetében a legerteljesebbek, mivel ez van a Gellért-

hegyhez legközelebb.

3. A vizsgált metrószakasz várható vízföldtani adottságai

A tervezett 4. metró nyomvonala a Gellért-tér környezetében megközelíti a
Gellért-fürd vízellátását biztosító karsztos hévforrásokat. Ezért részletes

hidrogeológiai vizsgálatok történtek annak érdekében, hogy megbízhatóan
elrejelezhetk legyenek azok a vízföldtani problémák — hévíz-betörés —
amelyek károsan befolyásolnák az alagút építését és a fürd vízellátását.

A metróépítés szempontjából vízföldtani vonatkozásban a vizsgált vonal-

szakasz nagyjából 3 fbb részre tagolható az eddigi ismeretek alapján (4. ábra).

Kiindulva a pesti oldaltól (DM-2. fúrás) a kiscelli agyagban észlelt vetk
zártak, de az észlelt geotermikus anomália a hévíztartók közelségére utal.

Ezért kisebb termálvíz beszivárgás lehetségét e vonalszakaszon sem lehet

figyelmen kívül hagyni. Ennek ellenére ez a vonalszakasz kedveznek ítélhet
vízföldtani szempontból.

LíBRar



170 Földtani Közlöny 115. kötet, 1— 2. füzet

4. ábra. Vízbetörés veszélyességi helyszínrajz a nyomvonal szintjében. Jelmagyarázat: 1. Fels oügocén homo-
kos aleurit, hidrogeológiailag viszonylag kedvez vonalszakasz, 2. Kiscelli agyag, hidrogeológiailag kedvez vonal-
szakasz, hévíz betörés nem várható. 3. Tardi agyag, hidrogeológiailag kedveztlenebb vonalszakasz, nyitott rések,
repedések mentén hévvíz betörések várhatók, 4. Tardi agyag, hidrogeológiailag kedvezbb vonalszakasz, csak kisebb

(10—100 l/p) vízbeszívárgás várható, 5. Kutató fúrások, 6. Tervezett új metrónyomvonal
Fig. 4. Layout of vulnerability to waterinflow in the horizon of the track. 1. üpper Oligocene sandy siltstone, hydroge-
ologically fairly favourable stretch of track, 2. Kiscell Clay, hydrogeologically favourable stretch of track, no thermal
water entry expected, 3. Tárd Clay, hydrogeologically rather unfavourable stretch of track, open lithoclases, fissures

liable to yield to the inruch of thermal water, 4. Tárd Clay, hydrogeologically more favourable stretch of track, only a
slightinfiltration (10 to 100 l/min.) of thermal water expected, 5. Exploratory wells, 6. Planned new Metró Une

A budai oldal felé haladva a helyzet vízföldtani szempontból kedveztlenebbé
válik. E vonalszakaszon a tardi agyag ersen összetöredezett, vetkkel átjárt,

ennek következtében fennáll a termálvíz betörésének veszélye a hévíztartó kze-
tekbl. Ennek a szakasznak hossza 50— 100 m-re becsülhet. A vízbetörés

elhárítására az alagút építése során fel kell készülni. Esetenként egy-egy nyitott

repedésbl 1000 l/min. beáramlás is elfordulhat. Az esetleges termálvíz-

betörések elssorban a vonalszakasz közelében kimutatott és a folyóba kiáramló
hévizekre (Névtelen szökevény-források) hatnának legerteljesebben, de nem
zárható ki annak feltételezése sem, hogy a Gellért-fürd forrásaira is káros

befolyást gyakorolnának. A hévíz betörések gyors elhárítására tehát fel kell

készülni és evvel a várható káros hatások csökkenthetk és megszüntethetek.



Aujeszky el al. : Metrómnál Duna alatti átvezetése 171

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fentiekben leírtaknál kedvezbb hely-

zet várható a tényleges nyomvonal mentén, miután a DM-3. fúrás attól É-ra

kb. 10 m-re mélyült és dél felé a vízbetörések veszélye a Gellérthegytl távolod-

va csökken. Továbbá, miután két 5 m átmérj alagút épül egymás mellett

8 m távolságra, a két alagút közül az északinál kedveztlenebb adottságok vár-

hatók mint a délinél.

A budai partra kiérve a helyzet vízföldtani szempontból ismét kedvezbbé
válik, de nem zárható ki kisebb mennyiség termálvíz beszivárgásának lehet-
sége. Ennek azonban olyan mennyisége várható csak, amely károsan már nem
befolyásolná a termálvíztartó rendszer hidrológiai egyensúlyát.

Megemlítjük még, hogy a kzetek ers tektonizáltsága azt valószínsíti,

hogy a meder alatti vonalszakasz teljes hosszában a vetk és a litoklázisok

mentén dunavíz beszivárgással kell számolni.

A fúrásokban gáz (metán) nem jelentkezett a korábban tervezett nyom-
vonalnál mélyített fúrásokkal ellentétben, ahol helyenként intenzív gáz-

beáramlást tapasztaltak.

A DM-3. fúrásban feltárt hévíz kémiailag megegyezett a Gellért-fürdi

források vizével. Ez is igazolja az azonos eredetet és a vízföldtani összefüggést.
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Engineering geological investigation

of the under-the-Danube stretch of the Budapest Metró Line 4

G. Aujeszky— Dr. Gy. Scheuer— P. Szigeti*

The planned fourth line of the Budapest Metropolitain Underground Railway System
(Metró) is to pass under the Danube riverbed south of and close to Szabadság Bridge.
The planned track is to be developed in the vicinity of karstic hot springs supplying the

Surveying and Soil Testing Enterprise (FTV), H-1088 Budapest VIII. Reviczky u. 4.
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Gellért Bath with thermal water. Fór this reason, on account of the unusual hydrogeologi-
cal setting, engineering geological studies of enlarged detail have been carried out so as to
prevent and avoid damages to both the underground railway construction objects and to
the thermal medicinái springs (water inflows, exhaustion of springs).

On evidence of preliminary development results (drilling int the riverbed) the planned
under-riverbed track will be driven, írom Upper Oligocene sandy clays on the Pest river-
bank int the Lower Oligocene Kiscell and Tárd Clay underlying the riverbed itself.

Least favourable from the viewpoint of liability to thermal karstic water inflows seems
to be the vicinity of the borehole DM 3 within the under-the-Danube stretch of track.
This borehole intersected, in the Tárd Clay, open fissures conducting thermal water. Fór
this reason, thermal waters are expeeted to flow int the workings even during tnnél
construction (40°). Consequently, to prevent this proper measures should be taken.

Manuscript received: 10. April, 1984.

MH^eHepHO-reojioriFiecKafl pa3BeAKa yqacTKa Tpaccbi 4-ií

jimhhh ByAanemTCKoro MeTponoAirreHa noA pycAOM yHan

r. AyüecKU-d-p Jfb. UJeüep—íl. Cuzernu

npoKJiagKa 4-h jihhhh EyganeiuTCKoro MeTponojiHTeHa nog pycaoM AyHan 3anjiaHtipo-

BaHa HenocpegCTBeHHO k rory ot MOCTa Caöaguiar, böjih3h KapcTOBbix TepMaJibHbix hctomhhkob,
oöecnenHBaiOLitHx BogocHaöweHHe Bo/tojieHeÖHHUbi re;i.nepT.

Cjio>KHOCTb rHflporeojiorHMecKOH o6ct3hobkh 3Toro paitOHa BbiBHHyjia TpeoBaHHH k
npoBegeHmo yrjiyÖAeHHbix geTa;ibHbix HH>KeHepHO-reo.norHHecKHX H3bicKaHHH, npecAeayiomHX
pe^bio npegoTBpameHHe He>«e^aTejibHbix HBaeHHH b npopecce cTponTejibCTBa Tpaccbi MeTpo
H B pe>KHMe HCTOMHHKOB (npOpbIB BOflbl B paÖOMHH TyHHCJlb, BblCblxaHHC HCTOMHHKOB).
Ha ocHOBaHHH pe3yjibTaT0B npegBapHTenbHOH THflporeojiorHMecKOH cbeMKH (pa3BeaoMHbie

CKBawHHbi b pycae peKH) HaiweTHJiH Tpaccy jihhhh MeTpo, KOTopan BbiHgfl h3 necMaHbix tjihh

BepxHero ojinroueHa Ha rieiirrcKOH CTopoHe ropoga, öyaeT npoao>KeHa b Toame t.h. KHumea-
aHiícKHX h TapgCKHX tahh HHWHero oanroueHa.
C tomkh 3peHHH HOKeaaTejibHoro BTopweHHH TepMaabHbix boa npn npoKJiaflKe TyHHeaa

HanSoaee onacHbiM canTaeTCH yaacTOK b6ah3h CKBawHHbi AM-3 , KOTopaa BCKpbiaa boaohoc-
Hbie TpemHHbl B TOAUte TapgCKHX TAHH.
noeTOMy He hckjuomch npnTOK TepMaabHoit Bogbi (40 °C) b nepnog npoxogKH TyHHeaH,

fljijt npeaoTBpameHHH KOToporo aoaatHbi öbiTb cBoeBpeMeHHO hphhhtu cooTBeTCTByloutHe Mepw.
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Adatok a vulkánitok kémiai osztályozásainak

és a normatív összetétellel (CIPW) használt

QAPF-diagram összehasonlításához*

Dr. Rózsa Péter**

(5 ábrával, 2 táblázattal)

1978-ban látott napvilágot az IUGS Magmás Kzetrendszertani Albizott-

ságának a vulkáni kzetek osztályozásával és nevezéktanával kapcsolatos állás-

foglalása (Streckeisen, 1978), mely a vulkáni kzetek osztályozását a plutoni

kzetekéhez (Streckeisen, 1975) kapcsolja, s egyben az ásványos összetételt

tekinti a nevezéktan alapjának.

A QAPF-diagram eredetileg a kzetek kvarc- (ill. földpátpótló), valamint
ortoklász és plagioklász tartalmát veszi figyelembe. Az értékeket egy ún.

ketts háromszögben helyezi el (1. ábra). Az ábrán csak a nagyobb kzet-
kategóriák vannak feltüntetve, de azokon belül egy finomabb beosztást is

alkalmaznak. Az uralkodóan színes ásványokat tartalmazó kzetek osztályozá-

>

Q

1. ábra. A Streckeisen -féle ún. ketts háromszög. Jelmagyarázat: I. Riolitoidok, II. Dacitoidok, III. Traehi-
)>>:] toidok, IV. Andezitoidok, bazaltoidok, V. Fonolitoidok, VI. Tefritoidok, VII. Foitoidok, VIII. Ultramafitok

Fig. 1. The so-called Strf.ckeisen’s double triangle. Explanations: I. Rhyolitoids, II. Daeitoids, III. Traehi-
toids, IV. Andesitoids, basaltoids, V. Phonolitoids, VI. Tephritoids, VII. Phoitoids, VIII. Ultramafics

* Eladva az Alföldi Területi Szervezet szakülésén, 1983. X. 18-án.
•• Kossuth Lajos Tudományegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék. H-4000 Debrecen, Egyetem tér 1.

Jjprar
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A felhasznált kémiai elemzési átlagok és CIPW értékeik
The average Chemical analyses used and their CIPW values

I. táblázat — Table I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiOa 73,66 66,27 63,58 54,20 72,82 65,55 65,01 57,94 62,44 59,44
aj 2o 3 13,45 15,39 16,67 17,17 13,27 15,04 15,91 17,02 16,46 17,15
Pe203 1,25 2,14 2,24 3,48 1,48 2,13 2,43 3,27 2,49 2,59
FeO 0,75 2,23 3,00 5,49 1,11 2,03 2,30 4,04 2,51 3,14
MnO 0,03 0,07 0,11 0,15 0,06 0,09 0,09 0,14 0,12 0,15
MgO 0,32 1,57 2,12 4,36 0,39 2,09 1,78 3,33 2,20 3,33

CaO 1,13 3,68 5,53 7,12 1,14 3,62 4,32 6,79 5,28 6,74
Na aO 2,99 4,13 3,98 3,67 3,55 3,67 3,79 3,48 2,72 2,48

KjO 5,35 3,01 1,40 1,11 4,30 3,00 2,17 1,62 2,63 1,95

TiOj 0,22 0,66 0,64 1,31 0,28 0,60 0,58 0,87 0,61 0,61

P,Os 0,07 0,17 0,17 0,28 0,07 0,25 0,15 0,21 0,16 0,13

C02
— — — — 0,08 0,21 0,06 0,05 0,09 0,10

-}-H 20 0,76 0,68 0,56 0,86 1,10 1,09 0,91 0,83 1,71 1,35

-H,0 ~ — — — 0,31 0,42 0,28 0,34 0,74 0,67

qz 33,2 20,8 19,6 5,7 32,9 22,7 22,7 12,4 21,8 17,9

or 31,7 17,8 8,3 6,7 25,4 17,7 12,8 9.6 15,6 11,7

ab 25,1 35,1 34,1 30,9 30,1 31,1 32,1 29,4 23.1 21,0

an 5,0 14,5 23,3 27,2 4,8 15,0 20,0 26,0 24,7 29,7

0 0,9 — — — 1,0 0,3 — — — —
CaSiO, — 1,3 1,3 4,2 — — — — — 0,9

MgSiO
a 0,8 3,9 5,3 10,9 — — — — 5,5 8,3

FeSiO. — 1,3 2,8 5,3 — — — — 1,7 2,9

di — — — — — — 0,1 4,8 — —
hy — — — — 1,3 6,2 5,7 9,5 — —
ült 1,9 3,0 3,3 5,1 2,1 3,1 3,5 4,7 3,7 3,7

il 0,5 1,4 1,2 2,4 0,5 1,1 1,1 1,7 1,2 1,2

ap 0,2 0,3 0,3 0,7 0,2 0,6 0,3 0,5 0,3 0,3

cc — — — — 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2

Q 34,9 23,6 23,0 8,1 35,3 26,2 25,9 16,0 25,6 22,3

A 33,4 20,2 9,7 9,5 27,3 20,5 14,6 12,4 18,3 14,6

P 31,7 56,2 67,3 82,4 37,4 53,3 51,5 71,6 56,1 63,1

JQ 1,7 2,8 3,4 2,4 2,4 3,5 3,2 3,6 3,8 4,4

1. riolit rhyolite

2. riodacit rhyodacite
3. dacit dacite

4. andezit andesite

5. riolit rhyolite

6. riodacit rhyodacite
7. dacit dacite

8. andezit andesite

9. piroxéndacit, Tokaji-hegység
pyroxene dacite

Tokaj Mts.

10.

savanyú piroxénandezit,

Tokaji-hegység
acidic pyroxene andesite

Tokaj Mts.

(NOCKOLDS, S. E. 1954)

(LE MAITRE, R. W. 1976)

(Gyarmati P., 1977)

sára egy másik háromszöget dolgoztak ki, az andezitek és bazaltok elválasztása

pedig a Si02
tartalom és az ún. színindex alapján történik.

E javaslatokat és ajánlásokat tartalmazó munka is felveti azonban a módszer

nehézségeit, megállapítva, hogy: a vulkáni kzetek modális ásványos

összetételét sok esetben nem lehet pontosan megállapítani alapanyaguk mikro-

és kriptokristályossága, st néha üveges szövete miatt.” Ebben az esetben:

. a kémiai paramétereket kell figyelembe venni, mint kémiai osztályozási

alapot, amely azonban kapcsolódjék az ásványos osztályozáshoz, azaz ismert

modális összetétel kzetek ugyanolyan nevet kapjanak a kémiai osztályozás

szerint, mint a QAPF diagram alapján. Az albizottság azonban tisztában van

azzal, hogy a modális QAPF osztályozás és bármilyen kémiai osztályozás kö-

zötti pontos egyezés ritkán fog elfordulni. Azonban minden kémiai osztályo-

zást ajánlatos megvizsgálni érvényességét illeten”.
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A QAPF diagram használata során vulkáni kzetek esetében az a gyakorlat

alakult ki, hogy a kémiai elemzés CIPW értékeibl számolt kvarc, ortoklász,

albit és anortit értékeit helyezik el a háromszögben (Chayes, 1981) olyannyira,

hogy sokszor plutoni kzetek esetében is ezt alkalmazzák. E gyakorlat elnyei

nyilvánvalóak:

olyan kzetek esetében is használható, amelyeknél a pontos ásványos

összetételt nem lehet megadni,

közvetlen kapcsolatot teremt a kémiai összetétel és egy ásványos össze-

tételen alapuló rendszer között.

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a módszer nehézségeit sem, ame-

lyek abból fakadnak, hogy a normatív összetétel csak ritkán egyezik meg a

valódi ásványos összetétellel, s nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a fenti

módon kapott kzetnév, s más kémiai osztályozás besorolása között sincs teljes

összhang.

Jelen dolgozat néhány gyakrabban alkalmazott kémiai osztályozást és a

QAPF diagramot veti össze néhány mészalkáli kzet példáján, külön figyelmet

fordítva az andezit-dacit elhatárolás kérdésére.

Elemzési értékek, kémiai osztályozások

A vizsgálatokhoz felhasznált mészalkáli andezit, dácit, riodácit és riolit

átlagok és azok CIPW értékei Nockolds (1954) és Le Maitre (1976) munkájá-

ból származnak. A világ számos pontjáról származó, nagy számú elemzés alap-

10
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2. ábra. A felhasznált kémiai osztályozások egyszersített diagramjai

Fig. 2. Simplified diagrams of the Chemical classifications considered
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ján számított átlagok mellett, összehasonlításként egy kisebb egység, a Tokaji-

hegység vulkáni kzeteinek átlagos kémiai összetételét és azok CIPW értékeit is

kiszámítottam a rendelkezésre álló adatok alapján (Gyarmati P. 1977).

A felhasznált adatokat az I. táblázat foglalja össze.

Az összehasonlításban figyelembe vett kémiai osztályozások (Middlemost
1973, Vorobieva—Efremova 1973, Peccerillo—Taylor 1976, Cox—Bell
—Pankhurst 1979) közös jellemzje, hogy a kzeteket alapveten a SiO.,

tartalom szerint különítik el.

A Si02
mellett egy kivételével a Na

20 és K
20 összegét veszik figyelem-

be. Eltérés van közöttük abban, hogy hol vonják meg az egyes kzetek határát,

st néhol a kzetnevek használatában is (2. ábra).

Az eredmények értékelése

Az I. táblázatban feltüntetett kzetek kémiai összetételük, ill. CIPW értékeik

alapján, a kémiai osztályozások és a QAPF diagram szerint kapott elnevezéseit

a II. táblázat mutatja.

A II. táblázatból kitnik, hogy az egyezések mellett különbségek is adódnak
a kzetnevekben a kémiai osztályozásokon belül, ill. a kémiai osztályozások és a
CIPW értékek segítségével a QAPF diagram alapján kapott kzetnevek között,

egyrészt a riodácitok besorolásában, másrészt az andezit—dácit határ meg-
vonásában.

A felhasznált kémiai elemzési átlagoknak a kémiai osztályozások és a QAPF diagram alapján kapott kzetnevei
(1— 10.: lásd az I. táblázaton)

Petrographic names as obtained fór the average Chemical analyses on the hasis of Chemical classifications and QAPF
diagram. (Fór 1 to 10: see Tahié I)

II. táblázat — Table II.

Sorszám
Serial

number

kzetnév
Petrographic
name

Middlemost
Vorobieva

—

Efremova
PECCERILLO—

taylor
COX—BELL—
PANKHURST QAPF

i. riolit riolit riolit riolit riolit riolit

2. riodacit dacit dacit latit dacit dacit

3. dacit dacit andezit dacit dacit dacit

4. andezit andezit andezito
bazalt

andezit bazaltos

andezit
andezit

5. riolit riolit riolit riolit riolit riolit

6. riodacit dacit dacit latit dacit dacit

7. dacit dacit dacit dacit dacit dacit

8. andezit andezit andezit andezit andezit andezit

9. p. dacit dacit andezit andezit andezit dacit

10. savanyú
p. andezit

andezit andezit andezit andezit dacit

A riodácitok besorolásánál a különbségek abból adódnak, hogy egy kivételé-

vel a módszerek ezt a kzetnevet nem alkalmazzák, s így a Si0
2
tartalomtól

függen a dácit vagy a riolit megnevezést kapjuk.

Sokkal érdekesebb probléma azonban az andezit dácit határ megvonása.
Ebben az esetben a kémiai osztályozások eltér beosztása nyilvánvalóan a ha-

tár különböz Si02
tartalomnál való megvonásából származik. Anélkül, hogy e

kérdésben állást foglalnánk, meg kell jegyezni, hogy a legelterjedtebb a 63%
Si02-nél történ elválasztás.
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Ahhoz, hogy a kémiai osztályozásokat és a QAPF diagramot össze tudjuk

hasonlítani, kapcsolatot kell találnunk a két különböz osztályozási alapelv

között.

Akár Nockolds, akár Le Maitrk adatait tekintjük át, megállapíthatjuk,

hogy a normatív kvarc (qz) mennyisége hozzávetlegesen egyenes arányban
növekszik a Si0o tartalommal, legalábbis az adott Si02 intervallumon belül.

A QAPF diagramban azonban elssorban nem ez az érték fontos, hanem a qz,

or és az ab + an arányában 100%-ra számolt érték
(Q ). A Q és &qz értéke közötti

különbség (nevezhetjük d^-nak) az egyes kzeteknél, azaz eltér Si02
tartalom

mellett, más és más lesz. Belátható, hogy a bázikusabb és a savanyú kzeteknél

3. ábra. A Nockolds- (X) és a Le MAlTRE-féle (•) átlagok, valamint a Tokaji-hegység savanyú piroxénandezitjének és
dácitjának () AQ értékei a SiO, tartalom függvényében. Jelmagyarázat: 1— 10. Az átlagok sorszámai, lásd az

I. táblázatot.

Fig. 3. Averages of Nockolds (X) and Le Maitre (• ) and AQ values of acidic Tokaj Mts. pyroxene andesites and
dacites () versus SiO, content. Explanations: 1—10. Serial numbers of the averages, see Table 1.

viszonylag alacsony értéket kell kapnunk, hiszen az elbbieknél a <72 értéke kicsi,

az utóbbiaknál pedig az „újra felosztandó” normatív alkotók (színes és opak
ásványok) mennyisége kevés. A AQ az intermedier kzeteknél van maximum-
ban, hiszen itt már viszonylag nagy a qz értéke és még viszonylag sok a norma-
tív színes és ércásvány is (3. ábra).

A fentiekbl nyilvánvalóan következik, hogy a QAPF diagramban való

ábrázoláshoz használt Q érték (amely a <72 és a AQ összegével egyenl) nem egye-
nes arányban növekszik a Si02 tartalommal.
A 20%-os normatív kvarc érték Nockolds átlagait figyelembe véve 64 —

65%-os Si02
tartalomnál jelentkezik, a QAPF diagramban elhelyezend Q

érték viszont az andezit-dácit határt jelz 20%-ot ennél alacsonyabb, 62%
körüli Si0

2
tartalomnál éri el (4. ábra). Le Maitre adatait felhasználva ezek

63 64 és 61%-os Si02 tartalomnak felelnek meg (5. ábra). Az eltérés f oka az,

hogy a Nockolds által közölt elemzések —H20 értékeket nem tartalmaznak.
A Q, qz és AQ más értékeket nyernének, de a Si02 tartalom függvényében

ábrázolva ugyanilyen tendenciákat mutatnának, ha a + és —

H

20 nélkül

100%-ra számolt elemzési értékek C.I.P.W. normáit számolnánk ki. Az iroda-

lomban mindkét módszer elterjedt, de úgy véltem, helyesebb, ha a Le Maitre
és Nockolds által is használt eljárást követem.
A II. táblázaton látható, hogy Nockolds és Le Maitre átlagai esetében jó

egyezés van a kémiai osztályozások és a QAPF diagram között. Az elmondottak

12 Földtani Közlöny
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4. ábra. A N0CK0LDS-féle átlagok Q (X) és qz ( • ) értékei a SiO, tartalom függvényében. Jelmagyarázat:
1—4. Az átlagok sorszámai, lásd az I. táblázatot.

Fia. 4.Q (X) and qz ( ) values of Nockolds’ averages versus SiO, content. Explanations: 1—4. Serial numbers
of the averages, see Table 1.

5. ábra. A Le MAlTRE-féle átlagok Q (X) és qz ( • ) valamint a tokaji-hegységi vulkánitok Q(O) és qz (O) értékel a SIO,

tartalom függvényében. Jelmagyarázat: 5— 10. Az átlagok sorszámai, lásd az I. táblázatot .

Fia. 5. Q (X)and qz ( • ) values of the Le Maitre averages and Q () and qz (O) values of Tokaj Mts. voloanltes versus

SiO, content. Explanations: 6—10. Serial numbers of the averages, see Table 1
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alapján azonban nyilvánvaló, hogy az andezit-dácit határhoz közeles kzetek

esetében ellentmondás lesz köztük, ha e kzetek Q értékei a Nockolds- vagy a

Le MAiTRE-féle adatok alapján megrajzolható egyenesekre, vagy azok fölé

esnek. Ezt illusztrálja a tokaji-hegységi piroxéndácit és savanyú piroxénande-

zit. Utóbbi különösen kirívó példa, hiszen 59,44%-os SiO, tartalom mellett is

dácitnak minsül a QAPF diagram szerint.

Az összehasonlításban ki kell emelnünk a kzetek esetleges mállottságát,

agyagásványos bontottságát, mint az osztályozást befolyásoló tényezt. Már
kis mérték mállottság is ellentétes eredményekre vezethet, mert az a kémiai

osztályozásokban és a QAPF diagramban elfoglalt helyzetet ellentétesen

befolyásolja. A mállás során fellép Si02
veszteség a kémiai osztályozásokban

a valóságosnál bázisosabb kzetet jelezhet, a normatív összetételben viszont

mind a qz, mind az „újra felosztandó” ásványok egy része (C, Hm stb.) nagyobb

érték lesz, így a Q értéke is emelkedik. Ez különösen az andezit-dácit elhatá-

rolásban jelenthet problémát, hiszen itt (mint láttuk) egyébként sincs összhang

a QAPF diagram és a legtöbb kémiai osztályozás között.
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A kézirat beérkezett: 1983. VIII. 18.

Information on comparing the Chemical classifications of volcanites

and the QAPF-diagram used with a normative composition

P. Rózsa

It was in 1978 that the IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks
issued a paper on the classification and nomenclature of volcanic rocks with considers the
mineralogical composition to be the base of nomenclature. The difficulties inherent in the
method owing to the impossibility in many cases of exactly determining the modal compo-
sition are nt ignored by that work either. In cases of difficulty it is the Chemical para-
meters of the rock that have to be considered and it is advisable to examine every Chemical
classification as to its validity (Streckeisen, 1978).

During the use of the QAPF-diagram it has become a generál rule to plot the values of
quartz, orthoclase, albite and anorthite as calculated from the CIPW values of Chemical
analyses by using the triangular diagram. This method establishes a connection between

Address of the author: Cathedra Mineralogica et Geologica üniv. Sci. de L. Kossuth Nominatae H-4010 Debrecen
lO.P.O.Box 4.

12*

LIÜRARV



180 Földtani Közlöny 115. kötet, 1— 2. füzet

the Chemical composition and a nomenclatural System based on the mineralogical cornpo-
sition, though it is obvious that the normative composition agrees only in rare cases with
the virtual mineralogical composition.

In the present paper somé Chemical classifications of rather frequent use and the QAPF-
diagram used with normative values are compared by the example of a few cale-alkalic
rocks. The calc-alkalic averages of andesite, dacite, rhyodacite and rhyolite used fór the
tests and their CIPW values have been borrowed from Nockolds (1954) and Le Maitre
(1976). Fór a comparison, the author has alsó calculated the average Chemical composition
of acidic pyroxene andesites and pyroxene dacites from a minor geological unit, the Tokaj
Mountains (NE Hungary), on the basis of the data available to him (P. Gyarmati, 1977)
(Table I). That the rocks are distinguished basically in terms of their SiO, content is the
common feature of the Chemical classifications (Fig. 2).

The names of the rocks listed in Table I are given in Table II on the basis of respectively
their Chemical composition and CIPW values, as defined in terms of the Chemical and
QAPF diagram.
The most interesting problem is that of defining the andesite-dacite boundary.
In this case, the differences in Chemical classification are due to the definition of the

boundary at different Si02
content.

Irrespective of whether Nockolds’ data or those of Le Maitre are considered, the
conclusion can be drawn that the amount of normat ive quartz (qz) increases in an approxi-
mately direct proportion with the Si02 content, at least within the given Si02 interval.

In the QAPF diagram, however, the value of primary importance is nt this one, bút the

value calculated in percentages relatíve to qz, or and ab -j- an (Q ). The difference between
the values ofQ and qz (let us call it AQ) will be different from rock to rock, i.e. it will vary
with different Si02 content. That the values to be expected in the case of more basic and
more acidic rocks must be comparatively low is obvious, fór, in the former case, the value
ofqz is low, while in the latter the amount of the normative components (mafic and opaque
minerals) ,,to be redistributed” is poor. The maximum of AQ is reached in intermediate
rocks, because here the value of qz is already relatively high and the normative mafic and
ore-minerals are still present in a comparatively high amount (Fig. 3).

What is obvious from the above is that the Q value used fór plotting in the QAPF
diagram (a value equal to the süni of qz and AQ does nt increase in a direct proportion
with the Si02 content. Considering Nockolds’ averages, a normative quartz of 20% is

obtained at an Si02 content of 64 to 65%, bút the value of Q to be plotted in the QAPF
diagram reaches 20%, value indicative of the andesite-dacite boundary, at an Si02

content lower than that, i.e. at 62% or so (Fig. 4). With the data of Le Maitre, these

correspond to an Si02 content of 63— 64 and 61% (Fig. 5). Table II shows quite clearly

that, fór Nockolds’ and Le Maitre’ s averages, there is a good agreement between the

Chemical classifications and the QAPF diagram. On the basis of the above, however, it is

evident that, in case of rocks close to the andesite-dacite boundary, there will be a contra-

diction between the two, if the Q values of these rocks fali onto or above the straights t hat

can be plotted from the data of Nockolds or Le Maitre. This is illustrated by the case of

pyroxene dacite or acidic pyroxene andesite from the Tokaj Mountains. The latter repre-

sents a particularly conspicuous example, fór, in terms of the QAPF diagram, the rock in

question is classified as dacite even at an Si02 content of 59.44%.

Manuscript received: 18. August, 1983.
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Két kelet-mátrai alsómiocén konglomerátum
molluszka faunájának összehasonlító

vizsgálata*

Fözy István**—Leél össy Szabolcs***

(3 ábrával, 3 táblázattal, 3 táblával)

Összefoglalás: Dolgozatunk a Párádfürd6 környéki Ilona-völgy alsómiocén
(eggenburgien) korú faunalelhelyének vizsgálatával foglalkozik.

A kibontott, 17 m vastag rétegsort csillárnos finomhomok és homokk alkotja. Alsó és

fels részében 1 m vastag, elssorban mólluszka-faunát tartalmazó konglomerátum réteg
található. Az ezekbl begyjtött, több mint 1000 példányt 70 fajba tartozónak találtuk,

így lelhelyünk az eddig ismert leggazdagabb magyarországi eggenburgi faunát szolgál-

tatta. A fauna összetétele, a megfelel genuszokra vonatkozó recens megfigyelések, vala-
mint a bezáró kzet vizsgálata alapján valószínsítettük, hogy az egykori életközösség
meleg, normál sós viz, sekély tengerben élt

.

A feltárás smaradvány- és kavicsanyagát összehasonlítottuk a tle 11 km-re ÉK-re
lév Darnó-hegy oldalában található, hasonló korú konglomerátummal. A két feltárásban
közös fajt nem találtunk, a kavicsok anyaga, mérete és koptatottsága is ersen eltér.
A két lelhely a sokat vitatott Darnó-vonal két oldalán helyezkedik el — ez az össze-

hasonlítást fokozottan érdekessé teszi.

Az Ilona-völgyi feltárás földrajzi helyzete, rétegsora

A feltárás Parádfürdtl 5 km-re D-re, 200 m-el az Ilona-völgyi vízesés alatt

található (1. ábra). A patak itt alsómiocén korú. kavicsos-homokos összletbe

vágódik be.

A közel É D-i irányú feltárás alsó 5 m-es szakaszával már Rozlozsnik Pál
(1939) és Báldi Tamás (1983) is foglalkozott.

Különös figyelmet érdemel az alulról számított második, közepesen kötött
kavicsos réteg, melybl igen gazdag molluszka-fauna került el.
A feltárást — újabb faunás rétegek után kutatva — 17 m vastagságban bon-

tottuk ki. Az ily módon tanulmányozhatóvá vált szelvény nemcsak az s-
maradvány anyag alaposabb begyjtését tette lehetvé, hanem egyben a
Keleti-Mátrából több helyrl — régebben glaukonitos homokkként, újabban a
pétervásári homokk formáció Ilona-völgyi tagozataként — ismert összlet

reprezentáns feltárásának is tekinthet (2. ábra).

* Eladták: az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Szegeden, 1983. IV. 7-én, és a társulat Els El-
adói Ankétján, Budapesten, 1984. IV. 28-án.

** Eötvös L. Tudományegyetem slénytani Tanszék H-1083 Budapest VIII. Kun Béla tér 2.
*•* Eötvös L. Tudományegyetem Földtani Tanszék H-1088 Budapest VIII. Múzeum körüt4/A
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.»**-«»» vasúi —<d úl • feltárás

1. ábra. A vizsgált két feltárás földrajzi helyzete

Fig. 1. Geographic situation of the two exposures studied

A rétegsor meglehetsen monoton; a szürke, csillámos, laza homokba kemé-
nyebb, kötöttebb padok települnek. Bár egyes rétegek durva törmelékesek,

kavicsosak, konglomerátum jellegek, a szelvény nagy részét 1 —2 mm szemcse-

átmérj homok alakotja. A rétegsorban felfelé haladva gyakoribbak az agyag-

sávos, csillámos, finomhomokos betelepülések. Az egész szelvényben találunk

vékony, kszenes agyagcsíkokat. Az üledékes kzetek legfelül repedezett, de
kevéssé bontott andezittelérrel érintkeznek.

A molluszkás konglomerátum

A már említett konglomerátum — melybl a gazdag fauna elkerült — jól

koptatott, legömbölyített kavicsokat tartalmaz. Ezt a rosszul osztályozott

(homokszemcsékbl és néhány mm-es, cm-es kavicsokból felépül) törmelékes

réteget limonitos kötanyag cementálja. A kavicsok kb. 70%-a fekete, szürke és
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2. ábra. A Parádfürd melletti Ilona-völgyi feltárás szelvénye. Magyarázat: 1. Repedezett andezit, 2. Kissé
homokos, szenes agyag, 3. Szürke, kagylós törés, csillámos. faunás agyag, 4. Durva szemcsés kavics, Ostrea töredékkel,
5. Agyagsávos, csillámos homok, 6. Szürkés, csillámos, lazán kötött homokk, homok, kevés kaviccsal és Chlamys töre-

dékkel, 7. Csillámos homokk, helyenként keményebb, limonitos padokkal, 8. Durva szemcsés, gyengén kötött, faunás
konglomerátum (Ilona-völgyi tagozat), 9. Szürke, csillámos homok-homokk. — A méterek számozása a patak

szintjénél kezddik

Fig. 2. Sequence of the Ilona-völgy (valley) exposure near Parádfürd. Explanations: 1. Fractured andesite,
2. Slightly sandy, carbonaceous clay, 3. Grey micaceous, fossiliferous clay of conchoidalfracture, 4. Coarse-grained gra-
vel withfragments of Ostrea, 5. Clay-banded, micaceous sand with somé gravel and Chlamys debris, 7. Micaceous sand-
stone, locally harder, with limonitic layers, 8. Coarse-grained, slightly cemented, fossiliferous conglomerate (Ilona-völgy

Member), 9. Grey micaceous sand and sandstone. — The metres given are counted by starting from the brook-
-bed level
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Faunalista az Ilona-völgyi szelvény 3,0— 3,6 m-ról
List of fauna írom the 3.0 to 3.6 m interval of the section of Ilona-völgy

I. Táblázat — Table I.

BIVALVIA
Sculum bellardii (MICHELOTTI, 1847)

* Ostrea sp.

Anadara moltensis (MATER, 1868)
Olycymeris inflata (BROCCHI, 1814)

* Olycymeris fichteli (DESHAYE9, 1852), I. tábla 1. — Plate 1. 1.
9 Chlamys scabrella (LamarcK, 1819), I. tábla 2. — Plate I. 2.
9 Pecten hornensis (DEPERET et ROMÁN, 1902)
Anomia sp.

Bentilucina borealis anteproducta SACCO, 1901., I. tábla 3. — Plate I. 3.

Plastomiltha multilamellata (DESHAYES, 1830)
Discors discrepans (BASTEROT, 1825)

9 Cardiocardita zelebori (HÖRNES, 1864), I. tábla 4. — Plate I. 4.

Laevicardium norvegicum (SPENGLER, 1790)
* Laevicardium div. sp.
9 Macoma cf. eUiplica (BROCCHI, 1814)
Teüina serrata RENIER, 1804
Callista lilacinoides Schaffer, 1910, 1. tábla 6. —Plate I. 6.

Gastrochaena dubia (PENNANT, 1777), I. tábla, 5. — Plate I. 5.

Ventricola cf. multilamellata (LamarcK, 1818)
Venus haidingeri HÖRNES, 1861 , 1. tábla, 7. — Plate I. 7.

Bosina exoleta (LINNÉ, 1758), I. tábla, 1. — Plate 1. 1.

GASTROPODA

Patella anceps MICHELOTTI, 1847
Patella sp.

Trochus sp., II. tábla, 4— 5. — Plate II. 4—5.
* Aslrea carinata (BORSON, 1821)
* Astrea speciosa (MICHELOTTI, 1847)
* Bolma meynardi (MICHELOTTI, 1847), II. tábla 6. — Plate II. 6.

Bolma castrocarensis (FORESTI, 1876)
* Biloma amadei (BRONGNIART, 1823), II. tábla, 7—8. — Plate H. 7—8.

Calliostoma granulatus (BORN, 1778)
Solarium sp.

Turritella triplicatus (BROCCHI, 1814)
* Turritella desmaresliana BASTEROT, 1825

Turritella terebralis subgradata SACCO, 1893
* Protoma cathedralis (BRONGNIART, 1823.), III. tábla, 1— 2. — Plate III. 1—2.

Acrilla amoena (PlHLlppi, 1843)
* Natica millepunctala LAMARCK, 1822
Natica sp.

Rimella decussata (BASTEROT, 1842)
* Trona loibersdorfensis SCHILDER, 1932
Zonaria flavicula (LAMARCK, 1810)

* Ficus condita (BRONGNIART, 1823,) III. tábla, 3. — Plate III. 3.

Echirwphoria sp., III. tábla 4. — Plate III. 4.

Oniscia cythara (BROCCHI, 1814)
Murex trinodosus BELLARDI, 1873
Murex erinaceus Linné, 1766
Hassa conglobata BROCCHI, 1814
Hassa sp.

* Ancilla glandiformis (LAMARCK, 1810)
Ancilla sp.

Olivella sp.

Tudicla ruslicula (BASTEROT, 1825)
Sveltia cf. varicosa BROCCHI, 1814

* Clavaiula semimarginata (LAMARCK, 1822), ül. tábla, 7. — Plate III. 7.

Clavatula interrnedia miopercnstata SACCO, 1904
Clavatula reevei BELLARDI, 1904

* Leploconus allioni (MICHELOTTI, 1847), III tábla, 5. Plate III. 5.

Lithoconus antiquus (LAMARCK, 1810)
Lithoconus parvicaudatus SACCO, 1893
Conus sp.

* Bentalium sp.

SOAPHOPODA

EGYÉB FAUNAELEMEK

Ammónia beccarii (LINNÉ, 1758) (det. HORVÁTH MARIA „

magányos- és telepeskorallok — Ahermatypical corals and coral colonies Hl. tábla, 8. — Plate III. 8.

féregcsüvek worin-tubes
Balamts concavus BRONN, 1831
Bryozoa sp.

Carcharodon megalodon (AGASSIZ, 1843), III. tábla, 6. — Plate III. 6.
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NANNOFLORA
(det. Nagymarosi a.)

Reticulofeneslra hesslandii (UAQ, 1966)

Coccolithus pelagicus (WALIJCH, 1898)

Helicoponlosphaera mediterránra MÜLLER, 1982

Cyclicargolilhusfloridanus (110TH et Hat, 1967)

Sphenolithus inonforrnia (BRÍ)NNIMANN et STRANDNER, 1960)

• Csillaggal jelöltük a BÁLDI T. (1983) által leírt fajokat The asterisked forms are species described byT. BÁLDI (1983).

Faunalista az Ilona völgyi szelvény 14,8—15,3 ra-rl

List of fauna frora the 14.6 to 15.3 interval of the section of Ilona-völgy

II. táblázat - TabU II.

BIVALVIA

Cardium sp.

Maroma <-/. etliptica (BROCCHI, 1814)

Pitaria ( ilacrocallista) erycinoides (LAMARCK, 1823), II. tábla 2. Plate II. 2.

FÓRAMINIFE RIDA
(det. Horváth Mária)

Ammónia beccarii (LINNÉ, 1758)

NANNOFLORA

(det. Nagymarosi A.)

Reticulofeneslra hesslandii (HAQ, 1966)

fehér kvareit. Alárendelt a homokk, aleurolit és agyagkavicsok mennyisége.

Ebbl a rétegbl, különösen a mállásnak kitett részébl könnyen kiszabadít-

hatok voltak az smaradványok.
A fauna zömét kagylók és csigák alkotják, de szép számmal kerültek el

magányos és telepes korallok, féregcsövek, Dentaliumok és fíryozoa bekérgezé-

sek is. Ritkák voltak a Balanus és cápafog töredékek.

Rozlozsnik (1939) még csak néhány taxont említ, míg Bálri (1983) közel

40 fajt írt le innen. Az általunk begyjtött, több, mint 1000 példány közel

70 taxonba tartozónak bizonyult. így a feltárás az eddig ismert leggazdagabb
— egyben igen jó magtartású — magyarországi eggenburgi faunát szolgáltatta

(I. és II. táblázat).

A fauna összetétele

A 3. ábráról leolvasható, hogy a nagy diverzitású (59 fajt számláló) puha-
test-fauna egyedszámának több, mint felét mindössze 3 faj: a Chlamys
scabrella, Clavatula semimarginata és Natica millepunctata szolgáltatja. E típu-

sos faunaelemek mellett a begyjtött egyedek további 34%-át a következ
csiga- és kagylófajok teszik ki: Conus allioni, Ficus condita, Gibbula semirotunda,

Protoma cathedralis, Calliostoma granulatus. Teliina serrata, Glycymeris div. sp.

Laevicardium div. sp.

Az egyedszám fennmaradó 16%-a további 45 faj között, nagyjából egyenlete-

sen oszlik meg. A faunaelemek jelen esetben tapasztalt megoszlása jól egyezik
mind a mai, mind a fosszilis, normális sósvízi tengeri faunákra vonatkozó meg-
figyelésekkel (Tatisvili, K. G. és Bagdasarian, K. B. 1968).
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3. ábra. Az Ilona-völgyi szelvény 3,0— 3,6 méterébl gyjtött puhatest fauna megoszlása. Magyarázat: 1.

Chiamys scabrella, 2. Clavatula semimarginata, 3. Natica millepunctata, 4. Conus div. sp., 5. Denlalium div. sp., 6. Astrea
div. sp., 7. Ficus condita, 8. Protoma cathedralis, 9. Teliina div. sp., 10. Olycymeris div. sp., 11 Laevicardium

div. sp., 12. Egyéb

Fig. 3. Distribution of the mollusc fauna sampled from the 3.0 to 3.6 m interval of the Ilona-völgy (valley) section.
Explanations: see in the Hungárián text

A csigák és a kagylók a bezáró kzetben irányítatlanul helyezkednek el.

A bordákkal, tüskékkel gazdagon díszített csigaházak sokasága, valamint a
ketts tekns Tellinák és Glycymerisek arra utalnak, hogy többségük helyben
élt, eredeti élethelyén temetdött be és nem volt kitéve hosszabb szállításnak.

A fauna ökológiai értékelése

A begyjtött anyagra vonatkozó aktuo-ökológiai irodalmi adatokat fel-

használva rekonstruáltuk az egykori környezetet.

Az epibenthoszban a Chlamysok, Naticák és Conusok, a félig beásó, mászó
életmódot folytatók közül a Glycymerisek voltak a leggyakoribbak. Az infauna
jellegzetes elemei a Tellinák és a Dentaliumok voltak. A legfontosabb ragadozók
a Clavatulák, Naticák és Conusok voltak. A nem ragadozó molluszkák közül az

algákon él Diatomákat legel Gibbula-félék aránya jelents (6%), de viszony-

lag gyakoriak voltak a Calliostomák is.

A hajdani tengerif- és algasznyegek maradványaiból keletkezett a réteg-

sort srn átszöv kszenes agyagzsinórok szervesanyag tartalma.

Az egykori tengervíz normális sótartalmát bizonyítják — többek között

a Conusok, Gibbulák, Chlamysok és a korallok. A fenti formák, valamint a

Ficusok meleg és sekély tengerre utalnak.

Mindezen nemzetségek nagy gyakoriságából következik, hogy a tenger jól

mozgatott, tiszta, oxigéndús viz volt.

Az egyes genuszok vertikális elterjedése alapján legvalószínbb a hullám-

bázis körüli, kb. 10—15 m-es vízmélység.

A fauna eggenburgi korát bizonyítja a Pederi hornensis, Cardiocardita zelebori,

Bolma meynardi taurinensis, Turritella desmarestiana elfordulása.
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A Darnó-hegyi feltárás

Az Hona-völgyi feltárástól 11 km-re ÉK-re, a Darnó-hegy északi tagját

alkotó Kis-hegy oldalában van a felszínen (1. ábra) a darnói konglomerátum

(Kiss J. 1958., Báldi 1983.) Feltárásai természetesek, általában vízmosásokban

tanulmányozhatók.
A kzet vastagpados, rosszul rétegezett képzdmény, amely átlagban 40°-kal

dl É—ÉNy felé.

A konglomerátum kavicsanyaga osztályozatlan : a kavicsok mérete mm-tl
10 cm-ig terjed. Egyes rétegekben a néhány mm-es, máshol a több cm-es

méretek dominálnak, de a finomabb és durvább frakciók váltakozása nem
mutat tendenciát a folyamatos méretnövekedés, vagy csökkenés irányába.

Sokuk felszíne eolikusan fényezett — ez azt jelzi, hogy lerakódásakor az

összlet idnként szárazra került.

A kavicsok nagy része (kb. 80%) különböz szín kvarcit és vörös radiolarit,

kisebb részük mészk, aleurolit és diabáz anyagú.

A Darnó-hegyi fauna

A darnói konglomerátum smaradvány anyaga szegényesebb és rosszabb

megtartású, mint az Ilona-völgyié. Csak az egyik feltárásban találtunk értékel-

het faunát.

A korábbi szerzk [Kiss 1958., Cs. Meznerics 1959] által említetteken kívül

új fajt nem találtunk. Összesen 10 fajt sikerült begyjtenünk és meghatároz-
nunk (III. táblázat).

A Darnó-hegyi feltárás faonalistája
List of fauna from the Darnó-hegy exposure

III. táblázat - TabU III.

Chlamys gigán (SCHLOTHEIM, 1813)
Chlamys brussoni (DE SERRES, 1829)
Chlamys damoensis CS. MEZNERICS, 1960, II. tábla 3. — Plate U. 3.

Chlamys mullistriata POLI, 1795
Pecten div. sp.

Terebratula hoemesi StTESS, 1886
Bcdanns ctmcavus BROUN, 1831
Bryozoa sp.

Ostrea sp.

Anomia ephippium LINNÉ, 1758

A faunás feltárás középs részén ditrupás szint található (Báldi, 1983).

A feltárásban aragonit héjú alakot nem találtunk. Ez talán diagenetikus oldás

következménye.
Az egykori tenger normális sótartalmát jelzik a Chlamysok és Pectenek;

a vastag héjú alakok (Ostreák, Anomiák) és a tömegesen elforduló Balanus
töredékek a part közeli, ersen mozgatott, igen sekély vízre utalnak.

A fauna eggenburgi korát a Chlamys gigas jelenléte bizonyítja.

A két feltárás kavics- és smaradvány anyagának összehasonlítása

Az Ilona-völgyi és a Darnó-hegyi feltárást összehasonlítva megállapíthatjuk,
hogy fáciesük hasonló, koruk közel megegyez.
A két feltárásban közös fajt nem találtunk (st, a Darnó-hegyen egyáltalán

nincs aragonit héjú alak), a kavicsok anyaga, osztályozottsága és koptatottsága
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is eltér. Ennek az Ilona-völgyi kavicsanyag hosszabb szállítási útvonala, ill.

részben az eltér lehordási terület lehet az oka.

Mivel a két vizsgált feltárás között húzódik a Darnó-vonal zónája, a fent

ismertetett slénytani-kzettani megfigyelések talán adatot szolgáltathatnak a
Darnó-vonal menti, oligocén utáni mozgások tisztázásához.
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A kézirat beérkezett: 1984. III. 30.

Táblamagyarázat — Explanation of Plates

I. tábla— Piát e I

1. Glycymeris fichteli 0,7 X
2. Chlamys scabrella 1,2 X
3. Dentilucina borealis anteproducta 3,0 X
4. Cardiocardita zelebori 1,3 X
5. Gastrochaena dubia 3,0 X
6. Callista lilacinoides 1,2 X
7. Venus haidingeri 1,2 X

II. tábla— Plate II

1. Dosina exoleta 1,4 X
2. Pitaria (Maerocallista) erycinoides 1,2 X
3. Chlamys darnoensis 1,2 X
4. Trochus sp. 2,0 X
5. Trochus sp. 2,0 X
6. Bolina meynardi 2,5 X
7. Diloina amadei 3,0 X
8. Diloma amadei 3,0 X

III. tábla— Plate III

1. Protoma cathedralis 2,5 X
2. Protoma cathedralis 1,6 X
3. Fieus condita 2,0 X
4. Echinophoria sp. 1 ,7 X
5. Leptoconus allioni 1,4 X
6. Carcharodon megalodon 2,0 X
7. Clavatula semimarginata 1,2 X
8. Magányos korall — solitary coral

Photo: Kiinda L.—Fzy I.
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Comparative study on mollusc faunas of two Lower Miocéné

conglomerates in the eastern Mátra Mts
(N Hungary)

I. Fzy*—Sz. Leél-ssy**

The subject of the present paper is the description of two localities of Lower Miocéné
(Eggenburgian) age in the eastern Mátra Mts (N Hungary).

ín the llona-völgy (valley), a sequence of 17 m thickness is built up of fine micaceous
sand and sandstone. In its lower and upper parts 1-m-thick, mollusc-rich conglomerate
layers are intercalated. The more than 1000 specimens collected from these conglomerate
layers belong to 70 species. So the site in question has supplied the richest fauna of
Eggenburgian age ever found in Hungary. The composition of the fauna, recent obser-
vations and the examination of the enclosing rocks suggest that the one-time community
lived in a warm, shallow-water environment of normál salinity.

A comparison is made between fossil and gravel materials from this outcrop and from a
conglomerate bed of the sarne age found on the side of the Darnó hill, 1 1 km to NE from
our site. No common species in these two exposures has been found, the lithology, size and
sphericity of the pebbles being considerably different . A tectonic implication of the present
study stems from fact that the two localities lie on opposite sides of the Darnó Fault line.

Manuseript received: 30. Marcii, 1984.

CpaBHiiTejibHoe irayMeHiie (JiayHbi mojijhockob flByx npoHBjieHHÜ
HH>KHeMM0UeH0BbIX KOHrjlOMepaTOB na TeppiITOpilH

Boctomhoíí MaTpbi (CeBepHan BeHrpiiH)

H. <t>é3u—C. JleaA-dumm

B cTaTbe paccMaTpiiBaiOTCH gBa MecTOHaxoiKgeHHH HH>KHeMH0ueH0Bbix KOHrjlOMepaTOB
(arreHyprufi) Ha TeppHTopmi Boctomhoíí MaTpw (CeBepHaa BeHrpiin).
B gojiHHe MjiOHa-Bétwb pa3BiiTa 17-MeTpoBan TOjmta, cJio>KeHHaH T0HK03epHiicTbiMn cjikwi-

CTbiMii necKaMH ii necMaHiiKaMii. B HHWHefl ii BepxHeíí MacTRx tojiirh BbigejunoTCH 1-MeTpoBbie
npocjioii KOHrjlOMepaTOB, öorarax MOJunocKaMH. H3 sthx cjtocb coöpaHO ojiee 1000 ocoeíí,
othocíhuhxch k 70 BiigaM. TaxitM oöpa30M, 3gecb öbijia nojiyMeHa caMan öoraTan (JiayHa 3rr3H-
öyprcKoro B03pacTa, H3Becraafl go HacTonmero BpeMeHii. Ha ocHOBaHiin cocTaBa (JiayHbi h
npoBegéHHbix b nocjiegHee BpeMH HajnogeHnít, a TaK>Ke ii3yMeHHji BMemaiomeit nopogbi
MOJKHO npegnOgO>KHTb, MTO 3T0 COOÖIHeCTBO 0praHII3M0B npO>KHBaJ10 B yCJIOBHHX TénJIOÍÍ

MejIKOBOgHOÍÍ cpegbl HOpMaJIbHOÍÍ COJieHOCTH.

ripOBOgHTCH CpaBHeHlie HCKOnaeMblX 0praHH3M0B H raJIbKH H3BJieMéHHbIX 113 0gH0B03pa-
CTHblX KOHTJlOMepaTOBblX CJIOéB paCCMaTpiIBaeMOTO MeCTOHaXOJKgeHHH H KOHrjlOMepaTOB,
BCKpbITHX Ha CKJIOHe X0J1M3 HapHO, paCnOJlOJKeHHOM B CeBepOBOCTOMHOM HanpaBJieHHii OT
H3yMaeMoro MecTa, b 11 km om Hero. Oömnx bhaob b 3thx gByx pa3pe3ax He öbijio HaügeHO,
npnqeM pa3pe3w 3H3MHTeJibHo oTJiiiMaiOTCH apyr ot gpyra no jiiiTojiorHMecKOMy cocTaBy
nopog, a T3K>Ke pa3Mepy h OKaTaHHOCTii rajibKH. Ba>KHoe TeKTOHiinecKoe 3HaneHne HMeeT
4>aKT, mto oöa pa3pe3a pacnojio>KeHbi Ha npoTiiBonoJio>KHbix CTopoHax TeKTOHHMecKOÍí jihhhh
ííapHO.

• Institutum geologicum Univ. Sci. Budapestinensis de Rolando Eötvös nm. H-1088 Budapest VIII. Múzeum
körút 4/

A

** Institutum palaeontologicum Univ. Sci. Budapestinensis de Rolando Eötvös nm. H-1083 Budapest vili. Kun
Béla tér 2
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I. tábla — Piaié I



191Fz y—L eél s sy: Alsómiocén konglomerátum puhatesti

II. tábla — Plate II
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III. tábla — Plate III
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Adatok a Tritaxia haeringensis (Cushman)
(Foraminifera) faj magyarországi

elfordulásához

Bércziné Makk Anikó

*

(1 ábrával, 1 táblával)

A Bükk hegység déli elterében lév mezkeresztesi terület (1. ábra) ÉNy-i
peremén mélyített Mezkeresztes-3. számú szénhidrogén-kutató fúrás 1040—
1046 m mélységbl származó kiscelli agyagmárga mintájából került el a

Tritaxia haeringensis (Cushman) faj szép példánya. A zöldesszürke agyagmárga,
amelybl e faj elkerült, rendkívül gazdag mikrofauna társaságára jellemz a jó

megtartási állapot, a plankton foraminifera fajok nagy egyedszáma (Globi-

gerina officinalis Subbotina, G. praebulloides Blovv, G. ampliapertura Bolli,

G. ouachitaensis ouachitaensis Howe et Wallace, G. ouachitaensis gnaucki
Banner—Blow, Turborotalia opima nana (Bolli) — a plankton foraminiferá-

kat Sztrákos K. határozta meg), valamint egyes bentosz formák nagy egyed-
számban való jelenléte [Amphyeoryne scalaris (Batsch). Lagena striata

d’ORBiGNY, Uvigerina hantkeni Cushman, Bolivina beyrichi Reuss, B. semi-

striata Hantken, B. liebusi Hofmann, Alabamina wolterstorfi (Franké),
Siphonia reticulata (Czjzek), Globocassidulina subglobosa (Brady), Sphaeroidina
bulloides d’ORBiGNY, Almaena osnabrugensis (Münster) (Bécziné Makk A.

1975)].

A faj hazai elfordulását elször Majzon L. (1972) említi a porvai Sas-árok

felseocén hantkeninás agyagmárgájából, a budai farkasréti temet, a szécsényi

és a bükkszéki fúrások rupéli agyagmárgájából, továbbá nagy egyedszámban
került el az andornaktályai (At-4., -5., -6. sz.) kolajkutató fúrások rupéli

agyagmárgájából.
Sztrákos K. (1979) a Cinkota-1. sz. fúrásban harántolt rupéli rétegek fels

szintjébl említ néhány Tritaxia haeringensis példányt.

Tritaxia haeringensis Cushman, 1937

I. tábla 1—7.

1927. Clavulina ungularis d’ORBiGNY—Plummer, H. J. p. 70, pl. 3, fig. 4.

1936. Clavulinoides haeringensis Cushman Cushman, J. A. p. 22, pl. 3, fig, 17.

1937. Clavulinoides haeringensis Cushman—Cushman, J. A. p. 130, pl. 18, fig.

16-17.

• Magyar Szénhidrogénipari Kutató Fejleszt Intézet, H-2443 Százhalombatta, Pf. 32.

13 Földtani Közlöny
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1. ábra. A mezkeresztesi terület térképvázlata

Fig. 1. Location chart of the Mezkeresztes arca

1972. Clavulinoides haeringensis Cushman—Majzon L. p. 116.

1979. Tritaxia haeringensis Cushman -Sztrákos K. pl. 5., fig. 6.

Vizsgálataim során a Mezkeresztes-3. sz. fúrás 1040— 1046 m mélységben
lév kiscelli agyagjából került el a faj néhány példánya. A Tritaxia genus
fajaitól jól megkülönbözteti a kezdkamrából kiinduló hirtelen kiszélesedése,

hogy az oldalak ersen konkávok, a háromágú csillag alakú keresztmetszet, a

durva homokszemcsékbl cementált héj. Az utolsó kamrán egy enyhén meg-
vastagodott falú, rövid cs végén kör alakú a nyílás. Az elkerült mezkeresz-
tesi ép példány méretei

:

hossza: 2,5 mm
legnagyobb szélessége: 1,6 mm

A mezkeresztesi példány nagyobb méretével tér el a holotypustól, egyéb-

ként f jellemvonásaiban azzal teljesen megegyez.
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Táblamagyarázat — Explanation of plate

I. tábla— Plate I.

1— 2. Clavulinoides haeringensis Cushman, J. A. 1937. pl. 18. fig. 16. Holotípus. Eocén,
Tirol, Ausztria. 25 X
Holotype. Eocéné, Tyrol, Austria, M: 25 X

3. Tritaxia haeringensis (Cushman)— Sztrákos K. 1979. pl. 5. fig. 6. Felsrupéli,
Cinkota. 40 X
Upper Rupelian, Cinkota, Hungary. M: 40 X

4. Clavulinoides haeringensis Cushman, J. A. 1937. pl. 18. fig. 17. Eocén, Tirol,

Ausztria. 25 X
Eocéné, Tyrol, Austria. M: 25 X

5a, b. Tritaxia haeringensis (Cushman)
Kiscellien, Mezkeresztes. 20 X
Kiscellian, Mezkeresztes, Hungary. M: 20 X

6. Tritaxia haeringensis (Cushman)
Kiscellien, Mezkeresztes. 100x Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel

Kiscellian, Mezkeresztes, Hungary. M: 100 X SEMG
7. Tritaxia haeringensis (Cushman)

Kiscellien, Mezkeresztes. 30 X Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel

Kiscellian, Mezkeresztes, Hungary. M: 30 X SEMG

On the occurrence of the foraminiferal species

Tritaxia haeringensis (Cushman) in Hungary

A. Bérezi-Makk*

A nice specimen of Tritaxia haeringensis (Cushman) was recovered from the 1.040 to
1.046 m interval of the borehole Mezkeresztes- 3 pút down on the northwestern margin of
the Mezkeresztes area (Fig. 1) in the Southern foreland of the Bükk Mountains. The
greenish-grey argillaceous mari, from which Tritaxia haeringensis (Cushman) was sampled,
contains an extremely rich microfaunal assemblage characterized by a good preservation
State, a high number of planktonic foraminiferal specimens

(Globigerina officinalis Sub-
botina, G. praebulloides Blow, G. ampliapertura Bolli, G. ouachitaensis ouachitaensis
Howe et Wallace, G. ouachitanesis gnaucki Banner-Blow, Turborotalia opima nana
(Bolli) — planktonic Foraminifera having been determined by K. Sztrákos) and by a
massive appearence of specimens of somé benthonic forms [Amhycoryne scalar is (Batsch),
Lagena striata d’ORBiGNY, Uvigerina hantkeni Cushman, Bolivina beyrichi Reuss, B.
semistriata Hantke,, B. liebusi Hofmann, Alabamina wolterstorfi (Franké), Siphonina
reticulata (Czjzek) Globocassidulina subglobosa (Brady), Sphaeroidina bulloides d’
Orbigny, Almaena osnabrugensis (Münster) (A. Bérczi—Makk 1975)].

L. Majzon (1972) was the first to mention the presence of the species in Hungary,
having found it in Upper Eocéné Hantkenina-bearing argillaceous maris in the Sas ravine

* Hungárián Hydrocarbon Institute, H-2443 Százhalombatta, P.O. Box 32.

13*
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of Porva, in Rupelian argillaceous maris in Farkasrét Cemetery in Buda and in Rupelian
argillaceous maris from the boreholes of Szécsény and Bükkszék. In addition, a number of
specimens was recovered from the Rupelian argillaceous maris of oil-exploratory boreholes
near Andornaktálya (At-4, -5, -6).

K. Sztrákos (1979) reported on somé Tritaxia haeringensis specimens from the upper
horizon of the Rupelian beds cut by the borehole Cinkota-1.

Tritaxia haeringensis Cttshman, 1937

Pl. I. Figs 1— 7

1927. Clavulina ungularis d’ORBiGNY—

P

lummee, H. J. p. 70, pl. 3, Fig. 4.

1936. Clavulinoides haeringensis Cushman— Cushman, J. A. p. 22, pl. 3, Fig. 17.

1937. Clavulinoides haeringensis Cushman— Cushman, J. A. p. 130, pl. 18, Figs 16—17.
1972. Clavulinoides haeringensis Cushman—Majzon, L. p. 116.

1979. Tritaxia haeringensis Cushman— Sztrákos, K. pl. 5, Fig. 6.

In the course of the author’s studies, somé individuals of the species were recovered
from Kiscellian argillaceous maris in the interval 1.040 to 1.046 m of the borehole Mez-
keresztes-3. Features readily distinguishing it from other species of the genus are the
sudden widening of the body starting with the phragmocene, the strongly concave sides,

the cross-section in the shape of a three-pointed star and the shell cemented from coarse-

grained sand. In the last chamber there is a circular aperture at the end of a short tbe of
slightly thickened vvall. Size of the complete specimen from Mezkeresztes:

length 2.5 mm
greatest bieadth: 1.6 xnm

The Mezkeresztes specimen differs from the holotype by its greater size, being other-
wise totally conformable as far as the main characteristics are concerned.

Manuscript received: 14. November, 1983.

K pacnpocrpaHeHMK) b BeHrpmi (})opaMMHH(})epoBoro Buga

Tritaxia haeringensis (Cushman)

A. Eepnu-MaxK

M3 o6pa3ga nopogbi, b3htoh 1040— 1046 m b Het})Te-ra30B0H pa3Beg0MH0H CKBa>KHHe Me3é-
]<epecTem-3, 3ajio>KeHHOH Ha toro-3anage paiíoHa Me3éKepecTeut b kukhoü Mac™ npegropHoií
30HbI rop ElOKK (pHC. 1.), H3 KHHIUeRJlHHCKHX TRHHHCTblX MeprejieÜ ÖblJl H3BJICMCH XapaKTep-
Hbift 3K3eMn;iMp Buga Tritaxia haeringensis (Cushman). 3e.ieH0BaT0-cepbie rjiHHHCTbie Mep-
rejin, b KOTopbix 6bui o6Hapy>KeH Biig Tritaxia haeringensis (Cushman), cogep>KHT Heobi-
MaitHO 6oraTbifi KOMtureKC MHKpotjtayHbi, xapaKTepn3yioutHHCR xopouieft coxpaHHOCTbio, ojib-
iiihm KOJiHMecTBOM ocoeií BHgoB njTaHKTOHHbix (JtopaMHHHcjxep

(
Globigerina officinalis

Subbotina, G. praebulloides Blow, G. ampliapertura Bolli, G. ouachitaensis ouachi-

taensis Howe et Wallace, G. ouachitaensis gnaucki Banner— Blow, Turborotalia opima
nana (Bolli) — miaHKTOHHbie (j)opaMHHH(|)epi»i onpegejieHbi K. CmpaKOiuoM), a Taione npncyTCT-
BiieT b öoRbiuoM KOJiHMecTBe 3K3eMnjiHpoB HeKOTopux öeHTOHHbix (JxopM [Amphycoryne sca-

laris (Batsoh), Eagena striata d’ORBiGNY, Uvigerina hantkeni Cushman, Bolivina beyrichi

Reuss, B. semistriala Hantken, B. liebusi Kofmann, Alahamina woltcrstorfi (Franké),
Siphonina reticulata (Czjzek), Globorassidulina subglobosa (Brady), Sphaeroidina bulloides

(1’Orbiony, Almaena osnabrugensis (Münster) (A. Bepqu-MaxK, 1972)].

flepBbie HaxogKii paccMaTpHBaeMoro BHga na TeppHTopmt BeurpHH ynoMtiHaiocTR Jl. Maü-
30hom (1972). Ohm npnypoMem.1 k BcpxHeaoneHOBbiM rgHHttCTbiM MeprejiHM c BKparuieHHHMii

xaHTKeHHuaM bci<pi>iti>im y öaRKii lilám y c. riopBa, k pyneJibCKHM rjiuHiiCTUM MCpregRiM Ha

KjragÖHme cbapKaiuper b Byge h k pyne;ibCKHM rgHHiicTbiM MeprejigM, HpoilgeHHbiM CKBa>t<n-

H3MH B paiiOHC CCMCHb II BlOKKCeKa. BojIblIIOC KOJIHMCCTBO OCOÖeii BHga ÖblJIO HaftgCHbl II B

rjiHHHCTbix Meprejuix pyneRbCKOro B03pacTa, bckpi>iti»ix HC(j)Tepa3BegoMHbiMn ci<Ba>KiiHaMii

y c. AHgopHaKTaRbR (At-4, -5 h -6).

K. CmpaKOiu (1979) ynoMHHaeT necKOJibKO 3K3eMiiJiHpoB7'rdaa:ta haeringensis, oÖHapy>KeH-
iibix b BepxHeeM ropn3onTe pyneJibCKoft toriuh, npoilgennoií ci<Ba>KiiHoií LliiHKOTa-l.
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Tritaxia haeringensis Cushman, 1937

Plate I. Figs 1— 7.

1927. Clavulina ungularis cI’Orbigny—Plummek, H. J. p. 70., pl. 3., fig. 4.

1936. Claindinoides haeringensis Cttshman— Cushman, J. A. p. 22., pl. 3., fig. 17.

1937 . Clawlinoid.es haeringensis Cushman— Cttshman, J. A. p. 130., pl. 18., fig. 16—17.
1972. Clavulinoides haeringensis Cushman-Majzon L. p. 116.

1979. Tritaxia haeringensis Cushman—Sztrákos K. pl. 5. fig. 6.

B npouecce npoBegeHHbix HccgegoBamiií, aBTop HacTonmefi paöoTbi oÖHapy>Kng HecKOJibKO
3K3eMrujflpoB paccMaTptieMoro Buga b KHiuuegjiHííCKHx rgHHax ii3 HHTepBaga 1040-1046 m,
BCKpbiTbix CKBawHHoii Me3éKepecTeiu-3. 3tot BHg xopoiuo oTgimaeTca ot gpyrnx BHgoB Toro
>xe poga BHe3anHbiM pacuinpeHHeM paKOBiiHbi, cwgbHoft BbinyKgocTbio öokobux ctopoh,
nonepewHbiM cegeHueM b BHge TpexKOHCHHoft 3Be3gbi, a TaKwe paKOBHHOÍi, cueMeHrapoBaHuofí
H3 rpybix necnaHbix 3epeH. B nocgegHefi KaMepe b Kornje TpyöoHKH co egerna yTogigeHHofó
CTeHOfi HaxoguTCH onpyroe oTBepcrae. HenoBpe>KgeHHbiíí 3K3eMnggp H3 Me3éKepecTeiu xapax-
Tepn3yeTCg cgegyiomiiMii pa3MepaMn:

3K3eMnggp H3 Me3éKepecTeiu OTgHnaeTCH ot rogorana cbohm öogbuiHM pa3MepoM, a no
CBOHM OCHOBHblM XapaKTepHbIM HepTOM OH BnOgHe COOTBeTCTByeT TOgOTHny.

ggHHa
Hanogbman ujupHHa

2.5 MM
1.6 MM
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Egy újabb leukofillit-keletkezési elméletrl

Dr. Kisházi Péter**—Ivancsics Jen**

(I ábráv al, 2 táblázattal)

Nemrég megjelent egy olasz szakfolyóiratban Lelkes-Felvári Gy. —
Sassi F. P. és Visoná D. (1982) szerzi hármastól egy rövid tanulmány „Né-
hány leuchtenbergit-tartalmú metamorf kzet genetikájáról és fázisviszonyai-

ról” címen, melyet a magyar szerztárs a Magyarhoni Földtani Társulat Ás-

ványtan-Geokémiai Szakosztályának 1984. március 12-i ülésén el is adott.

Minthogy Magyarországon ilyen kzetek eddig csak a Soproni-hegység kristá-

lyos magjából és a Fertrákosi-palaszigetbl ismertek, s e szerzk hangsúlyo-
zottan éppen e két területet vették alapul új elméletük kidolgozásánál, mi, akik
e terület kristályos paláinak vizsgálatával már régebb óta foglalkozunk (köztük
a szóban forgó leukofillitekkel és diszténkvarcitokkal is), kötelességünknek
tartottuk a cikkben leírtakról, ill. az elhangzottakról véleményünket elmondani
és ezt írásban is rögzíteni.

Az új keletkezési elmélet sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem gyzött
meg bennünket helyességérl. Elméletileg elnagyoltnak és ellentmondásosnak
tartjuk, gyakorlatilag pedig ennek alapján a leukofillit nem illeszthet be a

soproni és a fertrákosi palasorozatok ismert kifejldési és települési viszo-

nyaiba.

1. Helyes, hogy a leuchtenbergit-tartalmú kzetek közt genetikai rokonságot
tételeznek fel, s így a leukofilliteket és a diszténkvarcitokat együtt tárgyalják.

Véleményünk szerint nem helyes azonban keletkezésüket egyetlen folyamathoz
kötni, mert így nem magyarázhatók meg sem az ásványos összetétel beli lénj^e-

ges különbségek (fként a diszténtartalomban), sem pedig a településükben
mutatkozó elkülönülések (a leukofillitek zömmel gneiszekhez, a diszténkvar-

citok pedig mindig csillámpalákhoz kötöttek).

2. Áz elmélet vulkáni kzetek mállásából és hidrotermális bontásából vezeti le

e különleges kemizmusú kzetek alapanyagát (protolit). A szerzknek ilyen

kzetek egykori jelenlétét kellene mindenekeltt bizonyítaniok a területen

* E rovatban most a Sopron környéki leukofillit képzdésének kétféle genetikai megoldását mutatjuk be. A termé-
keny, nem egymást sérteget, hanem a jobb szakmai megoldásokat keres vitára szükség van a magyar földtanban.
Azonos jelenségek többféle képzdési lehetségét nem lehet kizárni, mégis az anyagról szerzett ismereteink szintje,

az analógiák helyes, vagy éppen helytelen alkalmazása jelentik genetikai modelljeink korlátáit. Nem biztos, hogy min-
den régi értelmezés eleve elvetend és az sem biztos, hogy minden új elmélet egyértelmen helyes. Célunk az, hogy a
Földtani Közlöny szakmai olvasóközönsége tájékozódjék a vitatott kérdésekrl, ezzel gondolkodásra és végs soron
állásfoglalásra késztessük ket. CSzerkeszti megjegyzés)

•* Központi Bányászati Fejlesztési Intézet, Asványelkészítési Osztály — Petrográfia, H-9400 Sopron, Szent
György u. 16.
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(különösen a Soproni-hegység gneiszei lehetnek problematikusak ebbl a szem-
pontból, ugyanis ezeket eddig minden szerz plutóni eredetnek tartotta).

3. A soproni területen savanyú, a fertrákosin pedig bázisos effuzív kzetekkel
számolnak a szerzk. Úgy gondoljuk azonban, hogy azonos elváltozási folyama-
tokkal operálva (mállás és hidrotermális bontás), ezekbl nem lehet azonos ké-

miai összetétel végtermékekhez (protolit) jutni, Az I. táblázat elemzési

adataira támaszkodva, ezt egy kissé részletesebben is kifejtjük:

A Sopron környéki metamorfitok kémiai összetétele
Chemical analyses of metamorphites from the Sopron area

I. táblázat - TabU I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SiO, 73,99 76,39 49,58 46,13 76,52 76,23 74,23 73,15

TiO, 0,10 0,14 1,63 1,48 0,28 0,24 0,14 0,08

aj 2o. 14,84 12,96 14,08 12,30 13,50 14,48 14,31 12,63

Fe,0, 0,61 0,77 3,03 3,15 0,23 0,38 0,18 0,33
FeO 0,92 0,22 8,77 10,11 0,21 0,18 0,61 0,41

MnO 0,02 0,03 0,18 0,15 — <0,01 — 0,04

MgO 0,15 0,77 7,29 6,26 5,60 5,58 3,29 6,97

CaO 0,61 0,45 10,12 13,02 0,10 0,14 0,21 0,22

Na,0 2,96 3,21 2,97 2,60 0,35 0,53 0,55 0,09

K,0 5,56 4,12 0,65 0,61 0,08 0,18 3,03 2,42

H,0 + 0,70 0,87 0,55 0,67 2,95 2,25 2,87 3,43

H,0- 0,06 0,19 0,14 0,45 0,04 0,11 0,06 0,27

P.O, 0,33 0,26 0,19 0,20 0,02 <0,01 0,11 <0,01
COj — — 0,10 2,88 — — — 0,25

SO, — — 1,15 0,43 — — — 0,15

100,75 99,98 100,43 100,34 99,88 100,30 99,59 100,44

1. muszkovitgneisz (Nándormagaslati kf)

2. muszkovitgneisz (Nándormagaslati kf)

3. amfibolit (Fr-1004. sz. fúrás, 1058 m)
4. amfibolpala (Fr-1004. sz. fúrás, 147 m)

5. diszténkvarcit(Récényi úti kf)

6. diszténkvarcit (Récényi út melleti kutató árok)

7. leukofillit (Nándormagaslati kf)

8. leukofillit (Fertrákos, transzformátor-ház)

Ha összehasonlítjuk a feltételezett vulkánitok (jelenleg gneiszek, illetve

amfibolitok) kémiai elemzési adatait a diszténkvarcitokéival, ill. leukofillitekéi-

vel, valamint ez utóbbiakat egymással, akkor két általános megállapítás tehet:
a) a diszténkvarcitok és a leukofillitek kémiai összetétele lényegében azonos

jelleg (egyedül a K20 ingadozása jelentsebb); b) azonos jelleg kémiai

összetételük jóval közelebb áll a savanyú gneiszekéhez, mint a bázisos amfi-

bolitokéhoz. A megfelel protolit kialakulásához szükséges kémiai változásokat

a II. táblázatban foglaltuk össze mindkét kzet esetében. Elemdúsulásokat és

elemcsökkenéseket (kilúgzód ásókat) lehetett így megállapítani, éspedig két

Az elemek viselkedése az átalakulások során
Behaviour of elements during alterations

II. táblázat - TabU II-

gneisz — gneiss amfibolit — amphibolite

Dúsulás
Enrichmcnt

Mg , H sí, K(i), n

Csökkenés Fe, Mn( ?), Ca, Na, K(l), A'(d), Ti, Fe, Mn, Ca, Na, K(d), P(?)

Decrease P(?)

Egyensúly
Equilibrium

Si, Ti, A1 Al, Mg

Megjegyzés: A dlt szedés nagymérvfiséget jelez, a többi kismérv
1 = leukofillit

d = diszténkvarcit
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fokozatban: kismérv és nagymérv. Rajtuk kívül mindkét esetben van néhány
olyan elem, melyek mennyisége gyakorlatilag nem változott meg, azaz egyen-

súlyban maradtak.
Mint látható, az amfibolitoknál lényegesen nagyobb mérv elemvándorlás-

nak kellett bekövetkeznie, mint a gneiszeknél, s ráadásul nem is mindig azonos

jelleggel: a gneiszeknél pl. a Mg-nak többszörös dúsulást kellett elérnie, míg az

amfibolitoknál ugyanazoknak a folyamatoknak már nem szabadna lényeges

további dúsulást eredményezniük a Mg-tartalomban. Amfibolitoknál egyik

fontos pont a Si jelents dúsítása, ugyanerre viszont gneiszeknél semmi szükség

sincs. Komoly nehézséget jelent továbbá a K kezelése, melynek esetenként

eltéren kell viselkednie (hol dúsulnia, hol meg kilúgzódnia), attól függen,
hogy gneiszes vagy amfibolitos volt-e a kiinduló kzet, ill. diszténkvarcit vagy
leukofillit keletkezett-e bellük ?

4. Egyszer relatív dúsulással egyik kiinduló kzetbl sem jöhetett létre a

megfelel protolit, csupán „célirányos” abszolút dúsulással. Hogy értjük ezt?

Elemdúsulások relatív vagy abszolút módon történhetnek. Az elbbi esetben

a kilúgzottak helyébe nem lépnek újak, s így a visszamaradtak viszonylagosan

dúsulnak. Kis mérv dúsulás könnyen megvalósulhat így, de nagyméret már
nehezebben, mert ehhez esetleg kevés a kilúgozható (mobilis) komponensek
mennyisége, másrészt viszont ezzel a többi inért komponens nem kívánt mérté-

k mennyiségi növekedése is együtt jár. Gneiszeknél pl. a Mg megfelel szintre

dúsítása így semmiképpen sem valósulhatott meg. Amfibolitoknál a Si dúsulása

ugyan elképzelhet relatíve is a mobilis komponensek teljes kilúgzásával, de
akkor az immobilis A1 és Mg mennyiségének is elég jelentsen meg kellene

növekednie; nem képzelhet el azonban itt sem a K megfelel szintre dúsulása

leukofillitek számára (ennek a K ers mobilitása sem kedvez).

Az abszolút dúsulás küls forrásból való elemhozzájárulást jelent (a leg-

többször más komponensek egyidej eltávozásával, ami a többi inért elem
mennyiségi egyensúlyát fenntartja). Minden bizonnyal így történt a H dúsulása,

ami víz jelenlétében könnyen megvalósulhat. A gneiszek esetében a Mg, az

amfibolitoknál pedig a K dúsulását azonban már mindenképpen speciális

módon kellene levezetni és fként bizonyítani. Amire viszont még csak utalások

sincsenek a dolgozatban.
•5. Csak a felületes szemlélvel lehet elhitetni, hogy a vulkánitok mállása és

kidrotermás bontása révén keletkezett termékek: a különböz montmorillonitok,
a kaolinit és a klorit, változó mennyiség limnokvarcit kíséretében már elegen-

dk is a „leukofillites” kemizmusú protolithoz. Az elzekben már felvázoltuk,

hogy minimálisan mi szükséges még hozzá. Az említett mállási termékek így
csupán azt regisztrálják, hogy a valóságban miként és milyen mértékben ment
végbe az az elváltozási folyamat, melynek fbb követelményeit a megfelel
protolit kialakulása szempontjából az elzekben körvonalaztuk. Ténylegesen a
mállási termékek közül pl. a montmorillonit esetenként jelents mennyiség
Ca-t és Fe-t (st, esetleg még Na-t is), a klorit fként Fe-t tarthat vissza, mely-
nek mennyisége meghaladhatja az „engedélyezett” szintet; K-tartalmuk vi-

szont túl alacsony a leukofillitek számára. Továbbá e heterogén termékeknek
egymással jól összekevertnek is kell lenniük, mert különben pl. a limnokvarcit-
ból csak diszténmentes kvarcit lesz a metamorfózis során, amilyen pedig
Sopron környékén eddig nem került el.

6. Ami az agyagok áthalmozódásknak kérdését illeti, ez legelször is mindig
azzal a veszéllyel jár — s még fokozottabb mértékben érvényes ez egy speciális
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kemizmusú protolit esetében — ,
hogy eközben ellenrizhetetlen szennyezdés

éri. Ezt a rizikót, persze, mindenféleképpen vállalniok kellett az új elmélet

megalkotóinak, hiszen a leuchtenbergit-tartalmú kzetek egy jelents része a

feltételezett vulkáni kzetektl térbelileg elkülönülten jelentkezik. Most lássuk,

hogyan illeszthet ez bele az eddig ismert települési viszonyokba ?

A vélemények szerint a Soproni-hegység csillámpalái az els ers metamorfó-
zisukon már átestek, amikor a gneiszek kiinduló kzetanyaga ezen környezetbe

behelyezdött. Vulkánosság feltételezése esetén azok anyagának tehát át kellett

törnie a felszín közelébe emelkedett csillámpalákat, majd mállási és áthalmozó-

dási folyamatok után ismét a mélybe süllyedve és fiatal üledéksorozattal lefed-

ve, kaphatták volna késbbi metamorfózisukat. Ilyen módon értelmezhet
település és két fajta csillámpala-típus azonban nem ismert a területen.

A Fertrákosi-palasziget rétegsora — a sr fúrásos kutatási tevékenység

folytán elég jól ismert. Kósa L. (1976) három nagy kzetformációt különböz-

tetett meg alulról felfelé: amfibolitos, földpátos csillámpala és fillites csillám-

pala formáció. Amfibolitok zömmel a legalsó formációban találhatók, bár

ersen csökkent mértékben a másik két formációban is jelentkeznek be-

településként. Leukofillitek viszont csak a fillites csillámpala formáció alján

feltn vékonyabb gneisz-sávokkal társultan lépnek fel. Közvetlen kapcsola-

tukról az amfibolitokkal nem tudunk, s — helyzetükbl ítélve — fiatalabbak is

lehetnek azoknál.

7. Maradva a települési viszonyok szemlélésénél és visszatérve a feltételezett

eredeti vulkáni milire, ahol mállás és hidrotermális tevékenység karöltve

bontotta a kzeteket, nos, a hidrotermális tevékenységgel feltétlenül együtt
kellett volna járnia egy jelents vertikális dimenziójú kzetelváltozási kifejl-

désnek is, holott a mi kzettesteink mindig csak vékonyak és csupán horizon-

tális kiterjedésükkel tnnek ki. Hasonlóan, ilyesfajta egykori bontottságnak
nem ismerhet fel semmilyen ásványos vagy texturális nyoma sem az általuk

savanyú vulkanitos eredetnek minsített gneisztömegek belsejében.

8. A tényleges települési formáról még fontos megállapítanunk, hogy a leuko-

fillitek gyakran többszörösen megismételve jelentkeznek a kristályospala-

sorozatban, mindig lapos (szubhorizontális) településben, egymással közel

párhuzamos elrendezéssel. Ez a kép kedvez annak, hogy takaros szerkezet-

kialakítással kapcsolatos horizontális mozgási pályasíkok maradványait lássuk

bennük. De vajon, miként értelmezhet ez a jelenség az új elmélettel? Minden-
egyes leukofillit-sáv egy-egy új mállási szint lenne ?

Az elmondottak illusztrálására bemutatjuk a Sopron-84. sz. fúrás szelvényét

(1. ábra), mely a Kecske-patak nagy kanyarjában, a Pedagógus-forrás fölötti

gerincvégen mélyült le a Soproni-hegységben. A 350 m mély fúrás szelvényében

7. ábra. A Sopron 84. sz. fúrás szelvénye. Jelmagyarázat: 1. Normál csillámpala, 2. Sávos csillámpala (kissé
diszténes), 3. Leukofillit, 4. Normál csillámpala (vermikulitos), 5. Vetbreccsa, 6. Albitgneisz (kihengerelt), 7. Diszténes
ér, 8. Mikroklin — albitgneisz (rókaházi típus), 9. Albitgneisz és földpátos normál csillámpala (rókaházi típus), 10. Nor-
mál csillámpala (helyenként albitos, ill. paragonitos), 11. Albitgneisz, 12. Normál csillámpala (helyenként albitos, ill.

paragonitos), 13. Normál csillámpala (paragonitos, kloritoidos és diszténes), 14. Normál csillámpala (paragonitos),
15. Normál csillámpala (paragonitos és kloritoidos), 16. Mikroklin-albitgneisz, 17. Leukofillit és gneisz vetbreccsa

Fig. 1. Geological lóg of the borehole Sopron 84. E x p 1 a n a t i o n s: 1. Normál mica-schist, 2. Banded mica-schist
(slightly kyanite-bearing), 3. Leucophyllite, 4. Normál mica-schist (vermiculitic), 5. Fault breccia, 6. Albite gneiss
(rolled), 7. Kyanite-bearing veinlet, 8. Microcline-albite gneiss (Bókaház type), 9. Albite gneiss and feldsparbearing
normál mica-schist (Bókaház type). 10. Normál mica-schist (locally albitic or paragonitic, respectively), 11. Albite
gneiss, 12. Normál mica-schist (locally albitic or paragonitic, respectively), 13. Normál mica-schist with paragonite,
chloritoid and kyanite), 14. Normál mica-schist (with paragonite), 15. Normál mica-schist with paragonite and ehlori-

toid), 16. Microcline-albite gneiss, 17. Leucophyllite and gneiss fault breccia
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(a számunkra most nem különösebben érdekes középs szakasz elhagyásával)
különböz típusú gneiszek és csillámpalák települnek váltakozóan, miközben
összesen 10 db leukofillit-sávot is ki lehetett mutatni változó közökben közbe-
települve. (Az egyikkel kapcsolatosan még egy kb. 20 cm vastag diszténes ér is

feltnik, melynek értelmezése külön problémát jelent.) A leukofillitek nagy
része gneiszekhez kötött, de akad csillámpalába települt is köztük. Az egyes
leukofillit-sávok vastagsága 40 cm és 4 m közt változik. A gneiszek és a hozzá-
juk kapcsolódó leukofillitek nem egyszer milonitosodottak is lehetnek (a fúrás

alja közelében van egy szélesebb milonitosodott zóna leukofillites és gneiszen

kevert zúzott anyaggal).

Végére érve az ellenvetések felsorolásának, megállapítható, hogy az új elmé-

let alkotói nem mélyültek el kellen a leukofillites kzetek származásának
problémáiban, s így megoldásához sem járulhattak hozzá érdemlegesen.

Hogy ez mennyire így van, azt még egy végs példával illusztrálhatjuk:

E kzeteket — egyebek mellett — alapveten jellemzi a nagyon alacsony Na-
tartalom, mint ahogy egy helyen saját maguk is kiemelik. Ennek ellenére a

fázisviszonyok tárgyalásánál következetesen figyelembeveszik a Na20 kompo-
nenst is, amibl egyenesen következik, hogy a lehetséges ásványfázisok közt

albit, ill. paragonit is szerepel, jóllehet ezek eddig sohasem kerültek el a terület

olyan kzeteibl, melyek leuchtenbergitet tartalmaznak. (És káliföldpát sem
mely szintén szerepel a lehetséges ásványfázisok listáján —

,
annak ellenére,

hogy a K
20 tartalom már esetenként jelents, ugyanis ezt meg gyakorlatilag

egyedül a muszkovit használja fel.)

Ezek után csoda-e, hogy megmaradtunk eddigi nézetünk mellett e kzetek
genetikáját illeten, vagyis, hogy tektonikus metamorf metaszomatikus folya-

matok játszottak szerepet keletkezésükben. Az új elmélet szerzi pedig még
egy sereg ellenvetést is felsorakoztattak a régi ellen (erre egyébként sokkal na-

gyobb gondot fordítottak, mint saját elméletük konkrétabb alátámasztására).

Ezek megválaszolására azonban majd csak késbb kerítünk sort. amikor egy-

ben az általunk képviselt elgondolások részletesebb kifejtését is megadjuk
majd.
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Válasz Kisházi Péter-Ivancsics Jen:
„Egy újabb leuchtenbergit-keletkezési

elméletrl cím vitaindító cikkére

Lelkesné Felvári Gyöngyi*

Schreyer, W. 1974-ben új metamorf kzettípust ismertetett, amelynek a

,,white schist”, azaz fehérpala elnevezést adta. Az Alpokból a múlt század
végén írták le a leukofillitet, mely azóta számos lelhelyrl ismert s elterjedt a

Soproni-hegység metamorf aljzatában is.

Fehérpalák a világ számos lelhelyérl ismertek, rendszeresen jelents ércese-

dések kíséretében (Katanga-rendszer, Zambia, Zaire). Ezért tartottuk érdemes-
nek megvizsgálni, hogy a fehérpalák és leukofillitek között fennáll-e a név-

beli rokonságon kívül — az összetételbeli és genetikai rokonság is.

Sikerült kimutatni, hogy a leukofillitek a fehérpalákkal azonos kémiai össze-

tétel kzetek, csak eltér metamorf feltételek között keletkeztek. Következés-
képpen genezisük is közel állhat egymáshoz.
A fehérpalák (talk + disztén ásványegyüttessel) és leukofillitek (Mg-

klorit 4- disztén ásványegyüttessel) mellett egyéb Mg-ben és Al-ban dús kze-
tek is ismertek, a f típusok változó P—T viszonyok közti elhelyezkedését

Vrána, S. (1975) 1. ábrája mutatja be (p. 102). Ezen szerepelnek klorit + disz-

tén kzetek is.

A többi Mg + Al-ban dús kzetre is jellemz, különböz típusú ércesedések-

kel való rendszeres együttes elfordulásukkal, így genetikájukkal számos lel-

hely esetében foglalkoztak.

Mieltt Kisházi P. Ivancsics J. vitaindító cikkében felsorakoztatott ellen-

vetésekre válaszolnék, lássuk röviden, mi ismert ezekrl a speciális kémiai
összetétel kzetekrl.

Elfordulás: Keleti-Alpok, Norvégia, Finnország, Afganisztán, Tasmánia,
Kanada, Brazília, Közép-Afrika stb.

Település: — mellékkzet: igen változatos: csillámpala, amfibolit, szilikátos

márvány, savanyú gneisz, egyéb Mg-Al-ban dús kzetek.
települési mód: mikroszkopikus méretek; lencseszer testek; tölcséres

testek vulkánitokban; hólyagüreges lávák és tufák között és közberéteg-

zett metaüledékekben; többször 10 km-es, többé-kevésbé folyamatos ho-

rizont, amely néhol 700 km hosszban is követhet (Lufiban Arc, Zambia).
Mikroszkópos jellegek: egyensúlyi, egyids kristályosodás az egyes ásványos

alkotók közt, nem mutatnak ers posztkrisztallin deformációt.

• Magyar Állami Földtani Intézet, 1142 Budapest XIV. Népstadion út 14.
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Genezis: Mg-Al-ban dús kzetek már a század elején magukra vonták a figyel-

met (Eskola, P. 1914 in Vrána lit. cit.). Mivel abban az idben megfelel
kiindulási kzet nem volt ismeretes, képzdésüket magnézium meta-
szomatózissal magyarázták. Az 1950-es évek végétl kezdden egyre
több terepi és kémiai adat gylt össze a világ számos lelhelyérl. Ezek
alapján többféle protolit is elfogadható, melybl izokémikus metamorfó-
zissal ezek a kzetek származtathatók. Az evaporitos üledékek mellett

(melyeknek metamorfózisa olyan speciális ásványokat is szolgáltat,

amelyek esetünkben nem fordulnak el), mállás és hidrotermális tevékeny-
ség során létrejött agyagásvány keverékek szerepelnek a kiindulási kzetek
között a különböz szerzk dolgozataiban.

Térjünk át ezek után a Kisházi P. és Ivancsics J. által bemutatott problé-

mákra, felsorolásuk rendjében.

1. Az ásványos összetételbeli különbségek a különböz arányú agyagásvány
keverékekkel megmagyarázhatók; dolgozatunk 1. és 2. ábrája alapján a disz-

téntartalomban mutatkozó különbség nem az Al, hanem az alkáliák -)- Ca
tartalom függvénye. Ami a települési különbségeket illeti, polimetamorf terüle-

ten (három metamorf esemény különíthet el a Soproni-hegységben), ahol

takaros szerkezetek mutathatók ki, a jelenlegi települési viszonyok dönt
szempontot nem képezhetnek.

2. Az újabb vizsgálatok szerint a Soproni-hegység gneiszei számos típusba

sorolhatók, és savanyú vulkánitok kijelölhetk a kiindulási kzetek között

(Lelkes— Felvári, Sassi, Visoná, 1984, in print).

3. Savanyú és bázisos kzetekbl egyaránt képzdnek hasonló összetétel

agyagásványos kzetek — elég, ha a hazai bentonitok változatos eredetére

gondolunk — így az az okfejtés, hogy gneiszes kiindulási kzetnél más folya-

matra van szükség agyagásvány-képzdéshez, mint amfibolitosnál, elég mecha-
nikusnak tnik. Ennek ellentmond a vulkáni területek hidrotermális tevékeny-

ség által kialakított, telértl távolodó és mélységfügg agyagásványos övessége

is, gondoljunk a Tokaji-hegységi példákra (Székyné Füx V. 1970, Mátyás E.

1974).

4. Az e pont alatt kifejtett gondolatmenet — azaz az elemek kimosása, vagy
beszállítása — dolgozatunk megfelel fejezetének ismétlése, melyben éppen azt

mutattuk ki az ásványtani fázisszabály, geokémiai és ásványtani megfontolá-

sok alapján, hogy metaszomatikus folyamatok (relatív és abszolút dúsulás)

során a kérdéses kzetek nem származtathatók.
5. A leukofillites kémizmus és egyes agyagásványok kémizmusának hasonló-

sága nem vitatéma, elég, ha Grim, R. E. Güven (1978) bentonit monográfiájá-

nak néhány elemzésével összevetjük.

6. Az agyagok áthalmozódása nem csak „szennyezdés veszélyével”, hanem
speciális dúsulással is járhat együtt.

7. A települési viszonyok ismételt boncolásával a kérdés nem eldönthet,

márcsak azért sem, mert a metamorfózis során az eredeti üledékes kzetek az

átkristályosodás folyamán jelents tömörödést, vastagsági redukciót szenved-

nek, melyet a tektonika tovább fokoz.

8. A szelvénybeli ismétldések tektonikai okok mellett eredeti települési

jellegekkel is magyarázhatók, gondoljunk a hidrotermális képzdmények sze-

szélyes formáira.

A fázisviszonyokkal kapcsolatos az a kifogás, hogy miért vizsgáltuk adatain-

kat Na
20 komponenst is tartalmazó rendszerben, hiszen sem álhit, sem para-
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gonit nem ismert a soproni területen ezekben a képzdményekben. Albit azon-

ban került el a Giovo-völgy leuchtenbergites kvarcitjaiból. Ami a paragonitot

illeti, paragonit rendszeresen található a leukofilliteket bezáró csillámpalákban.

Másrészt a paragonit -f- kvarc — A1 szilikát -f- albit reakció különös figyelmet

érdemel a metamorfózis termikus tartományának és nyomásviszonyainak meg-
határozásában (Sassi et al. 1979, Fig. 2.). Hiánya kapcsolatos lehet a metamorf
fokkal, a kzetkémizmussal, vagy a két feltétel együttes hatásával.

összefoglaló megjegyzések

— Magnéziumban és alumíniumban dús kzetek a világ számos lelhelyérl
ismertek, gyakran ércesedéssel együtt fordulnak el. Változó metamorf fok

mellett történt átkristályosodásukat eltér, de mindig Mg- és Al-dús ásvány-
fázisok koegzisztenciája jellemzi.

— Képzdésüket evaporitos üledékekbl vagy hidrotermálisán bontott

vulkánitokból és agyagos üledékekbl származtatják a különféle szerzk, a világ

számos területérl leírt elfordulások alapján.

— A Mg-klorit — disztén — muszkovit ásványegyüttessel jellemezhet leu-

kofillitek, illetve diszténkvarcitok a Mg-ban és Al-ban dús kzetek egy csoport-

ját képezik, amelyet azonos kémizmusuk és egyes területeken egyéb magné-
ziumban és alumíniumban dús kzetekbe való átmenetük igazolt, pl. a Chong-
we folyó mentén, Zambiában (Vrána, 1975).

Metaszomatikus képzdésük termodinamikai, geokémiai, települési okok
miatt kizárható, s a metaszomatózisnál elvárható átmeneti kzettípusok sem
mutatkoznak a feltételezett kiindulási kzetek felé.

— Tektonikus eredetek azért nem lehetnek, mert ezek a kzetek nem tekto-

nitok (sem milonitok, sem kataklázitok).

Az elbbiek alapján megállapítható, hogy a leuchtenbergit tartalmú kzetek
genetikájára vonatkozó cikkünk genetikai vonatkozásai nem is annyira ,,újak”,

mint Kisházi P. és Ivancsics J. állítják. Csupán sikerült beillesztenünk ezeket
a kzeteket egy nemzetközileg elfogadott képzdési keretbe.

Felhívjuk azonban a figyelmet az e kzetek és lehetséges ércesedés közötti

kapcsolat vizsgálatának szükségességére a Soproni-hegység metamorf aljzatá-

ban.
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HÍREK, ISMERTETÉSEK

Dr. Pojják Tibor
1920-1983

db. Pojják Tibor 1920. augusztus 8-án született Losoncon. Elemi és középiskoláit itt

fejezte be s 1938-ban a prágai Károly Egyetemre iratkozott be. 1939 januárjától a buda-
pesti Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, s azokat 1942 júniusában fejezte be.

Gyakorló tanári idejének letöltése után, 1943 márciusában középiskolai tanári oklevelet
kapott, földrajz— természetrajz szakokból.

Minthogy egyetemi tanulmányai alatt különös vonzalmat érzett az ásvány- és a kzet-
tan iránt, 1944 májusában „summa cum laude” eredménnyel doktori szigorlatot tett

ásvány-kzettan ftárgyból, földtan és fizikai^földrajz melléktárgyakból.
1943 januárjától a budapesti Megyetem Ásvány- és Földtani Tanszékén gyakornok,

áprilistól tanársegéd, 1949. szeptemberétl e. adjunktus. Ekkortól 1952 júniusáig a volt

Mszaki Fiskolán, a bányamérnöki tagozaton az ásványtan és a kzettan, valamint
a geológia tantárgyak eladója. 1950 októberétl meghívott eladóként oktatott a Nehéz-
ipari Mszaki Egyetem Ásvány- és Kzettani Tanszékén, majd 1951. január 1-én kapta
meg tanszékvezeti, késbb docensi kinevezését. Ezen idponttól kezdve 31 éven át —
rövid megszakítással — volt a tanszék vezetje, ahol ásványtant és kzettant oktatott.
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Tanszókvezoti mködése alatt indult meg a tanszéken a korszer mszeres analízist

szolgáló röntgendiffrakciós, röntgenfluoreszcens, termolummeszceneiás, atomabszorbciós,

termikus és színkópelomzéses vizsgálat.

Tudományos munkássága a kiömlési kzetek, a szulfidos ércek, de fként a piroklasz-

tikus üledékek területére terjedt ki, s mind e mellett a földtan más alkalmazott és telep-

tani területein is végzott tudományos munkát. Ismert munkája a kelet-borsodi vulkáni
törmelékkzetek és a borsodi barnakszénterület savanyú piroklasztikumainak vizsgála-

ta. Jelents dolgozatai foglalkoztak a borsodi szénmedence szénelfordulási lehetségei-

vel, Miskolc vízellátásával. Ez utóbbinak — a mintegy 25 éve végzett kutatómunkának
— aktualitását mutatja, hogy az egyre nagyobb vízellátási gondokkal küzd Miskolc
vízellátásának javítása céljából — a MTESZ kezdeményezésére — újra megindult a forrás-

völgyi víztározó kialakításának további földtani és vízföldtani munkája, az általa kidol-

gozottak alapján.

DK. PoJJÁk Tibor igazi tanár volt, szerette az oktatást. A legnagyobb fájdalmat számá-
ra az jelentette, amikor betegágyához kötve nem tudta hallgatóit tunítani.

Azon kevés egyetemi oktató közé tartozott, aki 21 jegyzetet írt különböz hallgatói

számára. 1950— 1958 között áldozattal vállalta a Sopron— Miskolc közötti, hetenkénti,

fárasztó — akkoriban másfél napos — utazásokat, hogy oktatási feladatait mindkét
helyen elláthassa. Építmérnök, bányamérnök, geofizikus-, geológus-mérnök nemzedé-
keket oktatott, akiket nagy szeretettel tanított a szakma elemeire.

Társulatunkban 1 9ti 1 októbertl az Északmagyarországi Csoport, késbb a területi

szervezet egyik társelnöke 1975-ig, ettl kezdve vezetségi tagja volt haláláig. Tagja volt

a MTESZ Borsod megyei elnökségének, a Magyar Hidrológiai Társaság borsodi csoportja
vezetségének, hosszú idn át. Ezenkívül a népfront-mozgalomban és más szervezetekben
dolgozott. Munkájának elismeréseként a Magyar Népköztársasági Érdemérem arany
fokozatát, a Miskolcért társadalmi munkaérem arany fokozatát, a Földtani Kutatás
Kiváló Dolgozója, a Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója kitüntetéseket kapta.

Családját szeret, szerény, jó kolléga és sokunk tanítója volt, akire mindig hálával
gondolunk. Egy munkás életút után, 64. életévében ragadta el a halál. 1983. XI. 29-én.

December 8-án fájó szívvel kísértük utolsó útjára a budakeszi temetbe, mint a Nehézipari
Mszaki Egyetem saját halottját, és akire ez úton is megrendültén emlékezünk.

Emlékét valamennyien kegyelettel megrizzük.

dr. Egerer Frigyes*

Ur. Pojják Tibor szakirodalmi munkássága

Kzettani megfigyelések nógrádi-gömri bazaltos kzeteken — Földtani Közlöny LXXIH/LXXIV. 1943—44. pp.
21-47.
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Kzetalkotó ásványok — Bp. 1949. 20 old.
Geológia — Közoktatásügyi Jegyzetellátó. Bp. 1950. 259 old.

Ásványtan — Közoktatásügyi Jegyzetellátó. Bp. 1950. 237 old.

Ásványtani alapismeretek — NME kiadása, Miskolc. 1950. 216 old.
Geológia — Az Áll. Mszaki Fiskola kiadása, Bp. 1950. 137 old.
Kzetalkotó ásványok — NME kiadása, Miskolc, 1951. 72 old.
Ásványhatározó táblák — NME kiadása, Miskolc 1951. 69 old.
Általános földtan — NME kiadása, Miskolc 1951. 263 old.
Ásvány-kzettan — Kzokt. Jegyzetellátó, Miskolc 1952. 293 old.

Ásvány-kzettani alapismeretek. 2. átdolg. és bv. kiadás — Közokt. Jegyzetellátó, Miskolc, 1952. 251 old.

Általános ásványtan — NME kiadása, Miskolc, 1953. 288 old.
Rendszeres ásványtan — Felsokt. Jegyzetellátó, Miskolc 1953. 260 old.
Mikroszkópos ásvány- és kzethatározás — Felsokt. Jegyzetellátó, Miskolc, 1953. 117 old.
Bevezetés a hidrológiába — A MérnökiTovábbképz Intézet kiadása, 1953/54. évi eladássorozatából, Bp. 1954. 69 old.

A Börzsöny-hegység ÉK-i elterében és a hegység É-i részén végzett földtani kutatások — MÁFI Évi Jel. az 1950.
évrl. Bp. 1953. pp. 181-191.

Kzettan — Msz. Egy. Karok Sopron, Bányamérnöki Kar kiadása, Bp. 1954. 347 old.
Geológia. Ásvány- és kzettani és földtani alapismeretek — Oktatásügyi Jegyzetellátó, Miskolc, 1955. 261 old.
A Medvés-fennsík bazalttufája — Földtani Közlöny LXXXVI. 1956. pp. 462—471.
Sajóvelezd, Uppony, és Nagybarca környéki vulkáni tufák ásvány-kzettani vizsgálata — NME Közleményei I. köt.

Miskolc, 1956. pp. 25— 36.
Miskolc vízellátásának földtani adottságai, különös tekintettel a forrás völgyi vlztárolásra — Borsodi Mszaki Élet

. 6. köt. 1961. 2. sz. pp. 19-24.
Ásványok és kzetek — Bányászati Kézikönyv III. köt. I. fej. pp. 3—238. Mszaki Kiadó, Bp. 1962.
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Keletborsodi vulkáni törmelékkzetek ásvány-kzettani vizsgálata — Földtani Közlöny XCIII. 1903. pp. 303—372
Az ásvány-földtani tudományok oktatásának története Magyarországon a felsfokú bánya- és kohómérnöki szakkép-

zésben — Bányászati Lapok, 1964. 9. sz. pp. 638—644.
Az ásvány- és földtani tudományok oktatásának története fiskolánkon — Borsodi Szemle 1904. 3. sz. pp. 83—91

.

A Borsodi-medence miocén eltti szénelfordulási lehetségei — Borsodi Mszaki Élet 1965. 2. sz. pp. 1—7. (Megjelent
még „A mrevalóság földtani- és bányamvelési vonatkozásai 1964” cím MTKSz-OMBKE kiadványban, pp.
5-19.

Mineralogic and petrologic examination of the pyroclastics found in East Borsod — NME Idegennyelv Közleményei,
1965. XXV. k. pp. 91-103.

A borsodi barnakszénmedence savanyú piroklasztikumai — A MFT Északmagyarországi Csoport Eladásgyjtemé-
nyei c., 1966-ban megjelent kiadványban.

Ásvány- és kzettan I. — Tankönyvkiadó, 1977. Bp. 179 old.

Ásvány- és kzettan II. — Tankönyvkiadó, 1977. Bp. 207 old.

Ásvány- és kzettan III. Tankönyvkiadó, 1978. Bp. 194 old.

— Kossuth Gáborné: Ásványtan — Tankönyvkiadó, Bp. 1982. 356 old.

— Bahnyeva, D.—Egerer F.— NamesAnszki K.—Sztojnov, Sz.: Petrograficseszkije oszobennosztyi tretiosnovo
kiszlovo vulkanizma v Rodopszkom i Pannonszkom masszivah — Szb VMGI, Szófia, 1982.

Személyi hírek

A Magyar Hidrológiai Társaság 1983.

VI. 29— 30-án Gyrött tartott IV. országos
vándorgylésén

tiszteleti tagjává választotta dr. Kessler
Hubert ny. mérnököt,

Vásárhelyi FÁij-díjjal jutalmazta dr.
Urbancsek János ny. fgeológust,

Sóhajtarzek Ferenc emlékéremmel jutal-

mazta dr. Karácsonyi Sándor választ-

mányi tagunkat.
A kitüntetések indokolása és a jutalma-

zottak fényképe a Hidrológiai Közlöny
1984. évi 1. számának 60— 61. oldalán
található.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa eredményes munkája elismeréseként
Császár GÉzÁnak, a M. Áll. Földtani Inté-

zet tudományos osztályvezetjének a Mun-
ka Érdemrend bronz fokozata kitüntetést

adományozta.
(Magyar Közlöny 1984. II. 29., 9. sz.)

A Magyar Népköztársaság Elnöki taná-
csa dr. Pojják TiBORnak, a Nehézipari
Mszaki Egyetem docensének eredményes
munkája elismeréseként, nyugalomba vo-
nulása alkalmából a Munka Érdemrend
ezüst fokozata kitüntetést adományozta
(Magyar Közlöny 1984. III. 21., 13. sz.).

Kollégánkat posztumusz érte a magas
kitüntetés.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa eredményes munkássága és közéleti

tevékenysége elismeréseként, hazánk fel-

szabadulásának 39. évfordulója alkalmából
Póka TERÉznek, a földtudományok kandi-
dátusának, a MTA Természettudományi
Kutatólaboratóriumai tudományos f-
munkatársának, osztályvezetnek a Mun-
ka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést

adományozta.
(Magyar Közlöny 1984. IV. 11., 15. sz.)

Koncz István: A magyarországi neogén
üledékes kzetek szénhidrogénpotenciáljá-
nak tanulmányozása szerves geokémiai
módszerekkel cím kandidátusi értekezésé-

nek nyilvános vitája 1984. VI. 14-én du.
14 h-kor volt az Akadémia képestermében.

A Minisztertanács 1024/1984 (VI. 26.)

sz. határozatával, dr. Fülöp JózsEFet,
a Központi Földtani Hivatal elnökét — más
fontos megbízatására tekintettel — 1984.

VI. 30-i hatállyal e tisztségébl felmentette.

A Minisztertanács, 1019/1984 (VI. 26.)

sz. határozatával, dr. Fülöp József egye-
temi tanárt az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem rektori teendinek ellátásával

1984. VII. 1. napjával kezdd három évi

idtartamra megbízza (M. K. 1984/24).
A megbízást 1984. VI. 29-én a Páriáméul
kupolatermében adták át.

A Minisztertanács 1035/1984 (VIII. 1.)

számú határozatával, dr. Dank Viktori
1984. VIII. 1-i hatállyal a Központi Föld-
tani Hivatal elnökévé kinevezte.

(Magyar Közlöny 1984.VIII. l.,32. sz.)

A Minisztertanács 1020/1984 (VI. 26.)

sz. határozatával, 1984. VII. 1. napjával
dr. Várhegyi Gyz tudományos tanács-

adót, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ké-
miai Technológiai Tanszékére egyetemi ta-

nárnak kinevezte.

(Magyar Közlöny 1984. VI. 26., 24. sz.)

A Minisztertanács 1020/1984 (VI. 26.)

sz. határozatával, 1984. Vli. I. napjával
dr. Enyedi György figazgatót a pécsi

Janus Pannonius Tudományegyetem ta-

nárképz kar földrajzi tanszékére egyetemi

tanárnak kinevezte.

(Magyar Közlöny 1984. VI. 26., 24. sz.)
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Az Országos Vízügyi Hivatal elnöke,

valamint a Mezgazdasági, Erdészeti és

Vízügyi Dolgozók Szakszervezete elnöksége

a nemzetközi munkaversenyben kifejtett

eredményes, jó munkája elismeréseként a

„Nemzetközi Munkaverseny Élenjáró Dl-
r/ozója” kitüntet jelvényt adományozta
dr. Rádai ÖDÖNnek, a Vízgazdálkodási
Tudományos Kutató Központ tudományos
fmunkatársának.
(Vízügyi Értesít XXXT. évf. 10. sz. 1984.

V. 31.)

A Magyar Hidrológiai Társaság Vitális

Sándor szakirodalmi nívódiját 1984. VIT.

4-én Szarvason, az V. Orsz. Vándorgylésen
adták át. A két díj közül az egyiket ebben
az évben Magyarország geotermikus viszo-

nyai cím szakcikkéért (Geofizikai Közle-

mények 1983. 1. sz.) Dövényi Péter,

Horváth Ferenc, Liebe Pál, Gáléi János
és Erki Imre kapta.

Belföldi tudományos továbbképzési ösz-

töndíjat kapott hat, 1984-ben végzett geo-

lógus. A szeptember 1-tl kezdd, három
évre szóló ösztöndíjas idt Leél-ssy
Szabolcs a földtani, Fzy István és Misz-
livecz Emke az slénytani, Papé Gábor,
Soós Miklós és Takács József az ásvány-
tani tanszéken tölti, az Eötvös L. Tudo-
mányegyetemen

.

1984. VI. 2-án, 82 éves korában Buda-
pesten elhunyt dr. Szabó .Tózsefné sz.

Machttla Hilda, a Tudományegyetem
slénytani Tanszékének nyugalmazott ta-

nársegéde. Csaknem két évtizedes tanszéki

szolgálata idején a hallgatók Hilda néni-

ként ismerték. 1902-ben született. Termé-
szetrajz-földrajz szakos középiskolai tanári
képesítést szerzett, majd ÁDOBos volt

(az állástalan diplomások foglalkoztatására
alakult szervezet). Az 1948/49. tanévben
beosztott középiskolai tanárként került

Telegdi Roth Károly tanszékére. Késbb
tanársegédi besorolást nyert s mint ilyen

ment nyugdíjba 1967-ben. A rákoskeresz-
túri köztemetben helyezték nyugalomra.

1984. VI. 27-én 53 éves korában várat-
lanul elhunyt dr. Hédervári Péter tudo-
mányos ismeretterjeszt. E munkásságát
sokoldalú érdekldés, jól- és gyorsan érte-

sültség, alaposság, pontosság jellemezte:

gyorsasága és szorgalma közmondásos volt

.

Ismeretterjeszt cikkeinek és könyveinek
többsége a geofizikával és határterületeivel
foglalkozott, ezen belül is fleg a vulkános-
sággal, földrengésekkel és a lemeztektoni-
nikával. Magán csillagvizsgálójában meg-
figyeléseket tett. A budapesti teíefonkönyv-
ben foglalkozásául vulkanológus található,

de az utóbbi idben planetológus állt a
neve alatt némely sajtólevelezi megnyi-
latkozásakor.

1984. VII. 28-án, 64 éves korában Buda-
pesten elhunyt dr. Vigh Gusztáv (1920.

VIII. 20.— 1984. VIT. 28.). 1944. I. 1-én a
Földtani Intézet alkalmazta, majd 1946.

VIII. 1-én B-listára került. Idleges alkal-

maztatások után a veszprémi múzeum
múzeológusa lett. 1956. VIII. 1-tl ismét
a Földtani Intézet tudományos munkatár-
sa. 1980. XII. 31. óta nyugdíjban volt, de
továbbra is dolgozott az intézetben. Teme-
tése a rákoskeresztúri köztemetben volt

VIII. 15-én, az intézet saját halottjaként.
Sírjánál Hetényi Rudolf igazgatóhelyettes
mondott gyászbeszédet.

1984. VIII. 23-án, 81 éves korában
Budapesten váratlanul elhunyt dr. Szá-
deczky-Kardoss Elemér, társulatunk
tiszteleti tagja, a Szabó József emlékérem
tulajdonosa, az Eötvös L. Tudományegye-
tem Kzettan-Geokémia Tanszékének nyu-
galmazott professzora, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja. Az elhunyt
ezeken kívül az Osztrák Tudományos Aka-
démia külföldi tagja, a World Academy of
Art and Science tagja, a M. Tudományos
Akadémia Elnökségének volt tagja, Föld-
és Bányászati Osztályának hosszú idn
keresztül volt osztályelnöke, a Geonómiai
Tudományos Bizottság elnöke, a Földtani
Tudományos Bizottság tagja, az Acta
Geologica, a Geonómia és Bányászat volt

fszerkesztje, a M.Tudományos Akadémia
Geokémiai Kutató Laboratóriumának meg-
alapítója és volt vezetje, volt országgy-
lési képvisel, az Országos Béketanács
Elnökségének tagja, az Orsz. Béketanács
Tudományos Bizottságának elnöke, a Ma-
gyar UNESCO Bizottság tagja, az Inter-

national Union of Geological Sciences
Magyar Nemzeti Bizottságának volt elnö-

ke, kétszeres Kossuth-díjas, a Munka
Érdemrend arany fokozata

_
kétszeres, a

Szocialista Magyarországért Érdemrend és

a Magyar Népköztársaság Zászlórendje ki-

tüntetések és a Leopold von Bijoh Emlék-
érem tulajdonosa, és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem tiszteletbeli doktora
volt.

A halálhírt a Magyar Tudományos Aka-
démia és az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem adta tudtul. Szádeczky-Kardoss
Elemér halálával a magyar és a nemzet-
közi földtudomány kiváló tudósát és a ha-
zai földtudományi felsoktatás egyik isko-

lateremt tanárát veszítettük el, akit csa-

ládja, munkatársai és tanítványai mellett
a hazai és nemzetközi földtudomány mve-
li is gyászolnak.

14*
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Temetése 1984. szeptember 5-én volt a
Farkasréti temetben. Tanítványainak,
kollégáinak, tisztelinek népes serege kísér-

te el utolsó útján. A ravatalnál Pécsi
Márton r. tag, a MTA föld- és bányászati
tudományok osztályának h. elnöke az

Akadémia, Kubovics Imre egyetemi tanár
a kzettan-geokémiai tanszék és az egye-
tem, Pantó György igazgató a Geokémiai
Kutató Laboratórium nevében mondott
búcsúbeszédet.

Elzetes közlemények az Orsz. M. Bányászati cs Kohászati Egyesület XIX.
vándorgylésérl

Az OMBKE kolaj-, földgáz- és víz-

bányászati szakosztálya 1985. október
3— 6. között rendezi meg hagyományos,
sorrendben 19. vándorgylését Hajdú-
szoboszlón.
A vándorgylés szakmai eladásai a szo-

kásos szakterületi fejldési tájékoztatók-
kal kezddnek és a szekció-vezetség — el-

nöklk) és titkár(ok) — által felkért el-
adók eladásaival folytatódnak. A szek-

ciókban elhangzó szakmai eladásokat
péntek délután, szombaton egésznap, és

vasárnap déleltt tartjuk. Ezeket pénteken
déleltt a plenáris ülés elzi meg. A vándor-
gylés résztvevi az elhangzó eladások
magyar vagy angol nyelv tömritvényeit
a regisztráláskor kézhez kapják.
A vándorgylés szakmai célkitzése:

energiatakarékosság és hatékony energia-

felhasználás a kolaj-, földgáz-, vízbányá-
szat, valamint a szilárdásvány-kutatás
t rületén

.

A szakmai cél sikeres megvalósítása ér-

< lókéban hat szekcióba tervezzük csoporto-
sítani az eladásokat:
A-szekció: Történeti szekció: Elnök:

dr. Alliquander Ödön
Titkár: Csath Béla
Témája: A vándorgylések története

(utalva a százéves évfordulóra) és a tör-

ténethez kapcsoljuk az általános fúrási

és szénhidrogén-termelési tevékenység
történetének néhány kiemelked esemé-
nyét.

B-szekció: Fúrás és kutatás. Elnökök:
dr. Hingl József, dr. Dank Viktor
Titkár: sz Árpád
Témája: Az energiatakarékosság és

hatékonyság növelése a mélyfúrásoknál,
különös tekintettel a nagymélység fú-

rási tevékenységre és az ehhez kapcsoló-

dó kutatási feladatokra.
C-szekció: Vízbányászat és szilárdásvány-

kutatás. Elnökök: dr. Pataki Nándor
és Falusi István
Titkárok: Kassai Ferenc és Bogdány
Gyz

Témája: A szilárdásvány-kutatás és víz-

kutatás perspektívái és feladatai, külö-
nös tekintettel a hatékony energiagaz-
dálkodásra és az ebbl következ nép-
gazdasági és vállalati feladatokra.

D-szekció: Rezervoármérnöki tevékenység.
Elnök: dr. Rácz Dániel
Titkár: Papp István

Témája: a kihozatalnövol eljárások
hazai perspektívái és a nemzetközi le-

hetségek áttekintése, az optimális me-
zt mvel rezsimek hazai és nemzet közi

gyakorlata, különös tekintettel az ener-
giagazdálkodás hatékonyságára.

E-szekció: Szénhidrogén termelés. Elnök:
dr. Bálint Valér

Titkárok: Csákó Dénes és Tóth And-
rás

Témája: A hatékony energia felhasz-

nálást biztosító felszíni technológiák, a
termék-kinyerési hatásfokok növelése és

a földgáz hatékonyabb felhasználására
irányuló törekvések és ezek hazai pers-

pekt ívái. Az optimális csúcsgazdálkodás
feltételrendszere.

F-szekció: Szénhidrogén szállítás, gyár-
tás, építés és tervezés. Elnökök:
Szakonyi Géza és Láng Tivadar
Titkárok: Darás István és Hegeds

László
Témája: A hatékony népgazdasági

enorgiaszerkezet kialakításához kapcso-

lódó távvezetéki és termel berendezés-
fejlesztési feladatok, a tipizálás és a
hatékony energiafelhasználás, valamint

az energiatakarékossági elvárások figye-

lembevételével .

A szakosztály a szakmai programok mel-

lett hölgyprogramot , a szénhidrogén iparral

kapcsolatos mvészeti kiállításokat, vala-

mint a hazai olajipari eseményeket bemu-
tató emlékkiállítást is rendez.

Budapest, 1984. június 27.

Csákó Dénes

a szervez bizottság titkára
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Beszámoló a Nemzetközi Geológiai Unió (IUGS) Magmás Közétrendszertani
Albizottságának Granadában (Spanyolország) tartott munkaértekezletérl

(1983. szeptember 2 9.)

A munkaértekezleten a Kossuth Lujos
Tudományegyetem vezetésének támogatá-
sával, mint az Albizottság magyarországi
tagja vettem részt. A több napos munka-
értekezletet a granadai egyetem kzettani
tanszéke szervezte meg és biztosított helyet
az ülések számára. A munkaértekezlet
célja a vulkáni kzetek kémiai (normatív)
rendszerének megvitatása volt. Köztudott,
hogy a magmás kzetek ásványos össze-

tételen alapuló (modális) rendszerét mind a
mélységi, mind a vulkáni kzetekre A.
Streckeisen elnök vezetése ulutt, az általa

kidolgozott kot ts háromszögben, az utóbbi
években fogadtatta el nemzetközi jóvá-
hagyással az albizottság.

A mélységi kzeteknél a pontos ásványos
összetétel mikroszkóp segítségével jól meg-
állapítható, amely azonban a mikroszkóp
kis feloldó képessége miatt az apró szem-
csés, vagy gyakran üveges alapanyagot
tartalmazó vulkáni kzeteknél alig vagy
nem lehetséges. A nagyon gyakori vulkáni
kzeteknél (bazalt, andezit) viszont több
ezer teljes kémiai elemzés gylt össze az
utóbbi évtizedekben, így már az 1979. évi

pádovai értekezleten felmerült egy cél-

szer, kémiai összetételen alapuló (norma-
tív) vulkánit rendszer kidolgozásának szük-
ségessége. 1981-ben Cambridgeben a bi-

zottság tagjai végül is az ón. TAS (Total-

Alkali-Silica) diagramot tartották a leg-

megfelelbbnek a vulkáni kzetek kémiai
osztályozására.

1982-ben a pádovai egyetem kzettani
tanszékén R. W. Le Maitre javaslatai

alapján G. Belliont, M. J. Le Bas, R.
Schmtd, A. Streckeisen, B. Zanettin
tagok és E. Peccerillo és E. Justin, E.
Visentin állították össze a kémiai alapéi

vulkánit rendszert. Az általuk készített

tervezetet kapták kézhez a granadai érte-

kezlet eltt az albizottság többi tagjai és

szóltak hozzá elzetesen írásban, vagy szó-

ban az értekezlet során. Az osztályozás
alapját képez elemzések Clair és Petros
adatgyjteményébl származnak.

Az osztályozás ulapját az Si02 és az
össz-alkáli tartalom súly %-os mennyisége
képezi. A granadai kzettani tanszék veze-
tje Mercedes Munoz és munkatársai
15 600 kémiai elemzés számítógépes fel-

dolgozásával járultak hozzá az értekezlet,

sikeréhez. Az értekezlet során a legnagyobb
vita a javaslattevk és az alulírott között
a kzet sorok (trendek) megnevezésében
alakult ki. A Közép- és Kelet-Európábán
általánosan elfogadott mészalkáli jelölés

helyett a javaslattevk a szubalkáli meg-
nevezést kívánták alkalmazni, ami már
azért sem megfelel, mert a hasonló jelleg
szovjet osztályozás a szubalkáli megneve-
zést a mészalkáli és alkálikzetek közti

átmeneti kzetekre alkalmazza. A vita

végén szerencsés, mindenki számára elfo-

gadható megoldás alakult ki. A vulkánitok
javasolt — Totál Alkali-Silica — rendszere
egyszer, jól áttekinthet és a genetikai
összefüggéseket, jól tükrözi. Határozatba
ment, hogy a javaslatot végleges nemzet-
közi elfogadásra az 1984. évi, Moszkvában
tartandó Nemzetközi Geológiai Kongresz-
8zus elé terjeszti az albizottság.

A program kiemelked pontja volt a be-

fejez földtani kirándulás az Andalúziái
Kordillerák legmagasabb tagjára, a Sierra

Nevedára. Lehetségünk volt kitn fel-

tárásokban megtekinteni E. Puga és prof.
Diaz de Frederico vezetése mellett a
Sierra Nevedát felépít 3 földtani egység
legfontosabb képzdményeit és páratlanul
szép kilátásban gyönyörködni a Sierra
Neveda 3 482 m magas Mulhacan csúcsáról

a Kordillerák vonulataira és a Földközi
tengerre.

Székyné Ftrx Vilma

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos és

Mvészeti Akadémia közti devizamentes földtani cseretanulmányutakról
(1983. szeptember 29 — október 4, ill. október 23— 28.)

A két akadémia közti földtani csere-
tanulmányút elsdleges célja Cu—Pb— Zn,
valamint nemesfém ércesedések és az érce-
sedést kísér kzetátalakulási folyamatok
kölcsönös tanulmányozása. A jugoszláv'
geológus csoport tagjai: Prof. dr. S.
Karamata akadémikus, a csoport felels

vezetje, Prof. dr. V. Djordjevtc, egye-
temi tanár, belgrádi egyetem Bányászati és

Földtani Kara, R. Markovic fgeológus,
Lecebánya, Szke Lajos geológus, Belgrád,
Földtani Intézet.

A magyar geológus csoport tagjai:

Székyné dr. Fk Vilma, egyetemi tanár,
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a csoport felels vezetje, dr. Gyarmati
Pál, egyetemi docens, KLTE Ásvány- és

Földtani Tanszék, Debrecen, dr. Zelenka
Tibor geológus, osztályvezet h., OÉÁB,
DR. Bognár László, egyetemi adjunktus,
ELTE, Budapest, dr. Csillag János,
geológus, csoportvezet, OÉÁB, Recsk.
A jugoszláv csoport magyarországi ta-

nulmányútjét a hazai IÁöOD csoport
keretében szerveztük meg. Ennek prog-
ramja:

1983. szept. 29. A vendégek érkezése.

Szállás a Debreceni Akadémiai Bizottság
székházában, Debrecenben.

Szept. 30. A KLTE Ásvány- és Földtani
Tanszékének megtekintése. Utazás az Egye-
tem mikrobuszával a Tokaji-hegységbe:
Tokaj—Erdbénye— Sárospatak útvona-
lon, az andezites és riolitos vulkanizmus
képzdményeinek megtekintése. Szállás

Sárospatakon.
Okt. 1. Utazás mikrobusszal Sárospatak,

Pálháza, Füzér, Telkibánya, Szerencs út-

vonalon. A Tokaji-hegység nem érces

(perlit, riolittufék) és érces képzdményei-
nek (Telkibánya) bemutatása. Szállás Bu-
dapesten.

Okt. 2. Tanulmányút személygépkocsik-
kal a Visegrádi-hegységbe, a Dunabog-
dány—Visegrád —Esztergom útvonalon.

Okt. 3. A Mátra hegység ércesedésének
bemutatása a recski ércbánya mélyszinti és

felszíni megtekintése.
Okt. 4. Budapest nevezetességeinek meg-

tekintése, zárómegbeszélések. A vendégek
elutazása.
A magyar csoport jugoszláviai tanul-

mányútja:
1983. okt. 23. Utazás Belgrádba. Tovább

utazás mikrobusszal a Morava völgyében,
Nisen át Sijarinska Bánjára.

Okt. 24. Tanulmányút mikrobusszal a
Szerb-Macedón masszívum területén, a
Sijarinska Banja—Medveda— Lece útvo-

nalon, a lecebányai ólom— cink— arany ér-

c.esedés felszíni és mélyszinti megtekintése.

Szállás Sijarinska Bánján.
Okt. 25. A Szerb-Macedón masszívum

metamorf és migmatitos képzdményeinek
megtekintése mikrobusszal, a Sijurinksa

Banja — V ujce — Vlasot inee — Monastiriska
Réka útvonalon. Utazás a Nis — Paracin
útvonalon mikrobusszal Borba. Szállás
Borban.

Okt. 26. A világhír bori rézércesedés
felszíni kifejldésének megtekintése, bá-
nyászatának tanulmányozása. Szállás Bor-
ban.

Okt. 27. Utazás mikrobusszal Majdan-
pekre. A majdanpeki rézércesedés megte-
kintése. Utazás Belgrádba.

Okt. 28. Belgrád nevezetességeinek meg-
tekintése, zárómegbeszélés, utazás Buda-
pestre.

A kétoldali devizamentes földtani tanul-
mányút eredeti célját, a jugoszláv és a
magyar szakemberek kölcsönös, gazdag ta-

pasztalatcseréjét maximálisan teljesítette.

A csere-tanulmányúton csaknem kivétel

nélkül felkészült, tapasztalt szakemberek
vettek részt, akik számára az akadémiai
támogatás mellett lehetség adódott töb-

bek között a vulkanizmushoz kötött nemes-
fémes és ólom— cink ércesedések (Lece-

bánya—Telkibánya), réz— porfíros ércese-

dések szakszer vezetés melletti megtekin-
tésére, ül. saját kutatási eredményeik be-

mutatására.
Maradandó szakmai élményt adott a

magyar résztvevk számára a lecebányai,
bori, majdanpeki ércesedések és a Szerb-
Macedón masszívum metamorf képzdmé-
nyeinek megtekintése. Hasonló élményt
jelentett a jugoszláv résztvevk számára a
Tokaji-hegység vulkanizmusának és a vul-

kanizmushoz kötött nyersanyagok, vala-

mint a recski mélyszinti ércesodés meg-
tekintése.

A bemutatás és szervezés jelents része

a vezetkre hárult, de a hazai eredmények
bemutatásában csaknem mindenki kivette

részét . Külön köszönet jár azoknak a szak-

embereknek, akik nem voltak résztvevk,
de aktívan segítették a hazai bemutatáso-
kat, valamint azoknak, akik az akadémia
részérl támogatták a tanulmányutat.
A devizamentes csero-tanulmányutat

1984-re is tervbe vették.

Székynk Fux Vilma

Beszámoló a Kárpát- Balkán Földtani Asszociáció (KB(ÍA) Magmas-Metamorf
Kzettani Bizottságának Nagybányán (BaiaMare) tartott munkaértekezletérl

(1983. október 10— 14.)

A munkaértekezletet a román fél ren-

dezte. A munkaértekezleten mint a bizol t
-

ság elnöke, a Földtani és Bányászat i Tudo-
mányok osztályelnökének javaslatára, aka-
démiai kiküldet ésben vettem részt. Az érte-

kezleten rajtam kívül prof. T. Wieser len-

gyel, dr. V. Konkcny csehszlovák tag és a
román rendezk: Prof. dr. D. Kadulesctt,
dr. N. Borcos és 1. Andrei voltak jelen.

Sajnos a bolgár, jugoszláv és szovjet kép-

visel nem jelent meg.
A román kollégák az orodeti tervtl el-
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tören a KBGA terület vulkanotektonikai
térképe helyett egy olyan 1 : 1 000 000 mé-
retarányú térkép elkészítését javasolták,

amely az egyes litoszféra lemezek (mikro-
lemezek) és a magmás tevékenység közti

kapcsolatot tünteti fel és elképzeléseiket

igen kis területre vonatkozó térképvázlat-

tal támasztották alá. A bizottság tagjai

számos kritikai megjegyzés után csak azzal

a feltétellel járultak hozzá a térkép munka-
programba vételéhez, ha 1983. év végéig
a román fél a bizottság minden egyes tagjá-

nak megküldi az egész Romániára kiterje-

d, jelmagyarázattal ellátott, javasolt tér-

képvázlatot.
A tervezett 2 napos Gutin liegységi föld-

tani kirándulás a nem teljes létszám és a
kedveztlen idjárás miatt 1 napra zsu-

gorodott össze. Csupán két érdekes feltá-

rást tekinthettünk meg. Az egyiket Nagy-
bányától (Baia Maré) 30 km-re K-i irány-
ban, ahol kitn feltárásban láttuk a
kvarcandezitbe apoflzaszeren benyomult
szubvulkáni testet és egy oszlopos elválá-

sú piroxénandezit feltárást a Fernezely
völgyben. Érdekes rövid tájékoztatást
kaptunk N. BoRCOStól a Gutin hegységi
ércesedésrl. Az ércesedés — mint ismert —

Szimpózium

Öt szocialista országból az alkalmazott
kzettan ismert képviseli gyltek össze
Miskolcon 1983. október 24— 29. között.
A Nehézipari Mszaki Egyetemen ,,Az ás-

ványok és kzetek fizikai és szerkezeti
tulajdonságai nagy nyomáson és hmér-
sékleten” címmel az Ásvány- és Kzettani
Tanszék rendezett szimpóziumot.
A KAPG 3. projektuma eladássoro-

zatát db. Romvári Pál tanszékvezet
egyetemi tanár, aNME tudományos rektor-
helyettese nyitotta meg. Hangsúlyozta,
hogy ez a szimpózium és a résztvevk együt-
tes munkája szép példája a baráti, gyümöl-
csöz együttmködésnek.

Az öt napon át tartott szimpóziumon

legintenzívebben a hegység l)Ny-i oldalán

fejldött ki, innen ismertek a legidsebb
vulkáni képzdmények is. A vulkunizmus
K felé fokozatosan fiatalodik. A romén
geológusok véleménye szerint a hegység
K-i részén, a Magas Gutin alatt az éreese-

dés nincs is meg. Ezzel szemben a régen
ismert ércesedések mélyebb szint jein — így
pl. Herzsabányán — igen gazdag, új színes

érckészletet tártak fel. Viszont a hegység
egész területén, az Erdélyi Érchegységtl
eltéren, Cu-porfiros ércesedésnek eddig
nem volt nyoma.

Október 13-án a román kollégák vezetése
mellett megtekint ot t ük a régi ftéren az ún

.

HüNYADi-hézban a hegység ásványainak
gazdag anyagából válogatott kiállítást,

amely igazi szakmai és esztétikai élményt
nyújtott. A városi múzeum ugyanis zárva
van és jelenleg a nem látható ásványok
egy-egy részét, cserélgetve, itt állítják ki.

A tervek szerint két év múlva elkészül a
régi bányaigazgatóság épületében az új
múzeum, ahol a Gutin hegység világhír,
teljes, ásványi anyagát kiállítják.

Székyné Fux Vilma

Miskolcon

41 eladás hangzott el. Magyar részrl
dr. Pesty László és Tóth Mária a kzet-
üregek kristályosodási, dr. Kertész Pál
néhány genetikai és DR. Egerer Frigyes a
savanyú vulkánitok elektronmikroszondás
vizsgálatainak eredményeirl számolt be.

A szimpózium végén H. Steller akadé-
mikus (NDK) a KAPG 3. projektum elnöki;

elismeren nyilatkozott a munkacsoport —
köztük a magyar kutatók — elért eredmé-
nyeirl és megköszönte a házigazdák igaz,

baráti vendégszeretetét.
Az érdekldk az eladások zömének

téziseit az Általános Földtani Szemle 19.

számában (1983) olvashatják.
dr. Egerer Frigyes

XXVII. Nemzetközi Geológus Kongresszus, Moszkva, 1984 . VIII. 4 14 .

Száznál több országból (és a Palesztinái
Felszabadít ási Szervezetbl) több, mint
6000 szakember vett részt a nagyszabású
rendezvényen. Társulatunk útján hatvan-
hatan vettek részt a kongresszuson, de
ezen kívül más szervek részérl is voltak
jelen hazai szakemberek. Az eladások

szerzi indexében 84 magyar szakember
neve szerepel, ezen kívül — egy eladás
címébl tévedésbl kiemelve — Eötvös
Lorándé is.

A kongresszust 4-én du. 3 órakor a
Kreml kongresszusi palotájában ünnepé-
lyesen nyitották meg (2. kép). A 67 tagú
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1. kép

díszelnökségben két magyar ült: Kapolyi
László ipari miniszter és Dakk Viktor,
társulatunk és a Központi Földtani Hivatal
elnöke. A megnyitó ceremóniát a Geológus
c. balett egy részlete és más tánc- és zene-
mvekbl álló msor követte. Este foga-

dáson látta vendégül a résztvevket a
rendez bizottság.

A kongresszus munkája a következ
szekciókban folyt:

1 . Rétegtan (int erszekcionális szimpóziu-
mok: Különféle fáciesekhez és biogeográfiai
provinciákhoz tartozó üledékek korreláció-

ja; a vendi és a prekambrium/fanerozóikum
határa; a perm; palinosztratigráfia). Négy
hazai eladás (Császár G.—Fülöp J.;

Bérczi-Mahk A.—Hajdú D.—Kurucz
B.; Császár G.; Hámor G.) áll a program-
ban, továbbá H. Kozur 2 eladása.

2. Paleontológia (i. sz.: Alapvet biotikus
változások a földtörténetben és a fosszilis

csoportok kihalása; sztromatolitok és mész-
algálc; florogenezis és kontinentális törté-

nelem. A paleoflorisztikus provinciák ere-

dete és evolúciója; a kambriumi faunák és

flórák evolúciója, migrációja és provincia-

lizmusa; a konodonták biológiája és bio-

sztratigráfiája). Hazai szerz eladása nem
szerepelt a programban.

3. Kvartergeológia és geomorfológia (i. sz.:

A tektonikai mozgások szabályossága a ké-

si harmadidszakban és a négyedkorban).
Rónai A. tartott itt eladást.

4. Szedimentológia (i.sz.: Üledékképzdés
és a geotektonikai szakaszok; Az üledékes
érctelepek evolúciója). Hót eladás állt

a programban magyar szerzktl (Viczián
I.

;
Gellai M.— Knauer J.—Tóth K.;

Bérozi I.— Geiger J.—Révész I.— Gaj-
dos I.—Pap S.— Pogácsás Gy.—Rumpler
J.

;
Kovács S.; Vörös A.—Horváth F.—

Galácz A.; Galácz A.; Pogácsás Gy.) és

Viczián T. az egyik ülés elnöke volt.

5.

A prekarnbrium geológiája (i. sz.: A pre»
kambriumi metallogénia; a litoszféra evolú-
ciójának korai szakaszai; gyrt övék és le-

meztektonika a prekambriumban). Hazai
eladó itt nem volt.

6.Az óceáni medencék geológiája (i. sz.: Az
óceánok és a kontinensek mezo-kainozóos
üledékeinek globális rótegtani korrelációja;

az óceáni területeken és a kontinens szegé-
lyeken a mezozóikumban és a kainozóikum-
ban végbement tektonikai események kor-
relációja; a szegély- és beltengerek eredete
és története). Hazai eladó nem szerepelt.

7. Tektonika (i. sz.: Mélyen beágyazott
heterogeneitások a földkéreg szerkezetében
s azok tektonikai foglalata; azÉszak-Pacifi-
kum tektonikája és annak kerete). Bállá Z.

adott itt el.
8. Geofizika (i. sz.: Paleomagnetizmus és

tektonika). Négy magyar eladás hangzott
el (Horváth F.; Pozsgay K.—Albu I.;

Márton E.; Kaeas K.—Nyerges L.—
SzABADVÁRY L.—SzANTNER F.).

9. Petrológia (i. sz.: A magmák eredete és

evolúciója; kísérletes fázis-egyensúlyi ta-

nulmányok, mint a magmás, metamorf és

metaszomatikus kzetformációk fiziko-ké-

miai feltételeinek indikátora; a trondhje-
mit, plagiogránit és a rokon kzetek ter-

mészete és eredete). Itt két eladás szere-

elt hazai szerzktl (Kubovics I.— Gál-
olymos K.— Szabó C.; Kubovics I.).

10. Mineralógia (i. sz.: Az ásvány kiala-

kulásának termodinamikája; Olvadt és gáz-

nem-folyékony mikrozárványok az ásvá-

nyokat kialakító anyagban). Eladónk nem
szerepelt.

11. Geokémia és kozmokémia, nyolc téma-
körre oszló eladóüléseken (i. sz.: A Föld
fels köpenyének geokémiája, összetétele

és szerkezete; a szerves anyag és az olaj-

kópz folyamatok geokémiája; rit ka gázok
és a Föld és más bolygók eredete és törté-
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2.
kép
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nete). Három hazai eladást mutattak be
(Pantó Gy.; Bérczi Sz.— Bérczi J.;

Dank V.—Fisch I.— Holczhacker K.—
Koncz I.) és Pantó Gy. három ülésen el-

nökölt.
12. Metallogenezis és ásványos érctelepek

(i. sz.: A metallogenezis petrológiája és
geokémiája aspektusai; a mangán és társult
elemei geológiája és geokémiája. Speciális
szimpóziumok: Rézérc telepek kialakulá-
sának geológiája és feltételei; metallogene-
zis és uránium telepek). E szekcióban öt
hazai eladás hangzott el (Varentsov,
I. M.

—

Rakhmanov, V. P.— Gurvich, E.
M.— Grasselly Gy.; Bárdossy Gy.—
Hegedsné Koncz M.—Szabó E.—
Szantner F.; Haas J.; Cronan, D. S.—
Dódony I.—Galácz A.—Mindszenty A.;
Baksa Cs.), továbbá Grasselly Gy. és

Bárdossy Gy. egy-egy ülésen elnökölt.
13. Kolaj és földgáz mezk, öt témakör-

ben (i. sz.: A kolaj és földgáz kutatása, a
kutatás hosszú távú prognózisa és eredmé-
nyei; nem magmás gáztalanodási folyama-
tok tektonikai eredete, iszapvulkánok).
Négy magyar eladás hangzott el itt

(Dank V.— Kókai J.; VáiÍdorfi R.—
Völgyi L.— Szalai A.; Hetényi M.—
Grasselly Gy.—Pápay L.; Bállá K.—
Tenkei S.—Bérczi I.—Grónai M.).

14. Éghet szilárd ásványi nyersanyagok
telepei. A program négy hazai eladást tün-
tet fel (Császár G.—Haas J.—Jocháné
Edelényi E.; Révész I.; Horváth Z.

—

Kisházi P.—Varga E.; Gerber P.—
Soóky I.).

15. Nem-fémes ásványi nyersanyagok, öt
témakörben (nem-fémes nyersanyagok új
típusai, foszfátok, foszforit és apatit, ge-
nezis, mineralógia és eloszlás; granitoidok
és pegmatitok nem fémes ásványai; agya-
gok és kaolin, genezis, mineralógia és fel-

használás; drága- és féldrágakövek, genezis,

eloszlásuk természete). Két hazai eladó
szerepelt itt (Pécsi-Donáth É.; Tóth M).

16. Hidrogeológia (i. sz.: A felszínalatti

ivóvíz nyomelemeinek geokémiája). A
program egy hazai eladást tüntet fel

(Balásházy L.— Csáki F.).

17. Mérnökgeológia, hat témakörrel (i.

sz.: A légi és rmódszerek alkalmazása a
mérnökgeológiai és vízföldtani térképezés-
ben; az örök fagy területeinek gazdasági
fejlesztésével kapcsolatos mérnökgeológiai
és vízföldtani tanulmányok). Négy magyar
szerz szerepelt eladásával a programban
(Horváth Zs.; PaálT.; Bohn P.; Cserny
T.).

18. Távérzékelés. E korszer kutatási
terület hat témakörre vált szót. Síkhegyi
F. eladása volt itt a hazai képviselet.

19. összehasonlító planetológia, húrom
szerteágazó témakörben (i. sz.: Az élet ere-

dete és evolúciója a Földön). Magyar szerz
nem szerepelt.

20. Matematikai geológia és földtani infor-
máció, négy témakörben és három inter-
szekcionáüs szimpóziumon. Négy hazai
eladás volt itt (Dercsényi L.; Korvin G.;
Somos L.; Karácsonyi S.—Bernáth Z.).

21. A földtan története, két témakörre
válva (i. sz.: Az ásványtan története).
A program három hazai eladót mutat
(Dtjdich E.; Csíky G.; Póka T.).

22. A földtan oktatása, három témakör-
ben és két interszekcionális szimpóziumon.
Hazai szerz itt nem volt.

A huszonkét szekción túlmenen hat
tekintélyes kollokvium zajlott a nagy be-
fogadó képesség, modern eladótermek-
ben. Ezek: 1. A Szovjetunió geológiája, 2.

A világ energia forrásai, 3. Paleooceanográ-
fia, 4. Arktikus geológia, 5. Ázsia tektoni-
kája és 6. Földrengések és a geológiai károk
elrejelzése. A 2. kollokviumon hangzott el

Korim K. eladása és a kollokvium két
ülésének egyikén Kapolyi L. elnöki tisztet

töltött be.

A nemzetközi „litoszféra” program
speciális üléseinek programja tíz szekcióban
folyt le 1. Üledékes medencék evolúciója
s azok ásványi és energia forrásai, 2. A cir-

kumpacifikus orogén öv és a Csendes-óceán
medencéjének evolúciója, 3. Az archaikus
litoszféra és korai kéregfejldés, 4. Recens
és kvarter lemez-mozgások, 5. Az óceánok
és az atmoszféra skörnyezeti evolúciója,

6. A lemeztektonika geokémiai és geofizikai

modellezése, 7. A kontinensek és óceáni
medencék mélyszerkezetének geológiai, geo-
fizikai és geokémiai késztetése, 8. Fúrások
a kontinenseken, 9. A felszínalatti víz

3. kép
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4. kép

kutatása és a fejldés a szemiarid övezetek-
ben, 10. A kéreg dinamikája és a litoszféra

fejldése a proterozóikumban. Az 1 . szim-
pózium ülésének programján állt Nekolaev,
V. G.—Vass D.—Pogácsás Gy. eladása.

J. kép

Mindezeken felül üléseztek a nemzetközi
tudományos szervezetek is. A kongresszus
és a földtani tudományok nemzetközi
uniója (1UGS) központi szervei, továbbá az
IUGS 32 kommissziója és szubkommisszió-
ja, 5 komitéje és társult szervezeteinek 28
egysége, 27 további program ülései, végül
6 egyéb szervezet ülései. Ezek jó része több
napon át ülésezett, jórészt az esti órákban
és a szünet i napokon.

Az ünnepélyes záré) ülést ugyancsak a
Kreml kongresszusi palotájában tartották

6. kép
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14-én, délután 3 órakor. A záró beszédet
E. A. Kozlovszkij, a kongresszus elnöke,
a Szovjetunió geológiai minisztere tartotta.
Az eddigi négyéves periódus most ötévesre
vált át : a következ kongreszuss 1989-ben
lesz Washingtonban.
A XXV1Í. Nemzetközi Geológus Kong-

resszus bronzérmét (3. ábra) minden részt-

vev megkapta. A 6 cm átmérj veret
ellapja a képen látható, hátlapján az
1897. évi pétervári és az 1937. évi moszkvai
(VII. és XVII.) kongresszusok érmei fölött
a mostani kongresszus emblémája van,
a körbefutó felirat ugyancsak az emblémáé
(1. ábra). Az emlékveret ellapjának mását,
de más felirattal, 23 mm átmérj jelvény
formájában ugyancsak mindenki megkap-
ta (4 ábra). A kongresszus alkalmából
5 kopekes bélyeget adott ki (5. ábra) és al-

kalmi bélyegzést (6. ábra) használt a posta.
A szekciók eladásainak kivonatait és a

kollokviumok eladásaiét összesen 20 kö-

tetben kézhez kapta minden résztvev.
A program-kötetekkel és füzetekkel, tájé-

koztatókkal, térképekkel és emléktárgyak-
kal együtt a regisztráláskor átvett csomag
súlya csaknem 1 1 kg volt, ami érzékeltet-

heti a kongresszus rendkívüli méreteit és az
elkészítés alaposságát.
A kongresszus idején a Geoexpo és a

Geokarta kiállítások adtak áttekintést a
földtani kutatás eszköztáráról és a térkép-
és könyvkiadványokról. A kongresszus
idején valamennyi geológiai múzeum és

gyjtemény újjárendezve, vagy éppen új
épületben várta a szakközönséget. Ezekben
a szép és ritka exponátunióknak az a soka-

sága nygözte le a hozzáért látogatókat,
amik miatt mindig olyan kevés szabad
ideje marad a Moszkvába látogató geoló-

gusoknak.

Kaszap A.

Nemzetközi jura szimpózium Erlangenben

26 ország jura kutatói gyltek össze
Erlangenben (NSZK) 1984 szeptemerében,
hogy bemutassák és megvitassák újabb
kutatási eredményeiket. A szimpózium
nem változtatott a korábban [Luxemburg,
1962, 1967; vö. Földt. Közi. vol. XCIV.
(1964) p. 251.; vol. XCVII. (1967) p. 472.]
elfogadott emeletbeosztáson. A titkon,

portlandi, és volgai emeletneveket a külön-
böz területeken továbbra is használni
fogják, jóllehet ez emeletek idbeli korre-
lációjában jelents elrehaladás történt.

A szimpóziumot nem a szavazások és a
határozat hozatalok jellemezték, hanem a
nyílt és széles kör eszmecserék. 1967 óta
a jura rétegtan nagyon sokat fejldött.
A szükségképpen Európa- centrikus, klasszi-

kus alapok továbbfejlesztésén túl új színt
hozott a távolabbi területek eredményei-
nek bemutatása. A résztvevk között
kínai, indiai, pakisztáni, teheráni, libériái,

tanzániai stb. kutatók is helyet foglaltak.

Az Északi-tenger kolaj lelhelyei érthet-
en fellendítették a Baltikum jurájának
sok irányú vizsgálatát. Hazai szempontból
ennél is lényegesebb az új spanyolországi
slénytani iskola kialakulása, amelynek
munkássága kihat az egész mediterrán
régióra. A Cirkum-Pacifikus munkacsoport
eredményei sföldrajzi szempontból kiomel-
kedek.

A regionális vizsgálatok kiterjesztésén
kívül nagyon jelents az eddig kevesebb
figyelemre méltatott növény és állatcso-

portok (dinoflagelláták, acritarchák, csi-

gák, kagylók, tengeri sünök stb.) kronoló-
giai szempontból fontos képviselinek be-

ható tanulmányozása. Minden jura emelet-
tel külön munkacsoport foglalkozik. Ennek
állandó feladata a különböz területeken
különböz csoportokkal foglalkozó kutatók
zónabeosztásainak összevetése és a lehet-
ség szerint a standard ammonitesz zónák-
kal való egyeztetése.

Új, és további kutatásra ösztönz munka
a kronosztratigráfiai skála összevetése a
különböz (francia, amerikai, angol) geo-

kronometriai beosztással és a magneto-
sztratigráfiai eredményekkel.
A rendezvénynek négy magyar részt-

vevje volt. A hazai ammoniteszekre,
brachiopodákra és csigákra vonatkozó
eredmények bemutatása kedvez fogadta-
tásra talált.

A tervek szerint 1988-ban Portugáliában
rendezik meg a következ szimpóziumot.
Érdemes lenne már most felkészülni a szép
hagyományú magyarországi jura kutatá-
sok eredményeinek minél szélesebb kör
bemutatására.

Géczy B.



Földtani Közlöny H. kötet, 1— 2. füzet 221

(Folytatás a 162. oldalról)

Bidló Gábor: Dr. Kari Marx, „Geschich-
te dér Kristallkunde” (1822) cím könyvé-
nek ismertetése

Vita: Szilárd J., Szurovy G., Bogsch L.,

Csíky G., Bidló G.
Készt vevk száma: 17

Március 20. A Mérnökgeológiai-Környezet-
földtani Szakosztály ankétja Veszprémben a
Közép- és Északdunántúli Területi Szerve-
zettel és a Veszprémi Akadémiai Bizottsággal
közösen, helyszíni terepbejárással egybekötve

Elnök: Juhász József
Juhász József: Megnyitó
Chikán Géza: A balatoni kiterjesztett

üdülkörzet építésföldtani kutatásának
programja
Horváth Attila: A bálát onfelvidéki

külszíni bányák felmérése és a rekultiváció
lehetségei
Horváth Zsolt: A Balaton környéki

magaspartok összehasolító mérnökgeoló-
giai értékelése
Juhász József: Veszprém és környéke

építésföldtani térképezésének tapasztalatai
Pálfy József: Mérnökgeológiai esetta-

nulmányok a veszprémi építésföldtani tér-

képezés kapcsán
Malyusz Lívta: A veszprémi vár rekon-

strukciója
Szabó Imre: Veszprém támfalainak álla-

pot vizsgálat a
Vita: Dunai R., Szabó S., Kiss T.,

Maróthy R., Szarv7as B., Veres J.

Terepbejárás a város építésföldtani vi-

szonyainak és támfalproblémáinak megis-
merésére

Résztvevk száma: 41

Március 20. .4; Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály kerekasztal beszélgetése

Elnök: Gatter István
Hurai, Vratislav (Pozsony) : Alpine meta-

morphism and tectonic traced by fluid
inclusion studies, on the example of Vepor
mountains

Vita: Árkai P., Felvári Gyöngyi, Gatter
I., Vet Istvánná
Résztvevk száma: 6

Március 21. A Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Hahn György
Bárdossy György— Bárdossy András

— Fodor Béla— Lengyel Velmosné: Ta-
pasztalatok számítástechnikai ésgeostatisz-
tikai módszerek alkalmazására a bauxit-
kutatásban, bauxitgazdálkodásban és bá-
nyaföld tanban

Vita: Baksa Cs., Hahn Gy., Posgay K.,
Balkay B., Károly Gy., Fodor B., Körös I.,

Mészáros M., Jocháné Edelényi Emke
Résztvevk száma: 28

Április 2. Az öslénytan-llétegtani Szak-
osztály eladóülése a 27. Geológiai Világ-
kongresszusra bejelentett magyar eladások
bemutatására

Elnök: Kecskeméti Tibor
FüLÖp József—Császár Géza: A termé-

szetes litológiai egységek és a litosztratigrá-
fia

Kozur Heinz: A perm idszak rétegtana
és a kontinentális vörösfek korrelációja
a tengeri permmel
,
Gellai Mária—Knauer József—Tóth

Almos: Bakonyi bauxitelfordulások fek-
és fedkzeteinek mikrofáciesei
Császár Géza: A Dunántúli középhegy-

ség középskréta sföldrajzi viszonyai
SzentgyÖrgyi Károly: A Pannon-me-

dence keleti részének szenon formációi és
fácieskapcsolatuk
Vörös Attila—Horváth Ferenc—Ga-

lácz András: A Bakony-hegység fácieselem-
zése és mezozóos sföldrajza
Hámor Géza: A Paratethys neogén

lemezmozgásainak sföldrajzi rekonstruk-
ciója

Révész István: Miocén utáni deltafor-

mációk az Alföld délkeleti részén
Rónai András: A Pannon-medence ne-

gyedkori sztratigráfiája és a neogén kvarter
határ

Vita: Kecskeméti T., Jocháné Edelényi
Emke, Császár G., Szilyné Gyémánt P.,

Kovácsné Bodrogi Ilona, Balkay B.,

Galácz A., Horváth F., Jaskó S., Szabó L.,

Bállá Z., Kázmér M., Pogácsás Gy.
Résztvevk száma: 46

Április 2. Az Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Varjú Gyula
Viczián István— Szántó Ferenc—Föld-

vári Mária: Szakmai beszámoló az Európai
Agyag Csoportok 5. konferenciájáról (Prá-
ga, 1983.)

Vita: Farkas L., Juhász Z.

Résztvevk száma: 11

Április 9. Az Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése a 27. Geológiai Világ-
kongresszusra bejelentett magyar eladások
bemutatására

Elnök: Kiss János és Pesty László
Dudich Endre: Az alkémiától a geo-

kémián át a kozmokémiáig
Póka Teréz: Az ásványtan fejldése

Magyarországon a XIX. században
Csíky Gábor: Az ásványtan története és

fejldése Magyarországon 1825-ig
Pesty László: A palagonitosodás kísér-

leti modellezése
Viczián István: Az alpi-kárpáti rendszer

tercier molasz medencéinek agyagásvány
vizsgálata
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Tóth Mária: A különböz genetikájú
magyarországi kaolinitek kristályossági
foka
Pécsiné Donáth Éva: Az északmagyar-

országi tokaji-hegységi zeolittartalmú k-
zetek nehézfém-elnyelési sajátosságai
Pantó György: A magyarországi kaino-

zoós vulkanizmus nyomelemeinek geoké-
miája
Baksa Csaba: A recski ércösszlet geneti-

kai kérdései
Horváth István—Péter Zoltán: Az

iharkúti bauxit geokémiai vizsgálata
Embey-Isztin Antal—Noskené Faze-

kas Gabriella—Kiírat Gero: A gránátok
genetikája Magyarország magmás kzetei-
ben

Vita: Krössy L., Kiss J., Póka T.,

Reich L., Csíky G., Vet I., Bárdossy Gy.,
Árkay P., Sztrókay K. L., Bilik I., Zelenka
T., Tóth M.
Résztvevk száma: 48

Április 10. Az slénytan-Rétegtani Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Yenkins Hugh (Oxford): A jura és kréta

fekete palák geológiája (Az eladás angol
nyelven hangzott el !)

Vita: Vet I., Kovács S., Mindszenty
Andrea, Vörös A.
Résztvevk száma: 17

Április 10. Az Ifjúsági Bizottság vezetségi
ülése

Elnök: Szabóné Balog Anna
Napirend: 1. Mátra-bükki napok, 2. Els

eladói ankét, 3. Ásvány-kzettani tovább-
képz, 4. Egyebek
Résztvevk száma: C

Április 11. Az Általános Földtani Szakosz-
tály eladóülése a 27. Geológiai Világkong-
resszusra bejelentett magyar eladások be-

mutatására
Elnök: Krössy László és Balogh

Kálmán
Márton Péterné: Paleomágnesség és

tektonika a mediterrán térségben
Bérczi István—Geiger János—Révész

István—Gajdos István— Pap Sándor—
Pogácsás György—Rumpler János: A
Pannon-medence regionális földtani szelvé-

nyei neogénjének szedimentológiai kutatása
Pogácsás György: Neogén-kvarter üle-

dékek szeizmikus makrostruktúrájának
sztratigráfiai-fejldéstörténeti értelmezése
a Pannon-medence mélydepresszióiban
Síkhegyi Ferenc: A remote-sensing

technika alkalmazása a Dunántúli-közép-
hegység földtani és szerkezeti problémáinak
megoldásában

Kovács Sándor: Az észak-magyarorszá-
gi paleo-mezozoikum fejldéstörténetének
fbb eseményei
Kázmér Miklós: A periadriatikus line-

amens paleogén története — magyar
nézpontból
Horváth Ferenc: A központi alpi medi-

terrán térség neotektonikai modellje
Bállá Zoltán: A kárpáti-pannon térség

paleoalpin geodinamikája
Galácz András: Tektonikailag ellenr-

zött üledéktípusok a Dunántúli közép-
hegység jurájában
Mindszenty Andrea: A karsztos és

laterites bauxitok textúrája

__

Brezsnyánszky Károly—Nagy Elemér:
Kelet-Kuba „tektonikai” és „deformációs
id” térképeinek összehasonlító tanul-
mányozása

Vita: Mártonná Szalay Emke, Mészáros
J., Mindszenty Andrea, Kázmér M., Sík-
hegyi F., Reich L., Jocháné Edelényi
Emke, Horváth F., Balogh K., Krössy
L., Viczián I.

Résztvevk száma: 56

Április 16. A Mérnökgeológia-Környezet-
földtani Szakosztály eladóülése a 27. Geoló-
giai Világkongresszusra bejelentett magyar
eladások bemutatására

Elnök: Juhász József
Cserny Tibor: A Balaton környéki

pannon korú képzdmények mérnökgeoló-
giai jellemzése
Korim Kálmán: Geotermális energia-

készletek Magyarországon
Csáki Ferenc— Balásházy László: Mód-

szerek a talajvízminség osztályozására és

minsítésére Magyarországon
Bohn Péter: A földtan szerepe Magyar-

ország környezetvédelmében
Horváth Zsolt: A kommunális hulladé-

kok tárolói körül lev közeg szennyezdésé-
nek értékelése

Vita: Horváth Zs., Juhász J., Siposs Z.,

Balásházy L., Korim K., Csáki F., Ottlik
P., Cserny T.
Résztvevk száma: 14

Április 16. Társulatunk .továbbá a Talajtani
Társaság, azMTA—MÉM Talajtani Bizott-

sága, az Akadémia Talajtani és Agrokémiai
Kutató Intézete és a Magyar Állami Földtani
Intézet közös rendezvénye: ünnepi megemlé-
kezés az Els Nemzetközi Agrogeológiai
Értekezlet 75. évfordulója alkalmából, a
Földtani Intézetben
Elnök: Stefanovits Pál
Hámor Géza: Üdvözlés
Szabolcs István: Megemlékezés az Els

Nemzetközi Agrogeológiai Értekezletrl
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Április 16. Az Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály Ásványgyjtk Szakcsoportja vezet-

ségi ülése

Elnök: Várhegyi Gyz
Napirend: 1. A miskolci tavaszi ásvány -

gyjt találkozó tapasztalatai, 2. Az 1984.

évi program összeállítása, 3. Egyebek
Résztvevk száma: 1

1

Április 26. A Magyar Állami Földtani

Intézet beszámoló ülése, társulatunkkal közös

rendezésben
Elnök: Hámor Géza
Hámor Géza: Az intézet kutatási ered-

ményei a VI. ötéves terv els felében

Rónai András et al.: Magyarország
500 000-es földtani térképe
Brezsnyánszky Károly et al.: Magyar-

ország harmadidszak nélküli földtani

térképe
Kéri János et al.: Magyarország épít-

anyag prognózisa és 500 000-es prognózis
térképe
Császár Géza— Haas János: Magyar-

ország litosztratigráfiai formációinak táb-

lázata
R. Kosári Zsuzsa et al.: Budapest

40 000-es földtani-építésföldtani atlasza

Császár Géza et al.: A dunántúli szenon
barnakszén kutatása
Csalagovits Imre et al.: Szenon kszén-

képzdés a Déli-Bakonyban a komplex
anyagvizsgálatok tükrében

Csalagovits Imre et al.: Triász alap-

szelvény vizsgálatok új faciológiai és réteg-

tani eredményei a Dunántúli-középhegy-
ségben
Dudich Endre: Anyagvizsgálati és doku-

mentációs módszerfejlesztés a Földtani
Intézetben

Április 26. A Földtani Közlöny Szerkeszt-
bizottságának ülése

Elnök: Dank Viktor
Napirend: A beérkezett cikkek lektorál-

tatása, a következ szám összeállítása

Résztvevk száma: 7

Április 27— 28. Els Eladói Ankét az

Ifjúsági Bizottság szervezésében
Április 27.

Elnökök: Bogsch László és Bérczi
István

Szigeti Péter

—

Petz Rudolf: Magyar-
ország építés- és környezethidrológiai tér-

képezése
Gondi Ferenc— Stefán István: Radio-

aktív huhadéklerakodó-helyek kijelölésének

környezetföldtani szempontrendszere
Szurkos Gábor: Holocén alluviális és

limnikus üledékek földtani térképezése
légifoto segítségével

Vakarcs Gábor—Várnai Péter: A Szc
— Halomvölgy XI. sz. bauxitlencse réteg-
sorának elemzése
Budai Tamás: A lemezes-tzköves dolo-

mit rétegtani helyzete a Keszthelyi-hegy-
ségben
Bársony Erika—Velledits Felicitas

— Híves Tamás: Földtani vizsgálatok az
Óbányai -völgyben
Hajdú József: A penészleki kutatási

terület legújabb eredményei, ill. a folyama-
tos információszerzés alkalmazhatósága
Juhász László: Kozmológiai problémák

geokémiai vonatkozásai
Mándoki László: A csvári Várhegy

triász képzdményeinek sztratigráfiája és
kora
Kaszai Pál: A Lesenceistvánd környéki

kavicselfordulások földtani és genetikai
sajátosságai

Lantai Csaba: Nyugat-mecseki bázitok
kzettani és geokémiai vizsgálata
Csató István—Viszkok János: A lilla-

füredi Anna édesvízi mészkbarlang föld-
tani, kzettani feldolgozása
Kraus Sándor: A budai hévforrások

fosszilis forrásjáratainak vizsgálati ered-
ményei
Lázárné Szeg Éva: A Kishajmás-3. sz.

fúrás bádeni Foraminifera faunájának
vizsgálata
Réti Zsolt: Aggtelek-rudabányai-hegy-

ségi bázisos-ultrabázisos kzetek eddigi
vizsgálati eredményei
Molnár Sándor: Az alföldi alsókréta vul-

kánitok kzett ani-kzetkémiai jellemzése
Schlemmer Katalin: Jura korú réteg-

sorok mikrofácies és üledékföldtani vizsgá-
lata a Mecsek és a Villányi-hegység közötti
területen
Tóth Sándor— Lakatos László: A Kis-

alföld mélyföldtani felépítése magas fedés-
számú reflexiós szeizmikus szelvények alap-
ján
Nagyné Szintai Margit: A Rákhegy-II.

bauxittelep-rész ásványtani-üledékföldtani
vizsgálata
Vidó Mária—Hámor Tamás: A salgó-

tarjáni barnakszén formáció üledékföld-
tani jellemzése a duzsnoki kutatási terü-
leten
TarnÓCzi Ferenc: Építipari nyersanyag-

elfordulások geostatisztikai vizsgálatának
néhány tapasztalata

Április 28.

Elnök: Bérczi István
Tullner Tibor: Geodinamikai folyama-

tok értékelése a Kisalföldön légifényképek
segítségével
Nagy Tibor: A Nagytárkánypuszta-XVI.

bauxittelep ásványtani, szedimentológiai,
szövettani vizsgálata
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Leél-ssy Szabolcs—Fzy István: Két
kelet -mátrai konglomerátum kavics- és s-
maradvány anyagának összehasonlító vizs-

gálata
Hír János: Morfológiai vizsgálatok Ge-

rényfalva és Putnok között
Miszlivecz Emke: A zirci márvány-

bánya Ammonites faunája
Marsi István: A talajtérképezés egy új

módszere
Turczi Gábor: Számítógépes fúrásadat-

feldolgozás
Vargáké Barna Zsuzsanna: Term-

gázt itrimetriás mérések tapasztalatai
Csepregi András: Karsztos beszivárgás-

számítás a Dunántúli-középhegység terü-

letére

Vita: Bérezi I., Dudich E., Mindszenty
A., Mándoki L., Végh Sándorné, Bogsch L.,

Cseh-Németh J., Bilik I., Bognár L., Hir
S., Kubovics I., Bernát Z., Tóth S., Szánt -

ner F., Kuti L., Karácsonyi S.

Résztvevk száma: 89

Május 2. Az Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Dudich Endre
Jaskó Sándor: A Mátra és a Bükk déli

tövének áttekint szerkezetföldtana
Leél-ssy Szabolcs: Túra a kasmíri

Himalávában (vetítettképes útibeszámoló)
Vita: Kiss J., Dudich E., Reich L.

Résztvevk száma: 18

Május 5. Az Általános Földtani Szakosztály

bakonyi tektonikai terepbejárása

Kirándulásvezetk: Kókay József és

Raincsák György
Útvonal : Iszkaszentgyörgy—Várpalota

(Inota)— Öreg-Kálvária-hegy— Cseri IT. sz.

külfejtés— Bántapusztai külfejtés— Litéri

murvabánya—Hajmáskér
Résztvevk száma: 33

Május 7. Az slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Horváth Ágnes: Útmutató fosszilis

dinoflagelláták vizsgálatához
Kovács Sándor— Péró Csaba: A szend-

ri-hegységi paleozóikuin Conodonta-sztra-
tigráfiai vizsgálatának eredményei
Kovács Sándor— Elsholtz László—

Róth László: Az Upponyi-hegységi paleo-

zóikuin Conodonta-sztrat igráfiai vizsgála-

tának eredményei
Vita: Nagymarosy A., Sütné Szentai

M., Kecskeméti T., Kovács S.

Résztvevk száma: 13

Május 9. A Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Somos László

Hahn György—Rétvári László: A nyi-
rádi bauxitbányászat komplex környezeti
hatásai. (A nyirádi bauxitbányászat fej-

lesztésének hatása a hévízi tóforrásra)
Résztvevk száma: 21

Május 11— 13. A ,,Mátra— bükki Napok

”

keretében terepbejárás, az Ifjúsági Bizottság
szervezésében

Kirándulásvezetk: Bállá Zoltán, Bak-
sa Csaba és Havas László

Útvonal: Nagybátony, Katalin II. lég-

akna— Csalános—Ágasvár—Mátra bérc—
Vörösk— Galyavár— Piszkésteti útelága-
zás—Recsk— Parádfürd és környéke—
Daliapuszta— Sirok—Eger — a Bükk-
hegység déli része: Hereg rét— Fekete-len—
Imók—Toldi kunyhó—Vörösk— Csere-
pesk-lápa—Hegyes-k—Gyetra-tet— Gá-
lya kopasza—Holtember tet— Középbérc
—Telekessy erdészház.
Résztvevk száma: 32

Május 14. Az Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kiss János és Gatter István
Örkényiné Bondor Lívia: Plagiokiász

vizsgálatok nagymarosi andezit piroklaszti-

kumból
Kiss János: Újabb megfigyelések az

A1
20 3—H,0 rendszer kristályosodásában I.

— Ionok hatása az Al(OH) 3—Al(OOH)
polimorf fázisainak szerkezetére és morfoló-
giájára

Vita: Kacsalova Lídia, Vörös I., Orsovai
L,
Résztvevk száma: 23

Május 14. A Tudománytörténeti Szakosztály
eladóülése, a Magyar Hidrológiai Társaság-
gal közösen

Elnök: Dudich Endre
Császár Géza: Megemlékezés ifj. dr.

Noszky Jenrl, születésének 75. évfor-
dulóján
Vitális György: XVI.— XVIII. századi

topográfiai térképek földtani és vízföldtani

tanulságai
A megemlékezés alkalmából jelen lev

dr. Noszky Jennének a szakosztály veze-
tsége nevében virágcsokrot nyújtottak át.

Vita: Balogh K., Sztrókay K. I., Hrenkó
P., Somogyi S., Erdélyi M., Dudich E.,

Vitális Gy.
Résztvevk száma: 29

Május 18. „A tevékenység korszersítésére

javaslatot tev" ad hoc bizottság ülése

Elnök: Vitális György
Napirend : A korábban elkészített jelentés

javaslatainak 8—12 pontba foglalása és a
legközelebbi választmányi ülés elé terjesz-

tése

Részt vevk száma: 4
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Május 21— 22. .4 Szénkzettani Munka-
bizottság szénhidrogéngeokémiai ankétja

Elnök: Koncz István és Hetényt
Magdolna
Brukner Alice—Vet István: A tarái

agyag — egy potenciális kolaj-anyakzet
Gyöngyössi Zsuzsa— Horváth Zoltán:

Szénkéiniai és szénkzettani vizsgálatok a

bányabeli gázkitörés-veszély fölismerésének

szolgálatában
Hetényi Magdolna: A szervesanyag

típusának és evolúciós állapotának jellem-

zése Rock-Eval pirolízissel

Sajgó Csanád: Biológiai markervizsgá-

latok UK-magyarországi olajokon

Vita: Koncz I., Hetényi Magdolna, Vet
I., Sajgó Cs., Szili Gy., Horváth Z., Szcs I.,

Brukner A., Gyöngyössi Zs., Viczián I.

Résztvevk száma: 27

Május 28. Az Agyagásványtani Szakosztály

vezetségi ülése

Elnök: Varjú Gyula
Napirend: 1. Iliit Ankét, 2. Egyebek
Résztvevk száma: 10

Június 4. Az slénytan-Rétegtani Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Kordos László:
— A holocén rétegtana
— Az ipolytarnóci alsómiocén lábnyo-

mok újravizsgálatának eredményei
Vita: Miháltzné Faraghó Mária, Krolopp

E., Kecskeméti T., Bartkó L.
Résztvevk száma: 12

Június 7. összevont elnökségi és választmányi
ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Elnöki megnyitó, 2. Beszá-

moló az els félévben tartott rendezvé-
nyekrl, tájékoztató a következ félévre
tervezett eseményekrl, 3. Nemzetközi
kapcsolatok és rendezvények, 4. A Társulat
jövbeni tevékenységének új pénzügyi
alapokra helyezése, 5. A „Tevékenység

korszersítésére javaslatot tev” ad hoc
bizottság jelentése, 6. Egyebek: Somssich
Lászlóné felmentése társelnöki és egyéb
társulati funkciói alól; Iványosi Szabó
András „Emberi környezetért” kitünteté-

sérl megemlékezés
Részt vevk száma: 57

Június 11—12. Az slénytani-Rétegtani
Szakosztály terepbejárása a Mecsek hegy-

ségben
Kirándulásvezetk: Hetényi Rudolf,

Kassai Miklós, Nagy Elemér és Nagy
István

Útvonal: Kvágószlls (Kajdacs)—
Cserkút— Pécs (Patacs) (Mecsekszentkút,
Abaligetiút)— (Misina-tet) (Dömörkapui
sétaút)—(Kantavári kfejt ésvölgy)—(Ka-
rolina külfejtési üzem)— Komló— Zobák,
Csenghegy— Magyaregregy (Márévári-
völgy)—Pécs (Danicz psz.)— Zengvárkony
(6. sz. út bevágása)— Nagypall (vasúti

bevágás).

Június 11. .4 Tudománytörténeti Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Bogsch László
Napirend: A II. félévi program össze-

állítása

Résztvevk száma: 9

Június 21. „ A társulati érmeket felülvizs-

gáló” ad hoc bizottság ülése

Ehiök: Alföldi László
Napirend: aktuális teendk
Résztvevk száma: 6

Június 21. A Mérnökgeológiai-Környezet-
földtani Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: 1. Beszámoló a szeptemberi

mérnökgeológiai szeminárium és terepbejá-
rás helyzetérl, 2. Tájékoztató a szakosz-
tály I. félévi tevékenységérl, 3. Beszá-
moló az IAEG tevékenységérl, 4. A Mér-
nökgeológiai Szemle helyzete, 5. Egyebek
Résztvevk száma: 8

Az Alföldi Területi Szervezet 1984. január— június havi ülésszakán

elhangzott eladások

Február 13. Eladóülés az MHT Szegedi
Területi Szervezetével közösen
Elnök: Vágás István
Rónai András: A Magyar Állami Föld-

tani Intézet mélységi vízfigyel kútjainak
legújabb adatai
Vita: Kiss I., Molnár B„ Andó M.,

Elek I., Varsányi I., Valcz Gy., Vágás I.

Résztvevk száma: 21

Február 21. Eladóülés
Elnök: Szederkényi Tibor
Kónya Zoltánné— Krolopp Endre—

SzÓnoky Miklós: Üledéktani és paleo-

ökológiai vizsgálatok a Nagykunság ne-
gyedidszaki képzdményeibl
Fényes József: Magyarországi karboná-

tos üledékek derivatográfiás vizsgálata

Nabil Mohamed El-Fishawy: Nile Delta

15 Földtani Közlöny
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coast sediments: an evaluation of the grain
size analyses

Vita: Szederkényi T., Szónoky M., Berta-
lanná Balogi M., Fényes J.

Résztvevk száma: 22

Március 20. Eladóülés
Elnök: Grasselly Gyula
Hetényi Magdolna: A Rock Eval

pirolízis hazai alkalmazásának tapasztalatai

Szederkényi Tibor: A metamorfózis
eltti kzetminség és meghatározásának
lehetségei az alföldi kristályos alaphegység
kzeteiben

Vita: Kubovics I., Valcz Gy., Ször Gy.,
Grasselly Gy., Hetényi Magdolna, Vass G.,

Mucsi M., Tanács J., Csicsely Gy., Szili

Györgyné, Szederkényi T.
Résztvevk száma: 32

Április 17. Vezetségi ülés Orosházán a K-
olajkutató Vállalatnál

Elnök: Zentay Tibor
Napirend: 1. A mszaki hónappal kap-

csolatos megbeszélés, 2. Tanulmányút,
pályázatok, 3. Az 1984. évi hátralev fel-

adatok, 4. Egyebek
Résztvevk száma: 8

Április 17. Eladóülés Orosházán a Kolaj-
kutató Vállalatnál

Elnök: Mezsi József
Völgyi László: A litosztratigráfiai fel-

osztás kialakulásának története

Gajdos István—Pap Sándor: A pannó-
niai (s. 1.) litosztratigráfiai egységei tovább-
fejlesztésének szükségessége regionális kor-

relációs metszetek és földtani megfontolá-
sok alapján

Bérczi István— Geiger János—Kádár-

né J. Györgyi—Révész István (korrefe-

rátum): A Nagyalföld alsópannóniai (s.l.)

képzdményeinek településszerkezeti vizs-

gálata
Vita: Bujdosó I., Mucsi M., Valcz Gy.,

Jámbor Á., Mezsi J., Zentay T., Magyar
L., Völgyi L., Gajdos I., Geiger J., Tanács
J., Szalay A., Olasz J.

Résztvevk száma: 34

Április 18. Eladóülés az MHT Szegedi
Területi Szervezetével közösen

Elnök: VÁGÁS István
Erdélyi Mihály: A rétegvizek mennyi-

ségi és minségi veszélyeztetettsége Alföl-

dünkön
Vita: Valcz Gy., Török J., Vágás I.,

Erdélyi M.
Résztvevk száma: 60

Április 26. Tudományos ülés az MTA Sze-
gedi Akadémiai Bizottsága Földtudományi
Szakbizottságával és azMHT Szegedi Területi
Szervezetével közösen

Elnök: Mézsi József
Stefanovits Pál: Mit vár a mezgazda-

ság a határtudományoktól ?

Felkért hozzászólások:
Szántó Ferenc: Az agyagásvány-kutatás

eredményeinek mezgazdasági alkalmazási
lehetségei
Zentay Tibor: Mit nyújthatnak a föld-

tani tudományok a magyar mezgazdaság
számára?

Solti Gábor: Az alginitkutatás mezgaz-
dasági eredményei
Vágás István: Talajvízkutatási eredmé-

nyek mezgazdasági hasznosítása
Vita: Jakucs L., Balázs L., Harmati I.,

Kiss I., Zentay T., Stefanovits P., Mezsi J.
Résztvevk száma: 42

Május 14. Eladóülés a Csongrád megyei
Mszaki Hónap keretében, az MHT Szegedi
Területi Szervezetével és az MTA Szegedi
Akadémiai Bizottsága Földtudományi Szak-
bizottságával közösen

Elnök: VÁGÁS István
Ottlik Péter: A geotermikus energia

hasznosításának helyzete és problémái
Kesserö Zsolt: Fejlettebb rezervoár

modellek alkalmazásának lehetségei hévíz-
gazdálkodási döntések elkészítésére és a
kitermelés tervezésére
Liebe Pál: Hévízkészleteink és a hévíz-

termelés fejlesztésének lehetségei (fel-

olvasta Ottlik Péter)
Résztvevk száma: 38

Június 13. Eladóülés az MTA Atommag
Kutató Intézetével közösen

Elnök: Kovách Adám
Suzanne Scharbert (Wien): Herzynian

evolution of the East-Alpine crystalline

basement in the light of isotopic age data

Vita: Balogh K.,Kovách A., Somogyi Gy.
Résztvevk száma: 14

Június 16. Eladóülés
Elnök: Székyné Fux Vilma
Tatár Andrásné: Adatok a Nyírség

DK-i részének földtani felépítéséhez az

újabb szénhidrogénkutató fúrások alapján

Völgyi László: A nagymélység szén-

hidrogénkutatás geológiai kulcs problémái

Kelet-Magyarországon
Vita: Székyné Fux Vilma, Völgyi L.,

Szalay Á., Pap S., Hajdú D., Hajdú J.,

Nemes L ., Olasz J., Földes P., Szili

Györgyné
Résztvevk száma: 27
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elhangzott eladások

Január 25. Eladóülés az Ásványtan-Geo-
kémiai Szakosztállyal közösen

Elnök: Végh Sándorné
Cseh-Németh József: A molibdón-tar-

taloni eloszlási sajátosságai a recski porfíros

rézércekben, a mélyszintek fúrásai alapján
A recski rézércek érc- és meddásványos

összetétele, a mélyszintek fúrási mintáinak
vizsgálata alapján

Vita: Végh Sándorné, Dudich E., Kiss

J., Baksa Cs., Embey-Isztin A., Földessy J.

Résztvevk száma: 2

1

Február 24. Eladóülés
Elnök: Zelenka Tibor
Bállá Zoltán: Part közeli és pelagikus

agyagos üledékek megkülönböztetése geo-
kémiai diszkriminációval
Zelenka Tibor: Recski ércdúsítmónyok

pontos ritkaelem tartalma
Vita: Zelenka T., Bállá Z., Zentai P.,

Vajda L., Jámbor Á., Odor L., Vet I.

Résztvevk száma: 21

Március 28. Eladóülés
Elnök: Végh Sándorné
Brezsnyánszky Károly: A geológus

továbbképzéssel kapcsolatos ankét
Vita: Végh Sándorné, Somfai A., Bár-

dossy Gy., Széles L., Cseh-Németh J.,

Zelenka T., Kubov'ics I., Lingauer J.,

Barátosi J., Karácsonyi S., Dank V.,
Balézsházy L., Mészáros M., Bohn P.
Résztvevk száma: 21

Április 25. Eladóülés a 27. Geológiai Világ-
kongresszusra bejelentett magyar eladások
bemutatására

Elnök: Végh Sándorné
Dank Viktor— Kóeaj János: Egy kolaj

és gáz tartomány kutatásának esettörté-
nete: A Pannon-medence magyarországi
része

Bállá Kálmán

—

Tenkei Sándor— Bér-
czi István—Grónay Mária: Töréses meta-
morf kzetek rezervoár paraméterei és
meghatározásuk metodológiai fejldésének
magyarországi példái
Geiger János: Homokkövek genetikájá-

nak rekonstrukciója statisztikai módszerek-
kel

Vándoréi Róbert—Völgyi László—
Szalay Árpád: Nagymélység neogén
depressziók szénhidrogén-perspektívái a
magyarországi Pannon-medence keleti ré-
szén
Hetényi Magdolna— Grasselly Gyu-

la—Pápa

y

László: A magyarországi olaj-
pala kerogének típusa és fejldési helyzete

Haas János

—

Jocháné Edelényi Em-
ke— Partényi Zoltán—Császár Géza:
Szénmocsár fáciesek a dunántúli fels-
krétában
Gerber Pál— Sóki Imre: A Gerecse-Dél

barnaszén-medence földtani szerkezete és
geokémiája
Varga Imréké— Kisházi Péter— Hor-

váth Zoltán: A mecseki bitumenes fekete-
kszén szénpetrográfiai jellemzése, különös
tekintettel a kontakt metamorfózisra
Juhász András: A borsodi barnakszén-

medence földtani, szerkezetföldtani viszo-
nyai
Bárdossy György— Szantner Ferenc—

Szabó Elemér—Hegedsné Koncz Mar-
git: F magyarországi bauxittípusok
Haas János: A magyarországi bauxit-

képzdés sföldrajzi és földtörténeti vi-

szonyai
Szantner Ferenc— Szabadváry László

—Kakas Kristóf—Nyerges Lajos: A ma-
gyar bauxitkutatásban alkalmazott komp-
lex földtani-geofizikai rendszer
Szantner Ferenc—Hegedsné Koncz

Margit—Knauer József

—

Mindszenty
Andrea: Az analóg típusú magyarországi
bauxitelfordulások földtani feldolgozási
rendszere a bauxitprognózis folyamatában
Mindszenty Andrea— Galácz András

—Dódony István—Cronan D.: A magyar-
országi jura ferromangánoxid konkréciói-
nak skörnyezeti jelentsége

Vita: Mindszenty Andrea, Vet I.,

Varga Imréné, Zelenka T., Végh Sándorné,
Hegedsné Koncz M., Székyné Fux Vilma,
Szalay A., Bérezi I., Geiger J., Kókai J.,

Szili Gy., Jocháné Edelényi Emke
Résztvevk száma: 73

Május 23. Eladóülés
Elnök: Végh Sándorné
Dercsényi László: Pórustér vizsgálatok

és földtani értelmezésük
Koncz István: Földgáz genezis, különös

tekintettel a magyarországi viszonyokra
Bérczi István

—

Geiger János—Kádár-
né Juhász Györgyi—Révész István:
Pannóniái formációk vastagsági és telepü-
lési viszonyainak statisztikus vizsgálata és
földtani értelmezése

Vita: Karácsonyi S., Bérczi I., Vet I.,

Sajgó Cs., Boncz L.
Résztvevk száma: 16

Május 26. Terepbejárás a budai-hegységi
alapszelvények bemutatására

Kirándulásvezetk: Oravecz János és
Vörös Attila

15*
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Útvonal: Pusztaszeri úti alapszelvény
(budai márga)— Mátyáshegyi alapszelvény
(karni mészk és szaruköves dolomit, fels-
eocén mészk)— Apáthy-sziklai alapszel-

vény (karni ammonitás dolomit, eocén

breccsa és fúrókagylónyomok)— Hosszú-
erdhegyi alapszelvény (nori dachsteini
mészk, gazdag faunával, algasznyegek-
kel)

Résztvevk száma: 19

A Déldunántúli Területi Szervezet 1984. január június havi ülésszakán
elhangzott eladások

Január 24. Eladóülés
Elnök: Kassai Miklós
Németh Gusztáv: Tájékoztató az USA-

ban megjelent új rétegtani kódexrl
Mészáros József: A Kárpát-medence

ollós bezárodási öve
Erdélyi Árpád: A Duna—Tisza köze

déli részének vázlatos földtani és szénhid-

rogénföldtani viszonyai
Vita: Mészáros J., Majoros Gy., Kassai

M., Németh G., Pordán S., Honig Gy.,

Erdélyi Á.
Résztvevk száma: 20

Február 21. Kerekasztal beszélgetés a Me-
cseki Szénbányák LIÁSZ Klubjával és az

OMBKE Mecseki Csoportjával közösen

Elnök: Major Géza
Vitaindító eladás:
Mach Péter: Ásványvagyon-igénybevé-

teli díjjal kapcsolatos próbaszámítások
tapasztalatai

Vita: Kiss J., Pólai Gy., Sorossyné Soly-

mosi F., Haffner H., Tóth J ., Pál I., Pap I.,

Süt Lné, Mach P.

Résztvevk száma: 38

Március 2. Jubileumi ülés a Déldunántúli

Területi Szervezet megalakulásának 25. év-

fordulója alkalmából
Elnökök: Dank Viktor és Tóka Jen
Tóka Jen: Köszönt
Dank Viktor: Megnyitó
Somssich Lászlóné: A földtani háttér

szerepe Baranya megye gazdasági fejl-

désében
Bérczi István: A földtan „csendes forra-

dalma” és a tudományos egyesületek

Hámor Géza: A Magyar Állami Földtani

Intézet eredményei a déldunántúli régió

földtani ismeretessségének fejlesztésében

Barabás Andor— Baranyi István: A
Délkelet-Dunántúl mélyföldtani térképe

az újabb kutatások tükrében
Bardócz Béla: A délnyugat dunántúli

ncogén medenceterület szerkezeti viszonyai,

kapcsolatok a Mecsek—Villányi-hegységek-

kel

Hegyi József— Pólai György: A mecseki

feketekszén-bányászat földtani kutatási

eredményei az elmúlt 25 év alatt

Kassai Miklós—Koch László— Ötvös
Károly: Baranya megye vízföldtani viszo-
nyai, az ivó- és melegvízgazdálkodás víz-

földtani alapjai
Dank Viktor: Összefoglaló
Tóka Jen: Zárszó
Vita: Majoros Gy., Bardócz B., Barabás

A.
Résztvevk száma: 140

Március 13. Eladóülés a Szénkzettani
Munkabizottsággal és a Mecseki Szénbányák
LIÁSZ Klubjával közösen

Elnök: Kovács Endre
Horváth Zoltán: A mecseki feketek-

szenek kokszolhat ósága és szénkzettani
jellemzi
Kiss József—Major Géza— Széles La-

jos: Bányaföldtani adatok matematikai-
statisztikai feldolgozása a szénbányászat-
ban

Vita: Kiss J., Bella Lné, Czopf J.,

Horváth Z., Varga Imréné, Zsebeházi Gy.,

Virágh K., Takácsi Nagy A.
Résztvevk száma: 19

Március 20. Eladóülés az MHT Pécsi Terü-

leti Szervezetével és a MAE Baranya megyei

Szervezetével közösen
Elnök: Szappanos Ferenc
Ötvös Károly: A komplex termálvíz-

hasznosítás jelentsége
Kassai Miklós: Termálvízkutatási ered-

mények Baranya megyében
Harmath Árpád: A termálvízfelhasz-

nálás tapasztalatai a mezgazdaságban
Vita: Honig Gy., Harmath Á., Szappa-

nos F., Majorlaki J., Pordán S., Mach P.

Résztvevk száma: 31

Március 27 . Eladóülés a Mecseki Szénbá-

nyák LIÁSZ Klubjával ,
az OMBKE Me-

cseki Csoportjavai, a Pécsi Akadémiai Bizott-

sággal, az IPM Oeostatisztikai Munkabizott-

ságával közösen
„Geostatisztikai, számítástechnikai mód-

szerek alkalmazása a földtani kutatásban

és a bányászat különböz ágazataiban”

témakörben.
Elnök: Mach Péter
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Virágh Károly: A geostatisztika szerepe

és néhány lehetsége
Bárdossy András: Geostat isztikai mód-

szerek alkalmazása a kutatásban és terme-
lésirányításban
Virágh Károly— Zsiday Galgóczi Béla:

Az ásványvagyon torzít at lan becslése vál-

tozékony földtani viszonyok között
Mikolai István: A bányaföldtani kuta-

tás kiértékelése számítógépen, egy bonyo-
lult kifejldés ásványi lelhely példáján
Horvai Ádám—Villám Erzsébet: Kül-

színi fúrásos kutatás számítógépes doku-
mentációs rendszere
Résztvevk száma: 64

Április 10. Eladóülés a Pécsi Akadémiai
Bizottsággal közösen
Elnök: Barabás Andor
Bóna József: A középhegységi alpi

kösseni fácies és a mecseki gresteni fácies

összehasonlító vizsgálata
Elek István—Vincze János—Virágh

Károly: A hazai perm törmelékes formáció-
ban ismert uránércesedések Pb és U izotóp-
vizsgálatának eredményei

Vita: Majoros Gy., Vincze J., Barabás
A., Hónig Gy., Baranyai J.

Résztvevk száma: 32

Április 17. Eladóülés
Elnök: Bóna József
Fekete Ágnes— Hegyi József: Vulkáni

törmelékes összlet kzettani vizsgálatainak
eredményei a Váralja-29. sz. fúrásban
Rálisch Lászlóné: A villányi templom-

hegyi kfejt siklóbevágásának mezozóos
alapszelvénye
Vita: Barabásné Stuhl Ágnes, Hónig

Gy., Pordán S., Bóna J., Kovács E.,
Rálisch Lné, Hegyi J.

Résztvevk száma: 20

Április 18. Klubdélután Nagykanizsán
Elnök: Németh Gusztáv
Balázs Endre: Az Alpokban tett geoló-

giai tanulmányút tapasztalatai (vetített-

képes eladás)
Résztvevk száma: 20

Május 17. Eladóülés
Elnök: Kovács Endre
Konda József: Díszít-tömbkbányásza-

ti lehetségek a Dunántúlon

Tóth Andor: A Kelet-Meesek építanyag
kutatásának újabb eredményei
Chlkán Gézáné— KÓKAi Ándrás: A pécsi

mérnökgeológiai térképezés földtani ered-

ményei és tapasztalatai
Vita: Kókai A., Konda J., Tóth A.,

Kovács E., Tóth I., Rálisch Lné, Majsai L.
Résztvevk száma: 13

Május 22. Eladóülés az MGE Zala megyei
Csoportjával közösen Nagykanizsán

Elnök: Németh Gusztáv
Dedinszky János: A nagylengyeli fels-

kréta és felstriász karbonátos tárolók
tárolótérmodellje
Keresztes Csaba—Schall István: A

korszer fúrásellenrzés geológiai— msza-
ki tapasztalatai
Jesch Aladár: A Dresser-Alias lyuk-

szelvényez mszerkocsival szerzett ta-

pasztalatok
Vita: Ficsor J., Ábele F., Mészáros L.,

Gyné Zakó T., Molnár J., Németh G.
Résztvevk száma: 30

Május 29. Kerekasztal beszélgetés

Elnök: Barabás Andor
Brezsnyánszky Károly: Az együttm-

ködés nemzetközi fórumai a szerkezeti
földtan területén
Balázs Endre—Jantsky Béla—Vár-

szegi Károly: A Papukk-hegységi tanul-
mányút tapasztalatai

Vita: Barabás A., Brezsnyánszky K.,
Németh G., Balázs E., Várszegi K., Hónig
Gy., Wéber B., Bóna J., Kovács E.,
Pordán S.

Résztvevk száma: 19

Június 5. Kerekasztal beszélgetés az Általános
Földtani Szakosztállyal közösen ,,A Mecsek
és a Villányi-hegység, valamint az Erdélyi-

középhegység összehasonlításának problémái
(I.)” témakörben
Elnök: Barabás Andor
Vitaindító eladó: Szederkényi Tibor
Vita: Olasz J., Szederkényi T., Gyémánt

P., Hnig Gy., Pordán S., Barabásné
Stuhl Ágnes, Bállá Z., Völgyi L., Lelkesné
Felvári Gyöngyi
Résztvevk száma: 57

Az Északmagyarországi Területi Szervezet 1984. január— június havi

ülésszakán elhangzott eladások

Január 26. Klubdélután Haas János: Beszámoló a dél-floridai
Elnök: Némedi Varga Zoltán szedimentológiai tanulmányútról
Az 1984. év munkaterv rövid ismertetése Vita: Némedi Varga Z., Radócz Gy.

Résztvevk száma: 15
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Február 9. Vezetségi ülés

Elnök: Juhász András
1. Az els félévi munkaterv megbeszélése

2. A „Borsodi Mszaki és Közgazdasági
Hetek” programjának megbeszélése, az
eladók, eladások címének kijelölése, 3.

Aktuális kérdések megvitatása
Résztvevk száma: 6

Február 23. Eladóülés
Elnök: Némedi Varga Zoltán
Árkai Péter: A rudabányai mezozoikum

diagenezise és metamorfózisa
Less György—Grill József— Szent-

péteri Ildikó: Az Aggtelek— rudabányai
földtani térképezés eredményei

Vita: Cseh-Németh J., Némedi Varga
Z., Árkai P.
Résztvevk száma: 39

Március 29. Vezetségi ülés

Elnök: Juhász András
Program: 1. Az 1984. évi szi országos

vándorgylés programjának megbeszélése,
2. Egyebek
Résztvevk száma: 6

Március 29. Eladóülés
Elnök: Juhász András
Baksa Csaba—Polonkai István— Sze-

bényi Géza: Geostatisztikai vizsgálatok a
gyöngyösoroszi érctelérekben
SzlabÓczky Pál: A horizontális tekto-

nikai mozgások dominánciája
Vita: Egerer F., Juhász Á., Mohammed

Sbaá
Résztvevk száma: 23

Április 19. Eladóülés
Elnök: Némedi Varga Zoltán
Szepessy András: Hidrogeológiai kuta-

tások (fúrások) kivitelezése, alkalmazása
a bányavízvédelem tervezésében

Mátyás Ern: A Tokaji-hegység ásványi
nyersanyagai a mezgazdaság és a környe-
zetvédelem szolgálatában

Vita: Pesty L., Juhász A., Némedi
Varga Z.

Résztvevk száma: 19

Május 17. Ankét a Miskolci Akadémiai
Bizottsággal és az MGE Északmagyarországi
Csoportjával közösen a Borsodi Mszaki és

Közgazdasági Hetek keretében
Elnök: Juhász András
Takács Ern: A dipól frekvencia szondá-

zás néhány újabb bányászati alkalmazása
Goda Lajos—Deák János— SzlabÓczky

Pál: Nyersanyagkutató fúrások geomecha-
nikai kiértékelése komplex módszerrel
(fúrómag, karotázs, fúrástechnológiai, la-

boratóriumi vizsgálat)

Szepessy András—Kerbolt Tamás—
Pataki András: A hidrogeológiai kutatások
és kutatási módszerek fejldése a borsodi
szénmedencében
Pozder Miklósné: Lignittelepek min-

ségének meghatározása geofizikai módszer-
rel

Vita: Hursán L., Juhász A.
Résztvevk száma: 49

Június 7. Eladóülés
Elnök: Hegeds Károly
Madai László: A lignittelepek kifejl-

désének törvényszerségei, mint a terme-
lési-kutatási igény és mvelési mód meg-
határozói
Szokolai György—Madai László: A ke-

leti mátraaljai lignittelep kifejldésének
törvényszerségei

Vita: Goda L., Szokolai Gy., Hegeds K.,
Madai L.

Résztvevk száma: 16

A Közép- és Északdunántúli Területi Szervezet 1984. január—június havi

ülésszakán elhangzott eladások

Március 1. Eladóülés Veszprémben
Elnök: Knauer József
Makrai László: Megemlékezés Molnár

Istvánról
Császár Géza—K. Bodrogi Ilona—

Horváth Anna—Juhász Miklós: A pénzes-
kúti márga formáció kora
Nyitrai Tibor— Bernhardt Barna—

Tóth Péter: Barnakszén kutatás Csetény
és Dudar környékén
Bernhardt Barna—Majkuth Tamás—

Ráner Géza—Tetrovics Ilona—TÁ-

borszki Gyula—Tímár Zoltán—Tóth Pé-
ter: A nagyfelbontású szeizmikus reflexiós

mérések újabb eredményei a szónkutatás-
ban (Oroszlány, Várpalota)
Kókai József: Tektonikai-geomechnikai

vizsgálatok a bántapusztai medence terü-

letén (Várpalota)
Vita: Knauer J., K. Bodrogi Ilona,

Császár G., Buda T., Bernhardt B., Gellai

Mária, Makrai L., Kókai J.

Résztvevk száma: 34
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Március 29. A Közép- és Észákdunántxdon
mköd földtani szervezetek közös beszámoló

ülése, a Veszprémi Akadémiai Bizottság

Földtani Munkabizottságával közösen, Veszp-

rémben
Elnök: Szantner Ferenc
Szantner Ferenc: Megnyitó
Tatabányai Szénbányák:
Gerber Pál: A Tatabányai Szénbányák

1983. évi bányaföldtani tevékenysége és

kutatási eredményei

Veszprémi Szénbányák:
Makrai László—Tóth Péter: Beszámoló

az 1983. évi földtani kutatások eredményei-
rl és az 1984. évi feladatokról

DÉLK:
Klespitz János: A zalahalápi bazalt-

bánya porfúrásos üzemi földtani kutatása

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai

Intézet:

Ádám Antal—Erkel András— Farkas
István—Hoffer Egon— Kovács Gábor—
Nyitrai Tibor—Ráner Géza—Rezessy
Géza— Szabadváry László— Szörényi
Zoltán: A MÁELGI 1983. évi munkássága
a földtani elkutatásban és a prognosztikus
munkáknál
Bodri Gyula— Cziller Eszter— Far-

kas István

—

György Tibor—Kakas Kris-

tóf—Majkuth Tamás—Nyitrai Tibor—
Pattantyús Miklós— Szörényi Zoltán—
Vargáné Salamon Judit: A MÁELGI
1983. évi felderít és részletez munkássága

Magyar Állami Földtani Intézet:
Haas János— Jocháné Edelényi Em-

ke—Tóth Álmos: Alapszelvény és prognó-
zis munkák a Dunántúli-középhegységben
Marsi István— Síkhegyi Ferenc: Föld-

tani felvétel a Kisalföldön
Bence Géza—Császár Géza—Horváth

István: Földtani térképezés a Balaton-
felvidéken és Bálátonfn
Bernhardt Barna—Partényi Zoltán:

Felskréta és eocén szénkutatás
Kéri János: Agrogeológiai kutatási

munkák a középdunántúli területi földtani
szolgálatnál

Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság:

t
Kumánovics György: A Középdunántúli

Vízügyi Igazgatóság vízföldtani tevékeny-
sége, kapcsolódások más szervek, hatóságok
munkájához

VITUKI:
Lorberer Árpád : A VITUKI 1982— 83.

évi vízföldtani kutatásai a Dunántúli-
középhegység térségében

Alumíniumipari Tervez és Kutató Intézet:

Hegyiné Hoványi Katalin—Komlós-
sy György: Az ALUTERV-FKI 1983. évi
bauxit- és vízföldtani munkái

Vita: Szantner F., Badinszky P., Bíró
B., Gerber P., Szabadváry L., Tóth P.,

Posgay K., Klespitz J., Jaskó S., Haas J.,

Szabó Z., Ráner G., Hegedsnó Koncz
Margit, Marsi I., Mátéfi T., Bence G.,

Komlóssy Gy.,, Kumánovics Gy., Hriszt
Gy., Lorberer Á., Kakas K.
Résztvevk száma: 72

Április 19. Eladóülés Veszprémben
Elnök: Károly Gyula
Kéri János—Konda József: Szilárd

épít- és díszítkövek prognózisa Magyar-
országon
Molnár Pál: Javaslat a közepes- és

nagymélység bauxittelepek komplex föld-

tani kutatásának továbbfejlesztésére
Balogh István: A mélyfúrási geofizika

lehetségei a bauxitkutatásban
Harrach Orsolya—Nagy Judit— Né-

meth Erzsébet: Szivar és rum helyett

(kubai élménybeszámoló)
Vita: Badinszky P., R. Szabó I., Péter

Z., Konda J., Kakas K., Károly Gy.,
Kocsárdy Éva, Szabó B., Balogh I.,

Molnár P.
Résztvevk száma: 28

Május 9. Eladóülés Tatabányán
Elnök: Gerber Pál és Sas Endre
Sas Endre: Termelési lehetségek és el-

várások a tatabányai barnakszén-medence
kimerülése után
Széles Lajos: Szénvagyon-gazdálkodás

az eocén bányákban
Tóth Álmos— Baross Gábor: A somlyó-

vári bauxitkutatás els eredményei
Csathó Beáta—Farkas I.—Mészáros

I.: Bauxitgeofizikai mérések a Gerecse-
hegység DK-i peremén

Vita: Baksa Cs., Sas E., Széles L.,

Posgay K., Kovalóczy Gy.
Résztvevk száma: 54

Május 22. Vitaülés Farkasgyepn
Elnök: Knauer József
Knauer József: Az iharkúti formációval

kapcsolatban felmerült vitás kérdések
(vitaindító megnyitó)
Mészáros József—Bernhardt Barna—

Tóth Kálmán— B. Beke Mária—K. Tüs-
ke Márta: Az iharkúti formáció települési

és kzettani jellegei, viszonya a fek- és fe-

dképzdményekhez, kora, képzdési kör-

nyezete és kzetrétegtani helyzete (ismer-

tetések)
Vita: K. Nyír Réka, Kopek G., Bern-

hardt B., Knauer J., Mészáros J., B. Beke
Mária, K. Tüske Márta, Tóth K., Érdélyi T.
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Dokumentációs mintaanyag megtekin-
tése (vezet Tóth Kálmán, Takács P.)

Terepbejárás (vezet: Knauek József és

Tóth Kálmán): Bakonyjákói útbevágás

—

Iharkút V. sz. bauxittelep— Bakonybél,
Halomány— Bakonybél, Vánik-domb— Ba-
konybél,
Résztvevk száma: 27

Június 12. Eladóülés Veszprémben
Elnök: Knauer József
Császár Géza: A környei mészk formáció

helye a középskréta rétegsorban

Knauer József—Szts András: A bau-
xitperspektívák és a kutatási koncepció
földtani alapjai Csehbánya térségében
Hriszt György: Vízellátási állapotfel-

mérés Bakonyszentlászló—Fenyf térsé-

gében
Kozma Károly: Újabb adatok az Ajkai-

medence nyugati részének felskréta ki-

fejldéséhez
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ÉRTEKEZÉSEK
Földtani Közlöny, Bull. ol the Hungárián Oeol. Soe. (1985). 115. 233—247

Adalok az eocén/oligocén határkérdéshez
újabb magyarországi szelvényekben, nagyfora-

miniíerák alapján

Kecskeméti Tibor*— Varga Péter**

(G ábrával)

Elzmények

Egy korábbi munkában (Kecskeméti, 1981) számos magyarországi szel-

vény eocén/oligocén határ közelében lev képzdményeinek (nummuliteszes-

corallinaceás-discocyclinidás mészk, bryozoás márga, budai márga,tardi agyag,

hárshegyi homokk) nagyforamiiiiferáit vizsgáltuk. E faunák a szelvények

nagy többségében egyértelmen felseocént jeleztek, két szelvényben (Solymár,

Várerdhegy; Pilisboros
j
en, Kálváriadomb) megfigyelhet volt oligocén fauna

is. Akadt azonban néhány olyan szelvény is, melyben a fed képzdményekkel
való kapcsolat, vagy a fed képzdmények faunája nem volt kellképpen vizs-

gálva (pl. DNy-Bükk). Ezeket, az eocén/oligocén határ szempontjából még
további vizsgálatokat igényl szelvényeknek minsítettük.

A határképzdmények, de különösen az eocén végi események vizsgálatára

indított komplex kutatások (Terminál Eocéné Events, IGCP 174. project) kere-

tében az utóbbi két évben több új szelvény létesült a Budai-hegységben és a

Bükk hegység DNy-i részében, egy pedig a Budai-vonaltól Ny-ra Alcsútdobo-

zon. A vizsgált szelvények topográfiai elhelyezkedését az 1. ábra mutatja.

Jelen vizsgálataink kiterjedtek a szelvények nagyforaminifera faunájának
megismerésére, rétegtani értékelésére, korrelációjára, valamint az eocén/oli-

gocén határ kijelölésére.

A szelvények és nagyforaminifera faunáik

Alcsútdoboz — 3. sz. fúrás

A szelvény 611,0—800.0 m-ig terjed szakasza tartalmaz határképzdmé-
nyeket: 720,0— 791,0 m között többnyire mészmárga, márgás mészk és mészk
kifejldésben a budai márgát, 611,0—720,0 m között a tardi agyagot, melynek
611.0—674,0 m-ig terjed szakasza változóan lemezes kifejldés (alsóbb részén

kevésbé. 674,0 m-tl felfelé ersen).
Nagyforaminiferák 766,0—791,0 m között fordulnak el. A vékonycsiszolati

vizsgálatok Nummulitesek, Operculinák és Discocyclinák axiális és obliquus
metszeteit mutatták ki gyér— közepes mennyiségben. Közülük a Nummulites

• Természettudományi Múzeum, Föld- és slénytár H-1088 Budapest VIII. Múzeum körút 14— 16.
** Eötvös L. Tudományegyetem Földtani Tanszék H-1088 Budapest, VIII. Múzeum körút 4/A.
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1. ábra. A vizsgált szelvények topográfiai helyzete

Fig. 1. Position topographique des coupes étudiées
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2. ábra. A nagyforaminiferák rétegtani eloszlása az Ale.sútdoboz-3. sz. fúrás eocén/ollgocén
határképzódményeiben

Fig. 2. Hépartltlon stratigraptalque des grands Foraralniféres dans les formations de la limité Éocéne/Ollgocéne du
sondage Alcsútdoboz-3
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fabianii és a N. incrassatus biztosan meghatározható, a többi nagyforaminifera

determinálása csak génuszra (Discocyclina), ill. alakkörre (Operculina ex gr.

alpina) volt lehetséges. Mind a nagyforaminifera fauna, mind a kísér mikro-

fauna — uralkodóan corallinaceás-bryozoás fáciesben — egyértelmen a

felseocénbe rögzíti a szelvény e szakaszának korát. A fels szakasz koráról,

ill. az eocén/oligocén határ kijelölésérl — a nagyforaminiferák hiánya miatt —
nem tudunk nyilatkozni. Nannoplankton alapján e határ a budai márga és tarái

agyag érintkezési határára tehet (Nagymauosy, 1983).

Csillaghegy, Ibolya utcai kfejt

A szelvény mintegy 20,0 vastagságban tárja fel a határképzdményeket.

A legalsó réteg egy 6,0 m vastag, nagyforaminiferákban, Bryozoákban, mol-

luszkákban és Corallinaceákban gazdag mészmárga, márga. Erre eltér tele-
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3. ábra. A nagyforaminiferák rétegtani eloszlása a Csillaghegy, Ibolya utcai kfejt eocén/oligocén határképzdmé-
nyeiben

Fij. 3. Répartition stratigraphique des grands Foraminiféres dans les formations de la limité Éoeéne/Oligocéne de la

carriére d’Ibolya utca, Csillaghegy

1*
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pülésben egy rétegezetlen agyagmárga, márga következik 14,0 m vastagság-

ban. Ez utóbbiba ismétlden laminites, ill. allodapikus mészk közbetelepülé-
sek iktatódnak (elbbiek átlagosan 50— 70 cm, utóbbiak maximálisan 30 cm
vastagságúak). A szelvény alsó harmadában két fluxoturbidites réteg betelepü-

lése figyelhet meg, melyben áthalmozott felseocén nagyforaminiferák, Bryo-
zoák és Corallinaceák mellett bryozoás márga és nummuliteszes-discocyclinidás

mészmárga kavicsok, valamint terrigén kvarckavics találhatók. A szelvény alsó

tagozata a budai márgánafc, fels tagozata a tarái agyagnak felel meg.
A nagyforaminiferákat Numulitesek, Operculinák, Spiroclypeusok, Disco-

cyclinák, Aktinocyclinák és Asterocyclinák képviselik.

Közülük mind rétegtanilag, mind mennyiségileg a Nummuütesek a legfonto-

sabbak. Az 1. mintában szálban álló mészkben, a 3., 15., 26., 28. és 36. mintá-

ban allodapikus mészkben, az 5. mintában fluxoturbiditeszes kavicsos agyag-

márgában fordulnak el. Jelentsebb mennyiségben az 1., 16. és 26. mintában
mutatkoznak. A 28. és 36. mintából 1— 1 példány került el, mely rossz megtar-

tási állapota miatt értékelhetetlen. A Nummulites-íanna állandó alkotói a

N. incrassatus, N. pulchellus és N. chavannesi, melyehez az 1. és 16. mintában
N. fabianii, a 26. mintában N. bouillei társul. A N. bouillei ugyan az alsó-

oligoncénbe is átmen faj, de itt teljesen egyértelmen felseocén faunaegyüt-

tes tagja.

Az egyéb nagyforaminifera fauna is felseocén jelleg: az Operculina alpina-

alakkör taxonjai, a Spiroclypeus granulosus, valamint a Discocyclinidák nem
lépik át az eocén/oligocén határt. Közülük a Discocyclinidák a leggyakoribbak,

a 3. és 26. mintában nagy, a 16. mintában közel kzetalkotó mennyiségek;
a legfels, 36. mintában is elfordulnak.

A szelvényben elforduló sok Bryozoa is felseocén jelleg.

Az allodapikus mészkövek fossziliái rendesen egykorúak a bezáró rétegsor

fossziliáival. Esetünkben az allodapikus mészkövek Nummulites és egyéb nagy-

foraminiera faunája jellegzetesen felseocén kori. A bezáró agyag a plankton

Foramifniferákés anannoflóra alapján alsóoligocénnekminsül (Horváth, 1983,

ill. Nagymarosy, 1983).

A fennálló ellentmondás áthalmozással oldható fel, amit a 3. és 5. mintában

megfigyelhet idsebb képzdményekbl álló kavics, valamint a fauna kopta-

tottsága is valószínsít.

Noszvaj, Sikfkút Cserestet

A szelvény egy kis kfejt és a hozzá csatlakozó mesterséges árok réteg-

sorából tevdik össze. Kereken 10,0 m vastagságban tárja fel a határképzd-

ményeket, melyek alsó harmadukban mészk, középs harmadukban uralko-

dóan agyag és agyagmárga, fels harmadukban mészmárga kifejldések.

A mészk és az agyag, agyagmárga kifejldés közepes, a mészmárga nagy

mennyiség nagyforaminiferát tartalmaz. A fauna nagyobb részét Nummuli-
tesek, kisebb részét Operculinák és Spiroclypeusok alkotják.

A szelvény közel 7 m-es szakasza (1 — 16. minta) felseocén jelleg nagyfora-

minifera faunát tartalmaz. Alkotói: Nummulites fabianii (9. minta), N. cf.

fabianii (1, 8, 10, 13/3. minta; csak obliquus metszetekbl határozva!), N.

incrassatus
,
N. chavannesi, N. pulchellus , N. bouillei, valamint az Operculina

alpina-alakkör taxonjai. Közülük egyedül a N . bouillei ismert az alsóoligocén-
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4. ábra. A nagyforaminiferák rétegtani eloszlása a noszvaji Síkfkút kfejtjének eocén/oljgocén határképzdrnényél-

ben

Fig. 4. Répartition stratigraphique des grands Foraminiféres dans les formát ions de la limité Éocéne/Oligocéne de la

earriére de Síkfkút á Noszvaj

bi is (Biarritz; Boussac, 1911), de rétegtani elterjedése nagyrészt a felseocén-
re esik. Itt is, mint Possagnoban (Herb— Hekel, 1975), Mossanoban (Ungaro,
1969) és Scaffarelben (Blondeau, 1968), jellegzetes felseocén taxonokkal
alkot faunát.

E felett, folyamatos üledékképzdés mellett, a 17. mintában fellép — nem is

kis mennyiségben — a N. vascus és gyéren a Spiroclypeus carpathicus. A N.
bouittei tovább egzisztál, ugyanúgy mint a biarritzi szelvényben. Ugyanakkor
elmaradnak a N. incrassatus-, valamint az Operculina a?pina-alakkör taxonjai.
A teljes szelvénybl hiányzanak a Discocyclinák.
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A ceeresteti szelvényt jól kiegészíti 3 közeli feltárás, melynek rétegei azonos

dlések a cserestetiekkel. A 3 feltárás: Attila-kút, a Várhegy D-i és a Várhegy
K-i oldala (1. ábra). E szelvények a cseresteti kfejt alsó rétegeivel azonos

felseocén nagyforaminifera faunát tartalmaznak. Domináns fajuk aN. fabianii.

A feltárás-csoport egymást kiegészít szelvényei magukba foglalják a fels-

eocén legfels szakaszát (gazdag Nummulites-frúnával, amelynek domináns
alakja a N. fabianii s. 1.), valamint üledékfolytonossággal kapcsolódva az

oligocén egy kezdeti szakaszát is, a N. vascuseal jellemezve.

Cserépváralja-1. sz. fúrás

A határképzdmények 270,0—455,7 m között vannak kifejldve budai már-

gával és a tarái agyag különböz típusaival képviselve.

Nagyfóraminiferák csak a karbonátos szakaszokban fordulnak el: a 402,4

m-es pontmintában, valamint a 426,3—429,0 m-es szakaszban néhány Nummu-
litessel és Discocyclinával képviselve, továbbá a 460,6—455,7 m-es szakaszban

</>

5. ábra. A nagyforamlnlferák rótegtani eloszlása a Caerépváralja-l. sz. fúrás oecén/oligocén határképrúdményeflx'

Fia. 6. Rúpartltion stratigraphique des grands Foraminiféres dana les formationa de la limité Éocéne/Oligocéne d

aondage Cserépváralja-1
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közepes és nagy mennyiségben és nagyobb diverzitásban. Értékelésünk az

utóbbi szakasz faunájára vonatkozik.

A Nummuliteseket a N. fabianii,N . incrassatus,N.pulchellus,N . chavanne-

si,A . bouillei és a N. variolarius képviseli, az egyéb nagyforaminiferák nagy több-

sége Discocyclina. A vékonyesiszolatok aequatoriális metszeteket csak elvétve

tartalmaznak, így a helyenként kzetalkozó mennyiség Discocyclina-fauna

taxonómiai értékelése csak a D. aspera- és a D. niimmulitica-&\a.kkoT elkülöní-

tésére szorítkozhatott. Jelents mennyiség az Operculina alpina-alakkörbe

tartozó metszetek száma. Chapmanina gassinensis egészíti ki a nagyforamini-

fera faunát.

Mindezek jellegzetesen felseocén alakok, így az általuk jellemzett szelvény-

szakasz kora felseocén.

A nagyforaminifera taxonok rétegtani értéke

A vizsgált szelvényekbl a Nummulites, Operculina, Spiroclypeus, Discocyc-

lina, Aktinocyclina, Asterocyclina és Chapmanina nemzetség taxonjai voltak

meghatározhatók.
Közülük mind rétegtanilag, mind mennyiségileg a Nummulitesek a legjelen-

tsebbek. Faunáik a N. fabianii, N. chavannesi, N. pulchellus, N . incrassatus,

N. vascus, N. variolarius és N. bouillei körébl kerülnek ki.

A N. fabianii a mediterrán faunaprovincia legjellegzetesebb felseocén faja.

A Pireneusoktól a Kis-Kaukázusig a Tethys-vidék valamennyi felseocén
szelvényének állandó és nagy példányszámú alakja. Jelents változékonyságá-

ból származó taxonómiai heterogenitása ugyan több szerzt a faj differenciálá-

sára indított (N. retiatus: Roveda, 1959; hat alfaj, ill. változat elkülönítése:

Vanová, 1972; négy különböz fejldési szint taxon szétválasztása: Bombita,
1975; a N. fichteli felé vezet átmeneti forma kikülönítése: Vanová. 1981), de
hangsúlyoznunk kell, hogy e taxonok mind a felseocén idintervallumon belül

egzisztálnak, s a N. fabianii alapveten a felseocénre érvényes rétegtani érté-

két nem érintik. Ez az érték annyira kiemelked, hogy kihalásához kötik az

eocén kor végét (Beckmann et al., 1981; Kacharava, 1969: Kecskeméti.
1982; Grigorjan, 1973; Mrevlisvlli, 1971; Pavlovec, 1961).

A N. chavannesi elfordulásai a Pireneusoktól a Kis-Kaukázusig ismertek.

Hazánkban is minden felseocén iVwramMZiíes-faunának állandó alkotója.

Rétegtani elterjedését a szerzk túlnyomó többsége kizárólag a felseocénre
korlátozottnak veszi. Bieda (1963) és Blondeau (1968. 1972) adatai szerint

már a középseocén végszakaszában megjelenik, de széles elterjedése és fel-

dúsulása a felseocénben történik. Az oligocénbl nem ismert. Rétegtani helyét

a kíséretében lev zónajelz fajok jelölik ki (Mrevlisvili, 1971).

A N. pulchellus hazánkban is, külföldön is gyakori felseocén faj. Külföldi
elfordulásai területileg, kisebb eltérésektl eltekintve, a N. chavannesiéve1

egyezek, rétegtani elterjedésük azonban részben eltér. A N. pulchellus csak a

felseocénben fordul el s elfordulási maximuma, szemben a chavannesi alsó-

priabonai legnagyobb gyakoriságával, a priabonai fels szakaszában van. Réteg-
tani értéke jelents.
A N. incrassatus, mint meglehetsen változékony faj, számos taxonómiai és

nevezéktani problémával terhes. Ennek következményeként bonyolult kép
alakult ki a faj rétegtani helyzetérl is. A problémát Lanterno és Roveda
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(1957) tisztázták da la Harpe tipusanyagán (Musée de Lausanne) végzett
alapos taxonómiai és nevezéktani vizsgálataik alapján. Ennek lényege: de la
Harpe (1883—1885) az entrevauxi (Tengeri-Alpok) priabonaiból elkerült
N. vascus var. incrassatát emelte önálló faj rangjára N. incrassatus néven. Ez
egy gömbded alak, szemben a lapos N. vascussal. Mint kiderült, a taxonómiai
különbség rétegtani különbséget is takart: ugyanis a N. incrassatus rétegtani

elterjedése az alsóoligocénig tart (már a középseocén legfels szakaszában
fellép), a N . vascus priaboniai végi kialakulás után az oligocénben fordul el.
A N. vascus, egy inilialis nev alfaja (Grigorjan, 1960, 1973) közvetítésé-

vel a priabonai tetején differenciálódott önálló taxonná, s vált az oligocénben
szélesen elterjedetté Biarritztól a Kis-Kaukázusig. St Piemontban és D-
Aquitaniában az oligocén magasabb szintjeibe is behatol (Lorenz, 1968).

A legfontosabb szelvények Nummulites-faunájának vizsgálata alapján ma
általánosan elfogadott, hogy a N. incrassatus a felseocén, a N. vascus az alsó-

oligocén jellemz taxonja (Blondeatj, 1972; Scbaub, 1981).

A síkfkúti szelvényünkben elforduló N. variolarius rétegtani elterjedése

rendkívül tág. F elterjedési ideje a középseocén záró idintervalluma, de

átlépi a középs/felseocén határt is és a priabonai alján egy viszonylag gazdag
és heterogén felseocén Nummulites-fauna kiinduló fajává vált (Kecskeméti,
1982). Belle vált ki az elbb tárgyalt N. incrassatus s leszármazási vonalához

tartozik a N. vascus is. Ugyancsak belle vált le felseocén kezdeti differen-

ciálódása során az operculinoid kamrákkal rendelkez, lapos N. bouillei is.

A N. bouillei rétegtani elterjedésének jelentsebb része a felseocénre esik. de

megtaláljuk a biarritzi szelvény oligocén szakaszában is (rocher du phare;

rocher de la Saint-Vierge), ahol a N. vascussaX és N. fichtelivel asszociálódik.

Az Operculinák minden szelvényünkben elfordulnak, egyes szelvénysza-

kaszokban nem is kis mennyiségben. Vékonycsiszolatokból végzett vizsgálatuk

csak az alakkörre való definiálást tette lehetvé. A nagy kezdkamrára és a

közepesen nyitott spirára utaló axiális metszetek feltétlen az alpina alakkör

jelenlétét jelzik. Az Operculina alpina a Tethys-vidék általánosan elterjedt, ki-

zárólagosan a felseocénben elforduló faja (Hottinger, 1977; Herb. 1978;

Matteucci— Schiavinotto, 1980).

A Nummulitidae családba tartozó Spiroclypeusok a középs- és felseocén

határtól a miocén alsó harmadáig egzisztálnak. Több fajuk közül szelvénye-

inkben a S. granulosus és a S. carpathicus fordul el. Az elbbi nem lépi át az

eocén/oligocén határt, az utóbbi az oligocén bázisán jelenik meg. így a két

egymást váltó taxonnal jó eszköz került birtokunkba a határ kijelölésére. Ezt

az Síkfkút, cseresteti szelvényben már használtuk is.

A Discocyclinidák (Discocyclina, Aktinocyclina , Asterocyclina) rétegtani ér-

téke, részben taxonjai jelents részének tág rétegtani elterjedése, részben bizo-

nyos mérték fáciesfüggségük miatt, közepes. A nemzetség felseocén végén tör-

tén kihalása azonban a határmegvonásnál fontos rétegtani momentum.
A Chapmanináknak a középseocén végén történt megjelenésére vannak

adatok (Beckmann et al., 1981), de általános elterjedésük a felseocénben tör-

ténik s tovább kevéssé egzisztálnak. A faunákban mennyiségileg nem játsza-

nak jelents szerepet, de csak egy idintervallumban való elfordulásuk bizo-

nyos rétegtani értéket kölcsönöz nekik (Cita— Scipolo, 1961).
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Rétegtani következtetések

Szelvényeink többségében csak felseocén nagyforaminifera faunák voltak

megfigyelhetk, illetve azok olyan rétegtani helyzetben voltak, hogy az eocén/

oligocén határ megvonásánál nem jöhettek számításba (Alcsútdoboz-3. sz.

fúrás; Noszvaj: Síkfkút, Attila-kút, Várhegy D és Várhegy K).

A Csillaghegy, Ibolya utcai szelvény a budai márga és a tarái agyag, ill. annak
megfelel formáció együttes elfordulása miatt alkalmasnak látszott a határ

kijelölésére. Azonban a szelvényben észlelhet települési zavar, valamint az át-

halmozás okozta nem konzekvens faunaszukcesszió miatt el kellett ettl
tekinteni.

A Noszvaj, Síkfkút cseresteti szelvény azonban kiemelked az eocén/

oligocén határ megvonása szempontjából.

E tekintetben legfontosabb a nagyforaminifera-fauna összetételének és jelle-

gének megváltozása (vö. 4. ábra). A változás, folyamatos üledékképzdés mel-

lett, a 16—17. minta faunájában észlelhet. Ennek legfontosabb momentumai:
— a biarritzi szelvény oligocén rétegeibl (világítótorony, Atalaye) leírt

N. vascus fellépése;

— az oligocénben megjelen Spiroclypeus carpathicus jelenléte;

— a jellegzetes felseocén Nummulites-ta.xonok (fként a N. fabianii)

elmaradásával egyidejleg a nagyforaminifera fauna diverzitásának jelents
csökkenése. A 17. mintától felfelé a faunát — jelents egyedszám mellett —
mindössze a N. vascus, N. bouillei és a Spiroclypeus carpathicus alkotja.

A Síkfkút, cseresteti szelvény felseocén nagyforaminifera faunája nehéz-

ség nélkül korrelációba hozható más magyarországi szelvények (Alcsútdoboz-3.

sz. fúrás; Síkfkút; Attila-kút, Várhegy D és Várhegy K; Eger, Kiseged) fels-

eocén faunáival.

Bséges összehasonlító anyag, ill. irodalmi adatok alapján ugyancsak jól

párhuzamosítható
— az északolaszországi Priabona (Roveda, 1961; Herb— Hekel, 1973;

Slrotti, 1978; Herb, 1978; Matteucci— Schiavinotto, 1980), Mossano
(Ungaro, 1969; Herb— Hekel, 1973), Trento és Monté Baldo (Castellarin—
Cita, 1969) és Possagno (Herb— Hekel, 1973, 1975);
— a délfranciaországi Scaffarel (Blondeau, 1968; blondeau et al.. 1968)

és az aquitaniai Biarritz (Boussac, 1911);
— a Francia-Alpokban lev Haute-Savoie (Martini, J., 1963);
— a Kolozsvár környéki bácsi, kolozsmonostori (Bombita—Moisesclt,

1968; Bombita, 1975; Mészáros, 1980; Bombita— Rrsu, 1981) és a meszes-
hegvségi Bogva-Vármez (Bombita, 1975) szelvények felseocén faunáival.

Az alsóoligocén faunához hasonlót Magyarországon csak Solymáron és

Pilisborosjenn (vö. 1. ábra) figyelhettünk meg eddig, de ezeknek az eocén/
oligocén határához viszonyított helyzete más, mint a síkfkútié (Kecskeméti,
1981). Viszont jól korrelációba hozható, az összehasonlításul is szolgáló biar-

ritzi (világítótorony, Atalaye) alsóoligocén faunával. Mindkét helyen elfor-
dul a N. vascus és a N . bouillei

; Síkfkúton hiányzik a N . intermedius (— N.
fichteli).
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Korreláció a plankton zónákkal

A Nummulitesek jó szintjelz értéke régóta ismert. A nagyforaminiferák
közül egyedül rendelkeznek olyan zónációval, mely az eocén/oligocén határt is

magába foglalja (a szintén jó szintjelz Alveolinák rétegtani elterjedése nem
éri el e határt).

A Nummulitesek törzsfejldésében az eocén végs szakaszában s az eocén

/

oligocén kor fordulóján több olyan fontos evolúciós esemény történt, mely
zónációjukban is tükrözdik. A középs/felseocén határán kihaltak a nagyter-

met sima és pontozott fejldési sorok. A felseocént már csak egy hálózatos

és egy vonalozott fejldési ág érte meg, melynek fajai a Nummulitesek számára
kedvez élettereket gyorsan benépesítették. A differenciáltabb hálózatos

N. fabictnii az egész Tethys-vidék zónajelz Nummulitesévé vált (Hottinger—
Lehmann— Schaub, 1964; Schaub, 1981). Jelents prosperálás után populációi

megritkultak s fokozatos hanyatlás és átmeneti formák differenciálódása után
átadták helyüket a szintén hálózatos N. intermediusnaJc (e taxon neve a priori-

tási szabály szerint N. fichteli, Roveda, 1970; de amíg ez kellképpen tudatosul,

a rétegtani irodalomban használatát fenntartjuk). Tehát a mediterrán terület

eocén/oligocén fordulójának tengeri üledéksorait a felseocénben, mint zóna-

jelz a N. fabictnii, az alsóoligocénben a N. intermedius (= N. fichteli) jellemzi

(Hottinger—Lehmann— Schaub, 1964; Schaub, 1981). A két zóna közti

határt emelte konvencióként eocén/oligocén határrá 1968-ban a párizsi Eocén
Kolloquium (Propositions, 1969).

A N. intermedius (= N. fichteli) els fellépésével jelzett eocén/oligocén határ

kijelölése, a faj ritka elfordulása miatt, sok helyen nem lehetséges. Csak né-

hány, kivételes helyzet szelvény (pl. Biarritz) alkalmas a határnak segítségé-

vel történ megvonására.
Az utóbbi két évtizedben a Nummulites zónáció mellett kialakultak a plank-

ton szervezetekre alapított, globális tagolásra is alkalmas zónációk.

A plankton Foraminifera zónáció alapveten Bolti (1957, 1966) és Blow
(1969) munkássága nyomán alakult ki. Az utóbbit a harmadidszakra érvé-

nyes standard-zónációnak is tekintik.

A zónák elhatárolására általában evolúciós eseményeket (kihalás, fellépés)

használnak. Ezeket az eseményeket a helyi körülmények módosíthatják, melyek

aztán a fauna összetételét is megváltoztathatják. Mindez a zónahatárok el-

tolódását és a standard zónációtól való kisebb-nagyobb eltérést okozhatja.

Az eocén/oligocén határ kijelölésére trópusi területeken általában a Oloboro-

talia cerroazulensis csoport kihalását és az ún. kisglobigerinás faunák megjelené-

sét használják. Ez egybeesik a Oloborotalia cerroazulensis s. I. és a Pseudohastx-

gerina micra\Cassigerindla chipolensis BoLLi-fóle zónák határával, mely a

BLOW-féle zónációban a P 17-es zónán belül (magasabb részében) fut.

A trópusi zónáció mediterrán területeken, így hazánkban is, nem alkalmaz-

ható maradék nélkül.

Horváth (1983) vizsgálatai szerint eocén/oligocén határképzdményeink
ben a plankton Foraminifera zónáció a következ.
Több szelvényünk — közte a Cserépváralja- 1. sz. fúrás is — budai márgo

szakaszában a Oloborotalia cerroazulensis s. I. zóna a névadó taxon mellett

Globigerina linapertát és Og. eocaenát, valamint együttes elfordulásban a Gg

ampliaperturát és Og. gortani praeturritilinát tartalmaz. Ez a P 17-es zóna aIs*

kétharmadát teszi ki.
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8. ábra. Az eocén/oligocén határ, 1U. a nagyforaminifera, plankton foraminlfera éa nannoplankton zónahatárok elhe

lyezkedése a vizsgált szelvényekben

Fit. 6. Position de la limité Éocéne/O ligocéne, resp. des zones a grands Foraminiféres, Foraminlféres planctonlqnes
á Nannoplancton dana les conpea étndiéea

Erre egy ún. átmeneti zóna következik, melynek alsó határa a Pseudohas-

tigerina neguewichiensis, Chiloguembelina ex gr. gracillima, Olobigerina liverov-

skae és Globorotalia postcretacea feltnésével, fels határa a Oloborotalia munda
belépésével vonható meg. Jellemz e zónára a Olobigerina eocaena, Gg. tripartita,

Og. ampliapertura, Gg. prasaepis, Gg. gortanii és Globorotalia increbescens együt-

tes elfordulása. E zóna a budai márga legfels néhány méterét és a P 17-es

zóna fels harmadát foglalja magába.
Ezt követi az ún. kisglobigerinás zóna, melyre a Globorotalia postcretacea, Gr.

brevispira, Gr. munda, Chiloguembelina gracillima, ill. a Olobigerina tapuriensis,

Gg. prasaepis, Gg. ampliapertura és a Gg. angustiumbilicata együttes elfor-

dulása jellemz. Ez a zóna a tardi agyag alsó, laminites szakaszát foglalja ma-
gába és a P 18-as zónát, tehát már biztosan az alsóoligocént jelzi.

E zónákkal kapcsolatban két észrevétel teend:
— A zónajelz fajok több zónában, ül. szelvényben hiányzanak. így, a né-

hány szk rétegtani elterjedés taxon mellett az átmen fajok együttesen el-
forduló csoportjaival lehet csak jeüemezni a zónákat. Ez nehézséget jelent a

korrelációnál.

A sok átmen faj a faunafejldés lassúságára, de legalábbis fokozatossá-

gára utal (jól mutatja ezt az egyik zóna „átmeneti” jelzje is !), s azt jelzi, hogy
az eocén/oligocén határon gyors vagy drasztikus változásra nem számíthatunk.
A közelmúlt nagy jelentség rétegtani eredménye volt a nannoplankton zóná-

ciók kidolgozása. A mintegy 15 éve kialakított zónációk közül a MARTiNi-féle

(1971) és a BuKRY-féle (1971) a legjobb. Kitn globális tagolási és korrelációs

eszközként használhatók a tercier rétegtanban. Egy gyengéje azonban mind-
kettnek van. Az eocén/oligocén fordulóján több zóna határa csak kihalási

dátumokkal rögzíthet.
Az eocén/oligocén határt trópusi területeken az NP 20/21 zónahatáron von-

ják meg a Discoaster saipanensis és D. barbadiensis kihalásával.
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A magyarországi határképzdmények narmoflóráját Nagymarost tanul-

mányozta behatóan. Vizsgálatai szerint (Nagymarosy, 1983) a határmegvonást
eocén/oligocén képzdményeinkben jelentsen nehezíti két tényez: egyrészt, a

trópusokon felállított zónák szintjelz fajai ritkák vagy hiányoznak; másrészt,

a használt kihalási dátumokat állandóan „elmossa” az éppen kihaló vagy kihalt

fajok folyamatos áthalmozódása az idsebb képzményékbl.
A bizonytalanul alkalmazható „világdátumok” helyett kísérletet tett „regio-

nális dátumok”, változások rögzítésére. A határképzdményekben elforduló
fajok kihalása, fellépése és akméja adatainak számítógépes feldolgozása ered-

ményeként az eocén/oligocén határt a Discoaster saipanensis és a D. barbadiensis

kihalásával, továbbá a Reticulofenestra locfceri sporadikus megjelenésével, vala-

mint a Lanternithus minutus, a Zryghablithus bijugatus és IsthmolitJms recurvus

egyedszámnövekedésével vonja meg.
A 6. ábra szinoptikusán mutatja az általunk részletesen vizsgált 4 szelvény-

ben a három fossziliacsoport alapján megvonható eocén/oigocén határt. A táb-

lázatból kitnik, hogy a nagyforaminiferák alapján megvonható határ nem esik

egybe a plankton szervezetekével, azokénál magasabban fekszik. A legreálisab-

ban összehasonlitható szelvényben, a Síkfkút cserestetiben, ez úgy jelent-

kezik, hogy az eocén nagyforaminiferák még a P 18-as, ill. az NP 21-es zónában
is egzisztálnak (hasonló helyzet külföldi szelvényekben is ismert !).

Mindez az alábbi következtetésekre ad lehetséget :

— az eocén/oligocén határon a változások nem egyidejek és fokozatosak

voltak,
— a nagyforaminiferák lassúbb evolúciós tempóval rendelkeztek, mint a

plankton szervezetek (a szelvényekben elforduló génuszaik általában már par-

akméjükben voltak),

— a számos környezetváltozási hatásra a nagyforaminiferák lassabban rea-

gáltak, mint a plankton szervezetek.
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Contribution au probléme de la limité

Éocéne/Oligocéne sur la base des grands
Foraminiféres étudiés dans de nouvelles coupes

T. Kecskeméti* — P . Varga**

Dans le cadre des recherches complexes (IGCP Project 174) lancées pour l’étude des
formations de la limité Éocéne/Oligocéne, mais en particulier pour celle des évenements
éocénes terminaux (Terminál Eocéné Events) plusieurs nouvelles coupes ont été établies,

surtout dans les montagnes de Buda et de Bükk, pendant les deux derniéres années.
Les présentes études embrassent les grands Formaniféres de ces coupes-lá, leur évaluation
stratigraphique, leur corrélation et la démarcation de la limité Éocéne/Oligocéne.

Parmi les coupes, celles de Noszvaj et Síkfkút (Montagne de Bükk) ont une importance
extraordinaire, puisque la limité Éocéne/Oligocéne y peut étre désignée sur la base des

grands Foraminiféres (Fig. 4). L’intervalle inférieur calcaire de la coupe (échantillons

1 á 9) contient un ensemble de grands Foraminiféres caractéristique (N. fábianii, N. incras-

satus, N. chavannesi, N. pulchellus, N. bouillei, Operculina ex gr. alpina

)

qui, aprés un
intervalle de transition bref (échantillons 10 á 15) change graduellement de composition
ainsi que de caractére. N. vascus et Spiroclypeus carpathicus, formes apparaissant dans
l’intervalle marnocalcaire supérieur (échantillons 16 á 25) indiquent déjá la présence de
l’Oligocéne inférieur, et la diminution de la diversité de la fauné de grands Foraminiféres
indique également un changement.

La limité Éocéne/Oligocéne qui peut étre tirée sur la base des grands Foraminiféres ne
coincide pás avec la limité indiqué pár les organismes planctoniques, étant située plus

haut que ceux-ci. Dans la coupe de Síkfkút elle se présente de la maniére que les grands
Foraminiféres éocénes toujours persistent mérne dans les zones P 18 et NP 21, respective-

ment.
Tout cela indique que les changements á la limité Éocéne/Oligocéne étaient asynchro- ,

nes et progressifs et que les grands Foraminiféres se caractérisaient pár une évolution plus

lente, ayant réagi au changements de milieu plus lentement que les organismes planctoni-

ques.

Manuscrit regu: le 8 sept. 1984.

K Bonpocy o rpaHHue aoueH-ojinroueH, BbiHBJiHeMOH no KpynHbiM

(fiopaMHHHífiepaM Ha hobwx reonorHuecKHX pa3pe3ax b BeHrpiiH

T. KeweMemu n. Bapea

B npogecce KOMrmeKCHbix HccjiegoBaHiiií (npuenT 174 MnrK), CBfl3anHi>ix c M3yneHHCM rpa-

hhui.1 3oueH-o^nroueH b BeHrpmi, h b nepByio OMepegb HBjieHWH, npocjie>KHBaiomHxCH b KOHge

anoxH aogeHa (Terminál Eocéné Events), b TeMenne noejiegmix gByx JieT öbui npoJio>KeH pjw
HOBbix reoJiorHMecKHx pa3pe30B b ochobhom Ha TeppHTopnn BygaHCKHX rop h ropHoro iwacciiBa

Biokk. PaccMaTpHBaeMbie b HacTonmen cTaTbe nccjiegoBaHim 6bum HanpaBJieHbi Ha no3HaHne

(j)ayHbi KpynHbix (})opaMHHH(j)ep, hx CTpaTnrpa(})HMecKyio oue»n<y, KoppejiHUHio h BbiHBJieHna

rpaHHUbi 3oueH-o^Hroi;eH.
143 Hiicjia paccMaTpHBaeMbix pa3pe30B HaHÖo^bmee 3HaneHiie hmciot pa3pe3bi b HocBaií

h LLlHK(j)éKyT (ropbi Biokk), TaK Kai< b hmx Ha ocHOBaHHH KpynHbix (JjopaMimmJiep mo>kho blj-

gejiHrb rpaHHqy aoueH-o^HroueH (pwc. 4.). B hh>khcm HHTepBajie pa3pe3a, npegcTaBneHHOM

H3BecTHHi<aMH (oöpa3Ubi JVeJVe 1 9), cogepHciiTcn xapaKTepHbiií KOMnjieKC i<pynHux (J)opMaHH-

HH(J>ep N.fabianii, N. incrassatus, N. chavannesi, N. pulchellus, N. bouillei, Operculina ex gr.

alpina npeTepneBaiomHH nocTeneHHoe H3MeHeHne cBoero cocTaBa h xapaKTepa (j)ayHi>i noc^e

KopotKoro nepexogHoro HurepBajia (o6pa3Ui.i 10— 15). Bhah N. vascus h Spiroclypeus

• Geological and Paleontologlcal Dept of the Hungárián Nat. llist. Museum, H-1088 Budapest VIII. Múioum
körút 14—10.

•• Geol. Intitute of the Eötvös L. üniversity, H-1088 Budapest VIII. Múzeum körút 4/1.
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curpcithicus,
npoHBJifnomnec5i b bcpxhcm HHTepBa-ne, npeacTaB^enHOM ii3BecTK0BUMH Mepre.iH-

mm (oöpa3ui»i 16 25), yk-a3biBaK>T Ha npncyTCTBue HH>KHero ojuiroueHa, npimeM Ha h3mchchiih
VKa3UBaeT T3K>Ke h ocnyaHeHue (payHbi KpynHbix (})opaMHHH(j)ep.

TpaHHua Me>K;iy aoueHOM h ojinroueHOM, BbiyiBaeHuan Ha ocHoBaHim KpynHbix (J)opaMiimi-

<J>ep, He coBnaaaeT c rpaHHueií 30Hbi ruiaHKTOHHbix opraHH3MOB, pacnojiarencb Bbirne nocae;;-

Hefí. B pa3pe3e LllHK(})eKyT OHa nponBJUjeTCH npii HajiHHHH KpyriHbix 4>opaMHHii(|)cp cootbct-
CTBeHHO B30HaX P 18 H 11.

Bee 3to yi<a3biBaeT Ha to, hto Ha rpaHHue aouen-o/niroueH n3MeHCHHH nponcxofliiJiii nocTe-
neHHo, ho HeoflHOBpeMeHHo; ajih KpynHbix (J)opaMHHH<{)ep öbijin xapai<TepHbi 6o;iee Me;yienHbie
TeMnu 3BOJUOUHH, npn 3tom Ha n3MeHeHHfl cpeAU ohh peanipoBajui Me/yiemiee, weM nJiaHKTOH-
Hbie opraHiiSMbi.
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A nagykrösi preneogén aljzat földtani

felépítése

Bércziné Makk A .*—Cserepesné M. Bernadetté*

(3 ábrával, 1 táblázatiul, 1 táblával)

Összefoglalás: A szerzk a Nagykrös (Nk), Xagykrös-Kalmánhegy (NkK),
Nagykörös-Hangács (NkH) és Nagykrös-Új (NkU)-jel fúrások által feltárt, illetve ha-

rántolt preneogén képzdmények kzettani és slénytani újraértékelését végezték el.

A területen prekambriumi gránit, felteheten karbon agyag-, homokkpala, alsótriász

vöröshomokk, változatos mezozóos törmelékes üledékek, karbonátok és vulkáni kép-
zdmények váltak ismertté. A preneogén aljzat jelenlegi morfológiája egy ÉK-DNy
irányban megnyúlt, kb. 1000 m szintkülönbséggel rendelkez domborulatot mutat. A
szerzk feltételezik, hogy a jelenlegi helyzet az egykor volt boltozat DK-i szárnyát
reprezentálja.

Bevezetés

Az 1957— 58. években felvett fotoregiszt rálású szeizmikus mérések Törtei—
Nagykrös környékén egy (—1000) — (—1100 m) magasra kiemelt, ÉK-
DNy irányú boltozatot mutattak ki. Az ötvenes évek végén lemélyített nagy-
krösi (Nk), ill. a hatvanas évek elején mélyített nagykrös-kálmánhegvi
(Nk-K) fúrások a pliocén homokkrétegekben, illetve miocén és aljzati kép-
zdményekben több földgáz és kolajtelepet tártak fel. A változatos és bonyo-
lult települési viszonyokat a meglev fúrások és az eddigi geofizikai mérések
nem tudták kell mértékben tisztázni.

Érért az 1978—79. évek folyamán az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt
Kutatási Szervezete Nagykrös—Kecskemét körzetében gravitációs és vibro-

szeizmikus méréseket végzett, amely mérések a kutatási terület földtani-

szerkezeti viszonyainak megismerését megbízható új információkkal segítették.

Az új kutatási program keretén belül, újabb szénhidrogén felhalmozódási lehe-

tségeket keresve került sor a nyolcvanas évek elején a Nagvkrös-j (NkÚ)
jel fúrások lemélyítésére. A fúrások a szénhidrogén termelés szempontjából
meddnek bizonyultak.

Dolgozatunk elkészítésénél feladatunknak tekintettük a nagykrösi (Nk),
nagykrös-kálmánhegyi (Nk-K), nagykörös-hangácsi (Nk-H) és Nagykrös j
(Nk-U)-jel fúrások által harántolt preneogén képzdmények kzettani és

slénytani újraértékelését (1. ábra).

Összesen 37 fúrás képzdményét ismertetjük kronológiai sorrendben.

* Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejleszt Intézet, 2413 Százhalombatta, Pf. 32.
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1. ábra. Nagykörös és környékének térképvázlata

Fig. 1. Map-sceme of Nagykrös and its vicinity

Nagykrös körzetében kb. 1000 m tengerszint alatti mélységben prekam-
briumi gránitot, felteheten karbon idszaki agyag-homokkpalát, permi
vöröshomokkövet, változatos mezozóos karbonátos kzeteket, törmelékes

üledékeket és vulkáni képzdményeket ismertünk meg.

A terület földtani felépítése

Ó-paleozoikum (és prekambrium)

Két kzettípus különíthet el: az egyik az ultrametamorf, migmás gránit és a

másik a felteheten retrográd úton képzdött kvarcit.

A gránit a kecskeméti gránit formáció kzeteivel azonos képzdmény. A nagy-

krösi területen az alábbi fúrások harántolták magmintával is feltártan:

Nk-6. sz. fúrás 1272,00— 1273,00 m

1294.00-

1299,00 m
NkÚ-2. sz. fúrás 1286,00-1291,00 m

1490.00-

1493,00 m
NkÚ-4. sz. fúrás 1495,00-1500,00 m
NkD-1. sz. fúrás 1 102,00— 1 104,00 m

1125,50-1125,65 m
1125,65-1127,50 m

Makroszkóposán vörösesszürke, egyenetlen szemcse nagyságú, 0,6— 2cm nagy-

ságú vörös és matt fehér foltos plagioklászból, üvegfény, lila mikroklinból és

kvarc kristályokból, változó mennyiség biotitból áll, nem homogenizált, egyik

helyen a plagioklász, máshol a mikroklin, vagy éppen a biotit az uralkodó.

Elkülönült melanoszom-leukoszom differenciátumokat nem tudtunk megha-
tározni. Nagyon gyakoriak a vörös, 1— 2 cm széles, élesen elhatárolódó aplitos

erek, amelyek felteheten szintén a gránitosodás során képzdtek, ennek

befejez szakaszában. Az aplit erek ásványtani összetétele a biotit hiányától

eltekintve megegyezik az alapkzetével, csak a szemcsenagyság durvább.

A mikroszkópos vizsgálatok során megállapítható volt, hogy a plagioklász

szabálytalan alakú, vagy izomorf, változó mértékben szericitesedett, általában

ikermentes, vagy vékony, poliszintetik us ikerlemezekbl álló, néhol kör, vágj

escsepp alakú kvarczárványokat tartalmazó kristályokat alkot, gyakran a
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kvarccal mirmekites összenövésben figyelhet meg. Vörös színe a vékony-
csiszolatokban is átüt. A FKDOROV-asztalos kimérések szerint az összetétel

An = 18— 28% között változik, két üde, ikerlemezes kristálynál találtunk

csak 10 An%-ot. A K-földpát pár 0,1 mm-tl több cm-esig terjed nagyságban
fordul el, zárványként az összes többi ásvány megfigyelhet benne. A nagy
szemcsék hullámos kioltásúak, széleken gyenge „mikroklin” ikresedést mutat-
nak. Nagyon gyakori az egy vagy kétirányú hasadozottság. A kristályok álta-

lában pertitesek, a pertitzsinórok nyújtott ,,S” alakúak, vékonyak. Az apróbb
kristályok jellegzetesen ikerlemezesek, pertit és hasadás rikábban figyelhet
meg. Az optikai adatok alapján a triklinitás magas, bár szemcsénként változó,

csak két kristályban mértünk magasabb hmérsékletre és kisebb rendezettség-

re utaló, monoklin 2V értéket. A kvarcnak két típusa ismert, a kristályok vagy ap-
rószemek, töredezettek, mozaikstrukturásan összefogazódva nagy kvarcit-

mezket képeznek, vagy több 0,1 mm-es önálló, csak kissé hullámos szemcséket

A Nagykörös (NK), Nagykörös— Kálraánhegy (NkK), Nagykrös— Hangács (NkH) és Nagykörös- Új (XkC)-jelü
fúrások szerkezeti helyzete

structural position of boreholes Nagykörös (NK), Nagykörös— Kálmánhegv (NkK), Nagykrös— Hangács (XkH) és
Nagykrös Új (NkÚ)

I. táblázat — Table /•

A íürás

jele,

száma

Symbol
and mim-
bér of

borehole

Eleváció

Elevation

m

Jura tet

Top of

Jurassic

m

Triász tet

Top oí

Triassic

m

Alsótriász
tet

Top of

Lower
Triassic
m

Karbon tet

Top of

Carboni-
ferons

m
1

Mez. + pal.

,

vastagsága

Thickness
oí Mesozoic
and Paleo-

zoic

m

Prekambri-
um tet

Top of

Precambriai)

m

A fúrás

talpa

Bottom of

borehole

m

i. o. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nk-l. 122,00 995 N00 1073
NK-2. 127,06 — — — — 1066,5
Xk-3. 129,00 — 1187 — 113 1300
NK-4. 124,40 — 1054 — 333 1387 1422
NK-5. 129,4 — 1118
Nk-6. 127,9 — — — — 1268 1099
Nk-7. 125,9 — — 1256 — 156 1412
Nk-8. 128,1 — — 1201 — 34 1235
Nk-9. 127,0 — — 1183 — 17 1200
Xk-10. 128.7 — — 1182 — 23 1205
Nk-11. 128,0 — — — — 1076
Nk-12. 128,4 — — 1153 — 47 1200
Nk-13. 126.0 — 1169 — 24 1193
Xk-14. 125,0 — — 1220 2 1222
Nk-15. 123,5 — — 1186 — 8 1194
Nk-16. 125.07 1416 — — 74 1490
NK-17. 121? — — 1165 — 32 1197
Nk-18. 118,0 1156 — — 170 1326
Nk-20. 123,0 — — 1169 — 8 1177
Nk-21. 125,0 — — 1120 75 1195
NkH-1. 114,43 1165 — — 50 1215
NkK-1. 119,0 1174 1,1223) — — 69 1243,5
Nk K-2. 118,0 1175 (1205) — — 95 1270
Nk K-3. 119,0 — 1134 1380 316 1450
Nk K-4. 119,0 — 1182 362 1544
NkK-5. 117,0 — 1261 40 1301
Nk K-6. 119,0 1182 (1225) 68 1250
XkTJ-1. 127,1 — — — — 1655
NkTJ-2. 130,3 — — — 1237 221 1458 1501
NkU-3. 124.14 — — 1111 239 1350
NkU-4. 125,7 — — — 1316 184 1500
NkU-5. 123.5 — 1269 1296 — 111 1380
NkTJ-6. 125.4 — — 991 509 1500
NkU-7. 123,7 — — 1134 656 1700
NkTJ-8. 119,8 1119 — 631 1750
Nkü-9. 123,8 1278 — 722 2000
NkU-10. 139,89 — — - — — 1214

2*
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alkotnak. A biotit a többi ásványhoz képest alárendelt mennyiség, vagy üde,
hipidiomorf, ersen pleokroós pikkelyeket, vagy töredezett, morzsolt, elbontó-
dott halmazokat alkot. Gyakori a hipidiomorf muszkovit is. Járulékosan apatit

figyelhet meg.
Az ásványkiválás sorrendje a következ. Az els generációban (ids) pla-

gioklász — kvarc — biotit — (ortoklász ?), a másodikban (fiatal) mikorklin
— kvarc — (albit?) képzdött.
A kvarcitot a Nk-4. sz. fúrás 9. mf. 1420,5—1422 m tárta fel. A kvarcit nem

bizonyíthatóan ugyan, de feltételezheten a gránitból képzdött ers kataklá-

zos, dinamometamorfózis hatására. A kzet legnagyobb részét finom-, apró- és

középszem, unduláló kioltású kvarc szemcsékbl álló, kisebb-nagyobb foltok

építik fel. Néhol ugyancsak foltokban és halmazokban apró szeriéit

pikkelyek is elfordulnak, felteheten egykori földpátok maradványaként,
Szórtan, vagy csomókban bségesen tartalmaz a kzet apró pirit-kristályokat is.

A 0,02—0,1 mm átmérj, különböz irányú kalciterek gyakoriak.

A kzetek pontos korára vonatkozóan nincsenek megbízható adataink.

A Nagyalföldrl származó metamorf kzetek radiometrikus kor mérései paleo-

zóos kort adtak, de tudjuk, hogy a második, retrográd metamorfózis pt értékei

jelents mértékben befolyásolják a kzet igazi korát, tehát a paleozoikum
(variszkuszi metamorfózis) csak a kzetet ért utolsó hatás kora. Az Erdélyi-

középhegységbl vett kzettani analógiák alapján tartjuk a metamorfózis
korát prekambriuminak, az ultrametamorfózis (gránitosodás) korát ó-paleo-

zoósnak.

j -paleozoikum

Karbon

Két fúrás harántolt permnél idsebb, felteheten karbon korú homokkpalát,
kovás homokkpalát, kovapalát, antracitos agyagpalát:

NkÜ-2. sz. fúrás 1286,0— 1291,0 m
NkÜ-4. sz. fúrás 1316,0— 1324,5 m

1400.0-

1405,0 m

1495.0-

1500,0 m

Minden kzettípus vékony, pármm—cm vastag, világosabb szürke és szürkés-

fekete sávokból áll, attól függen, hogy mennyi antracit, ill. homokszemcse
található bennük. A világosabbak uralkodóan 0,05—0,2 mm nagyságyú, nyúlt,

kihengerelt, egymásba fogazódott kvarc, ritkán földpát homokszemcsékbl
állnak, amelyek peremén újraolvadási jelenségek is megfigyelhetk. A köt-
anyag kriptokristályos kova, amelyben hajszálvékony szericitszálak, agyag-

ásványhalmazok, és kb. 0,05 mm-es, amorf, opak szervesmaradvány foltok

figyelhetk meg. A sötét sávokból hiányoznak a homokszemcsék, a kzet fleg

fekete, a kezet is megfest, vékony antracit pikkelyekbl, szeriéit és agyagás-

ványhalmazokból, valamint ezeket cementáló tömeges mennyiség kovából

áll. A kzetek nagyon ersen repedezettek, zúzottak, breccsásodottak, dara-

bokra könnyen szétesk. A repedésekben gyakran pirites agyag figyelhet meg.

Jellegzetesek a vékony, másodlagos kvarc erek.

A kzetek korára a NkÜ-3. sz. fúrás (1345— 1350 m) alsótriász vörös homok-

kövében talált kovás homokkpala kavics utal. A jakabhegyi homokk formáció
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üledékeiben áthalmozottan megtalálható kovás homokkpala annál idsebb,
esetleg karbon kort valószínsíthet. A karbonra utal az antracitosodott szerves

maradványok tömeges volta is.

Triász

Mezozóikum

A területen sok fúrás harántolt alsótriász arkózás vörös homokkövet:

Xk-3. sz. fúrás

Nk-7. sz. fúrás

Xk-8. sz. fúrás

Xk-9. sz. fúrás

Xk-10. sz. fúrás

Xk-12. sz. fúrás
Xk-13. sz. fúrás

Nk-14. sz. fúrás

Xk-17, sz. fúrás

Xk-20. sz. fúrás
Xk-21. sz. fúrás

NkK-3. sz. fúrás

XkÜ-3. sz. fúrás

XkÜ-5. sz. fúrás
Xk-6. sz. fúrás

Xk-7. sz. fúrás

1190.5-

1191,5 m
1202.0-

1204,0 m
1274.5- 1276,5 m
1298,5 — 1299,5 m
1284.0-

1287,3 m
1388,7-1392,5 m

1203.5-

1204,5 m

1209.5-

1211,0 m

1225.5-

1230,5 m

1180.0-

1184,0 m

1194.0-

1196,0 m

1184.0-

1189,0 m

1189.0-

1192,0 m

1194.5-

1200,0 m

1179.0-

1181,0 m

1219.5-

1221,5 m

1167.0-

1172,0 m

1180.0-

1184,0 m

1172.0-

1177,0 m

1190.0-

1195,0 m

1378.0-

1382,5 in

1416.5-

1420,0 m

1109.0-

1121,5 m

1345.0-

1350,0 m

1305.0-

1310,0 m

1007.0-

1011,0 in

1135.0-

1146,0 in

1495.0- 1500,0 m

1174.0-

1179,0 m

1367.0-

1374,0 m

1695.0-

1700,0 m

A magfúrások anyaga uralkodóan vörös, rozsdabarna, helyenként zöld és

szürke foltos, lazakötés, morzsalékos, tektonikusán ersen igénybe vett, repe-

désekkel, vetkkel átjárt, igen szeszélyesen változó szemcsenagyságú, osztályo-

zásán törmelékes üledék. A legfinomabb frakció az agyag, az ilyen típusú kze-
tek általában finoman rétegzettek, pikkelyes, leveles elválásúak, míg az aleuro-

litok, homokkövek és konglomerátumok rétegzetlenek. A finomszem kzet-
típusok kötanyaga limonit, agyagásvány és kova, a durvábbszemeknél a
kalcit is jelents szerepet játszik. A limonit kötanyag felteheten a gránit

törmelékdarabok biotitjának mállásából keletkezett. Az agyagos csúszási

síkok, különösen a finomszem, agyagos részeken igen gyakoriak. A lehordási

terület majdnem teljes egészében gránit, a törmelékszemcsék anyaga enyhén
bontott plagioklász, mikroklin és kvarc, ill. ezekbl felépül apróbb gránit
szemcse. Csak egy fúrásnál, a NkÚ-3-as 2. magfúrásában találtunk egy paleo-
zóos kovás homokkpala, továbbá egy vitroporfiros, hialinos szövet, kvarctar-
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talmú kvarcporfir, és egy igen ersen elbontott, uralkodóan kloritból és szeri-

citbl álló bázisosabb vulkáni kzet (andezit ? trachit) törmelékdarabot.
Az összlet fekjét (így vastagságát) nem ismerjük, csak a Nk-4-es fúrta át és

alatta retrográd kvarcitot harántolt. A vörös, tarka homokk fedjében általá-

ban miocén vagy pannon képzdmények figyelhetk meg, folyamatos átmenet a
triász felé csak a Nk-K-3. és Nk-5. sz. fúrásban volt található. A Nk-K-3-ban
a vöröshomokk közé fokozatosan anhidrites agyag, agyagos, márgás anhidrit

rétegek települnek, majd anhidrites dolomit figyelhet meg. A Nk--5. sz.

fúrásban a vörös homokk felett szürke, sötétszürke, tektonikusán ersen
igénybevett, dolomitcsikos márga települ.

A fiatalabb triász képzdményeket az Nk-5. sz. fúrás kivételével tulajdon-

képpen csak a nagykörös-kálmánhegyi (NkK)fúrások tárták fel (Bércziné
Makk A. 1974).

A lemélyített 6 fúrás közül a NkK-3. és NkK-4. sz. harántolt alsótriász kép-

zdményeket:

NkK-3. sz. fúrás 1281,0 — 1284,0 m

1345.0-

1349,0 m
NkK-4. sz. fúrás 1477,0— 1479,0 m

1541.0-

1544,0 m

A jakabhegyi homokk formáció fedjét képez mintegy 80 m (NkK-3.), ill.

60 m (NkK-4.) vastag sötétszürke, fekete, tömött, jól rétegezett, kissé palás,

25— 30° rétegdlést mutató anhidrit, anhidrites márga, agyagos anhidrit-

összlet az alsóbb szintekben gyakoribb breccsás dolomit, anhidrites dolomit,

közbetelepülésekkel jellemzett. Az anhidrites összlet helyenként gyengén gyrt,
vagy breccsaszeren összetöredezett (NkK-4.). A hasadékokat és repedéseket

tejfehér, kristályos anhidrit tölti ki.

Az anhidrites, dolomitos rétegek fedjét mélyebbvízi, sekélytengeri, vékony,

barnásszürke, tömött kemény, rétegzetlen, mikrokristályos, Ostracoda héj-

töredékes, breccsás mészk alkotja.

A werfeni formáció képzdményei teljesen smaradvány mentesek. A korha-

tárt így csuj án a kzettani hasonlóság és a geofizikai mérések eredményei alap-

ján lehetett meghatározni.
Az anhidrites rétegek fedjében a NkK-3. és NkK-4. sz. fúrás tárt fel, mint-

egy 160— 280 m vastag középstriász összletet. A szerkezet É-i peremén mélyüli

NkK-5. sz. fúrás —1184 m talpmélységben középstriász mészkben állt meg

Nk-K-3. sz. fúrás 1135,0-1136,5 in

1136.5-

1139,5 m

1139.5-

1144,0 m

1144.0-

1151,0 m

1162.0-

1166,0 m
1 1 66.0 - 1 1 70,5 m
1 181,5-1 187,0 m

1200.0-

1205,5 m

1220.5-

1223,5 in

1245.0-

1248,0 m
1 188.0 - 1 192,0 m
1 192,0 - 1 194,0 m
1 194,0- 1 197,0 m
1 197.0- 1201,5 m

1228.0-

1229,5 m

1250.0-

1252,0 m

1291.5-

1294,0 m

NkK-4. sz. fúrás
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NkK-5. sz. fúrás 1264,0—1267,5 m
1267,5- 1268,5 m
1300,0-1801,0 m

Az alsótriász képzdményekre települ vékony mészk fedjében vastag,

zöldesszürke, kemény, helyenként cukorszövet, rétegzetlen, jó kristályos,

repedezett, olajos, breccsás dolomitot tártak fel (NkK-3., -4.). E felett nagyon
eltér vastagságú, zöldesszürke, barnásszürke, tömött, kemény, rétegzetlen,

kalciteres, helyenként breccsás szövet, fényes csúszási felületekkel átjárt,

mikrokristályos mészmárga-* mészkösszletet harántoltak (NkK-3., -4., -6.).

Az utóbbi képzdmények helyenként homokosak, a kvarc szemcsék nagysága

0,01 — 0,1 mm között változik. A felsbb szintekben egyre gyakoribbá válik a

palás agyag, meszes agyag, középszem, finoman rétegzett, karbonátos köt-
anyagú homokk közbetelepülés (NkK-5.). Ez az összlet a mecseki analógiák

alapján (Nagy E. 1968) a ladini során meginduló regresszió kezd tagja. A ki-

emelkedés kezdetét jelz rétegek a NkK-5. sz. fúrásból ismertek, míg a NkK-3.,
-4. sz. fúrás középstriászba tartozó mészkösszlete ennél idsebb. Ez arra

enged következtetni, hogy a szerkezet DNy-i (NkK-3), Ny-i (NkK-4) peremén
ezek a képzdmények egy késbbi tektonikus mozgás következtében kiemel-

kedtek és lepusztultak.

A középstriász alján lev breccsás mészk és a rátelepült dolomitos rétegek

teljesen smaradvány mentesek. A dolomit felett harántolt mészk, mészmárga
csoport rendkívül szegényes és rossz megtartású makro- és mikrofaunát tar-

talmaz (Foraminifera: Frondicularia cf. woodwardi Howchin, Frondicularia sp.,

Ammodiscus sp.. Tolypammina sp., Endothyranella sp.. Olomospira sp., Trocho-

lina sp.. Nodosaria sp., Dentalina sp. ; Radiolaria; Mollusca héjtöredék;

Ostracoda héjtöredék; Brachiopoda maradványok: Rónai et al. 1967).

Ezek az smaradványok pontos kormegállapitásra nem alkalmasak, de a

bezáró kzetek — rétegtani helyzete alapján — középstriász kora nyilván-

való, st valószínleg a triász üledékciklus regressziós ágának (ladini) kezd
tagja lehet.

Meg kell említenünk a NkIJ-8. sz. fúrás (1444—1448 m) által harántolt
durvakristályos dolomitot. A 1119— 1750 m közötti júra rétegsort a magfúrások
és a geofizikai szelvények értelmezése alapján mészk, agyagos mészk, márga,
diabáz, agglomerátum és tufás mészk alkotja. Az idiomorf, négyszögletes,

kör alakú zárványkoszorút tartalmazó, a NkK-i dolomitokkal teljesen meg-
egyez dolomit nem illik a középsliász rétegsorba. A fúrás kzeteinek leírásá-

nál utólagos dolomitosodást tételeztünk fel, de mivel hogy a pátos dolomit
teljesen megegyezik a középstriász dolomitokkal, inkább a kzetösszlet tek-

tonikai helyzetét vagyunk kénytelenek feltételezni.

Jura
A jura idszaknak csak a bevezet, transzgressziós szakaszát ismerjük.

A transzgresszió tulajdonképpen már a felstriászban megindult, a fels-
triász— alóliász képzdmények között korhatár nem vonható. Ilyen kifejldést
csak a nagykrös-kálmánhegyi területen ismerünk:

NkK-l. sz. fúrás 1226,0— 1228,5 m

1242.0-

1243,0 m
NkK-2. sz. fúrás 1219,0— 1221,0 m

1221.0-

1223,5 m
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1223,5-1224,5 m1239.0-
1243,0 m1248.0-
1250,8 m1259.0-
1261,0 m

NkK-6. sz. fúrás 1236,0-1240,0 m

A fenti fúrások magmintáival feltárt, változó vastagságú homokkösszlet kora
smaradványok hiányában pontosan nem adható meg. Csupán a rétegtani

helyzetbl lehet következtetni hovatartozására. Mivel közvetlen középs-
liász mészk, mászmárga képzdmények fekvjében tárták fel, ezért valószín,
hogy a raeti emelet során meginduló transzgressziós folyamat homokkössz-
letének legfels tagja.

A szürke, tömött, kemény, rétegzetlen, közép- és durvaszem, agyagos,

limonitos
,
arkózás

, kovás ,
esetlegkarbonátoskötanyagúkvarchomokk helyen -

ként tufás. A törmelékanyag uralkodóan metamorf eredet kvarc, kvarcit, de

gyakori a földpáttörmelék és néha vulkáni törmelék (Nk-K-2.). A változó

vastagságú homokkrétegek közé zöldesszürke, tömött, morzsolható, rosszul

rétegzett, gyengén palás, csúszási felületekkel átjárt palás agyag települ.

A palásság síkja 40— 50°-t zár be a magtengellyel (NkK-1.). A palás agyag-

betelepülés a középsliász mészkösszlet felé gyakoribbá válik. A repedésekkel

átjárt palás agyag agyagos alapanyagát a mikrokristályos karbonátanyag a

repedésektl befelé haladva sávosan, fokozatosan itatja át (NkK-2.).

A triász folyamán megindult transzgresszió középsliász sekélytengeri kép-

zdménye mészk-, mészmárga-, márgaösszlet, amely a transzgressziós sort

bevezet homokkrétegekre települ:

NkK-1. sz. fúrás

NkK-2. sz. fúrás

NkK-6. sz. fúrás

NkÚ-9. sz. fúrás

1182.0-

1185,0 m

1185.0-

1189,5 m

1177.0-

1182,5 m
1182,5-1184,5 m

1184.0-

1187,0 m

1204.0-

1208,0 m

1208.0-

1212,5 m

1995.0-

2000,0 m

A világosszürke, barnás árnyalatú, kemény, tömött, közel vízszintesen réteg-

zett, kalciteres, ersen homokos, mikrokristályos mészkövek, mészmárgák,
márgák smaradványokban rendkívül szegények (Foraminifera: Glomospira

sp., Frondicularia sp., Dentalina sp., Lenticulina sp., Radiolaria

;

szivacst;

Gastropoda embrió; Mollusca héjtöredék; Crinoidea nyéltag; Echinodermata
váztöredék; Ostracoda héjtöredék; alga maradványok).
Ez az smaradvány-együttes sekélytengeri, partközeli, nagyobb energiájú

leülepedési környezetet képvisel, mint a felette települt liász összlet életközös-

sége>.

A Nagykrös Új (NkÚ-jel) fúrások liász kifejldéseibl elkerült smarad
vány-együttes vizsgálata során szükségessé vált a 60-as években mélyített

nagykrösi (Nk-jel) fúrások revíziója. A reambuláló munka során megállapí

tottuk, hogy a Nk-1, -16., -18., sz. fúrások, Kváry J. által elször alsókrétá
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nak vett, majd egy évvel késbb kérdjelesen mezozóosnak minsített, í'inom-

és durvakristályos mészkövei mikrobiofáciesük alapján megegyeznek a Nkl-i

liász életközösségekkel:

NkÚ-8. sz. fúrás

NkÜ-9. sz. fúrás

Nk-1. sz. fúrás

Nk-16. sz. fúrás

Nk-1 8. sz. fúrás

1119.0-

1136,0 m1249.0-

1254,0 m
1745.0-

1750,0 m
1416.0-

1421,0 m
1557.0- 1562,0 m
1756.0-

1761,0 m
1844.0-

1848,5 m
1000.0-

1005,0 m
1049,5-1052,5 m
1072.0-

1073,0 m
1425.0-

1428,0 m

1488.0-

1490,0 ni

1268.0-

1269,5 m

1324.0-

1326,0 m

Az uralkodóan finom-, durvaszem (a triász mészköveknél általában dur-

vábbszem), változó agyag és homoktartalmú mészkövekbl és agyagmárgák-
ból álló összlet smaradvány együttese: Foraminifera: Lenticnlina (Astacolvs)

tricarinella (Reuss ), Lenticnlina (Astacolus) sp., Dimorphinasp.. Nodosariasjt.,

Nodosariidae sp.v Nodosariidae sp.
2 , Nodosariidae sp. 3 (Lingniininae), Dentalina

sp., Sieberina cf. virgala Fuchs, Frondicnlaria cf. pulchra Tekquem, Frondi-

cnlaria sp.

;

szivaestfi; Mollusca-héjtöredék; Echinoidea-tüske; Echinoidea-

váztöredék; Ostracoda.

A fenti fúrások középsliásznak vett Foraminifera együttesét a Nodosariidae

család jellemzi, amelybl a Sieberina cf. virgata és a Lenticnlina (Astacolvs)

tricarinella fajok szintjelz jelentségek. Gyakori egvedszámmal szerepelnek

még a Dentalina, a Nodosaria és Lenticnlina (Astacolvs) nemzetségek fajai.

A Foraminiferákon kívül gazdag Echinodermata váztöredék, Echinoidea tüske,

szivacst. Ostracoda, Mollusca héjtöredék maradványok figyelhetk meg.
A NkK-i liász kifejldésekbl (Bércziné Makk A. 1974) megismert élettár-

sulásnál mélyebbvízi biotópot képviselnek a Nk-i és Nk-i területen feltárt

liász képzdmények smaradvány együttesei. (Kivéve a Nk-9. sz. fúrás talp-

képzdményét. A fúrásban harántolt közel 600 m vastag liász összletbl vett

5 magminta mikrobiofácisei alapján is számolhatunk az összleten belüli fácies-

változásokkal.)

A Nk-i és Nk-i liász mintákból elkerült Lagenidae család vékony, meszes
héjú képviseli a nagyobb vízmozgásnak nem képesek elenállni, a nagyobb
energiájú területeken nem jelennek meg, ezért a lágyabb, mésziszapos talajo-

kat részesítik elnyben a földtörténet során. Ezek a bentosz, mészvázú alakok
a normál sótartalmú, sekélytengeri, a medence kifejldésekhez közel es,
alacsony energiájú zónákban élhettek.

A Nk-16. sz. fúrás (1425—1428 m) magmintájának mikrobiofáciese teljesen

megegyezik a Nk-9. sz. fúrás (1416—1421 m) magmintájának mikrobio-
fácieseivel.

A nagykrösi három kutatási területen megismert mikrobiofáciesek a Mecsek
hegység (pl. Sroó M. 1966) középsliász mikrobiofácieseivel is kapcsolatba
hozhatók.
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Vulkánitok

A tágabb értelemben vett nagykrösi területen három szénhidrogénkutató
fúrás harántolt mezozóos vulkánitokat:

NkÚ-8. sz. fúrás 1567,0— 1571,0 m1745.0-

1750,0 m
NkH- 1 . sz. fúrás 1 1 77,0 - 1 1 79,5 m

1198.0-

1200,5 m
NkD-1. sz. fúrás 1084,0— 1085,5 m

A legsavanyúbb a Nagykrös déli (NkD) terület képzdménye, amelyet
Szepesházy Kálmán így jellemez: barnásvörös, finomszem, de szórtan 2—5
mm-es földpát beágyazásokat tartalmaz. A kzet porfíros szövet, az alapanyag
0,05— 0,15 mm nagyságú, zavaros, földpát lécecskékbl és kisebb-nagyobb
foltokban kevés kalcitból áll. A beágyazások idiomorf, teljesen szericitkristá-

lyokká és kevés kvarccá alakult földpát táblák. A helyenként felismerhet
halvány ikerlemezesség azt bizonyítja, hogy a földpátkristályok egy része ere-

detileg plagioklász volt. A kzet valószínleg savanyú magmamaradékból kelet-

kezett hipabisszikus porfir vagy porfirit.

A nagykörös-hangácsi (NkH) paleovulkánit az elznél egy fokkal bázisosabb,

hiperszténes diabáz porfirit. Szepesházy K. 1961-ben így ismertette: zöldes-

szürke, változó keménység, kalciterekkel srn átjárt, finomkristályos,

szemcsés alapanyagból és ritkábban vagy srn, szórtan, változó méret, 1— 3

mm átmérj porfíros beágyazásokból áll. A kzet holokristályos, porfíros

szövet. Az alapanyag legnagyobb része 0,05— 0,2 mm hosszúságú, igen vál-

tozó méret plagioklász lécecskékbl, továbbá 0,03— 0,15 mm átmérj, több-

nyire kloritosodott hipersztén szemcsékbl, 0,02— 0,1 mm átmérj, idiomorf
magnetit kristályokból és ritkábban apró augit rögöcskébl áll. Igen gyakoriak
a víztiszta, részekre tagolt apatit tk is. Az intergranuláris alapanyagban vál-

tozó méret, maximálisan 2— 3 mm-t is elér, többé-kevésbé idiomorf augit,

hipersztén, plagioklász és magnetit beágyazások ülnek.

A nagykörös-hangácsival kb. azonos kemizmusú a Nagykrös Új-8. sz.

(NkU) fúrásban feltárt vulkánit. A kzet szürke, zöldesszürke, barnásvörös
szinekben változó, aránylag üde, kalcit és klorit mandulaköveket tartamazó
diabáz kzetdarabkákból és tufa kötanyagból álló agglomerátum. A diabáz

lávakzet intergranuláris szövet, közel egyforma, 0,2— 0,3 mm körüli plagio-

klász lécekbl és a közöttük lev hézagokban elhelyezked, 0.01 mm körüli,

opak, idiomorf kocka, vagy limonittá alakult, szabálytalan alakú magnetit
rögökbl áll. Néhol egy-egy nagyobb, 0,5— 1 mm körüli nagyságú plagioklász

léc és tulajdonképpen már csak körvonalaiban felismerhet, limonittá és agyag-
ásvánnyá alakult barna amfibol?, piroxén? kristály is felismerhet.

A NkÚ-8. sz. fúrás 1745—1750 m közötti szakaszától az agglomerátum köt-
anyagával megegyez, kalcittal kevert tufájából a középsliászra jellemz
faunatársaság került ki. Ez a vulkáni termék tehát biztosan liász korú, míg a

másik kettrl semmi biztosat nem állíthatunk. A NkH-1. sz. fúrásban nem fúr-

ták át, és közvetlen alsópannóniai üledékek alatt helyezkedik el, a NkD- 1.-ben

pedig paleozoós( ?) gránit, bizonytalan korú, felteheten alsótriász arkóza ho-

mokk felett, és bizonytalan korú (miocén?) tufá*(?) homokk között figyel-

het meg.
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Szepesházy K. (1977) szerint: ,,A Kárpáti térség ofiolitjai lényegében négy
mélytöréses övezethez kapcsolódnak. Az ofiolitok feltörése elég tág, több mint

100 millió éves idintervallumban (a ladinitl a túron korszakig) négy szakasz-

ban történt”.

Az említett négy övezet a következ:

1. Kárpáti mélytöréses öv,

2. Maros menti ofiolit öv,

3. Középalföldi ofiolit öv,

4. Balaton— Darnó vonal és a Zágráb— Hernád vonal közötti öv.

A nagykrösi vulkánitok a 3. középalföldi ofiolit övbe tartoznak. Ez az öv az

Alföld ÉNy-i részén húzódik a Drávától az ÉK-i Kárpátokig. A magmatitok-
ról Szepesházy K. a következket írta: ,,. . . a kzetek uralkodóan gabbrós
(tholeiites) köves bazaltok, azok piroklasztikumai, valamint szpilitek, részben

kisebb-nagyobb szubvulkáni és hipabisszikus dolerit- és gabbrótestek, telérek,

teleptelérek, intruziók stb. Az ofiolitos magmás mködés már a jura idszak
elején, a liász korban megindult (pl. Hajdúszoboszló), maximumát a jura leg-

végén, illetve az alsókrétában (pl. Ebes, Kurd) érte el. A legfiatalabb ofiolitok

apti— albai korúak (Duna—Tisza köze). Az ausztriai orogén fázissal (az albai

és cenomán korszak határán) az ofiolitos mködés itt lezárult. Az övezet leg-

nyugatibb tagjai a Mecsek h-i felszínen lev alsókréta traehidoleritek (alkáli

bazaltjai) ... A Duna—Tisza köze középs és a Tiszántúl É-i részén nagyon
sok mélyfúrás tárt fel fleg malm-albai korú bazalt-, mandulaköves bazalt-,

bazalttufa-, agglomerátum-, továbbá dolerit- és gabbró tömegeket. így pl.

Kiskrös, Kaskantyú, Páhi, Nagykrös, Jászkarajen, Szolnok, Szandaszllös,
Nagykör, Tiszagyenda, Kunadacs, Kunmadaras, Hajdúszoboszló, Ebes
mellett, valamint Kárpátalján, Beregszász környékén”.
Véleményünk szerint a fontieket csak annyiban kell módosítanunk, hogy a

Nagykrös környékén talált diabáz agglomerátum, tufa képzdmények nem
felsjura. alsókréta korúak, hanem a magmás mködés kezdeti szakaszán, az

alsójurában képzdtek. A Nagykrös déli porfirit esetleg ezeknek egy késbbi,
savanyú differenciációs és asszimilációs terméke.

sföldrajzi és szerkezeti következtetések

A terület legidsebb kzetei az ultrametamorfózissal keletkezett gránitok.

Ezek pontos korát nem tudjuk meghatározni, mert megbízható abszolút kor-

adatok nem állnak rendelkezésünkre, az smaradványok jelenléte a kzetek
keletkezésénél lev magas nyomás és hmérséklet viszonyok miatt ki van zárva,
a kzettani analógiákra való támaszkodás szintén bizonytalan, hiszen amfi-
bolitfácies ultrametamorfózis a proterozoikumtól a felskrétáig bármikor
lejátszódhatott.

Az újpaleozoikumról nem sok adatunk van; két fúrás tárt fel szenesedett
szervesmaradványokban gazdag, enyhén metamorf kovás homokk-agyagpalá-
kat. A szerves maradványok, felteheten növények, partmenti mocsaras
fáciest jelölnek. Kiterjedtebb , .mocsarak” a karbonban voltak, csak ebbl a
ténybl kiindulva tételeztük fel a karbon kort. A homokk — agyagpalák a
permnél idsebbek, hiszen áthalmozott törmelékdarabjaik az alsótriász vörös
homokkben megtalálhatók. További bizonyíték a triásznál idsebb korra az a
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3. ábra. A nagykrösi (Tik: XkK: XKH; X

k

V

)

kutatási terület általános földtani szelvénye

Fig. 3. General geological profile of the Vagykörös exploration area (Xk: XkK: NkH; Nk
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tény, hogy míg a karbonnak vett kzetek gyengén metamorfok, az alsótriász üle-

dékek semmilyen másodlagos átalakulást nem mutatnak.
A karbon— perm átmenet valószínleg nem volt folyamatos, felteheten épp

az ausztriai, ill. saali orogén mozgások következtében.
Az alsótriász vörös homokkövek, konglomerátumok uralkodóan gránit

lehordási területrl származnak, csak elvétve fordul el egy-egy savanyú—
intermedier vulkáni törmelékdarab, vagy felskarbon homokk kavics. Az
üledékképzdés szárazföldi és partszegélyi volt, a homok- és kavicsszemcséket
folyók hordták össze.

Az alsótriász alján a folyóvizi fáciest fokozatosan váltja fel a lagunás, evapo-

ritos kifejldés. A vörös homokk helyett elször anhidrites márga, anhidrit,

agyagos anhidrit, anhidrites dolomit, dolomit képzdött, majd ennek fedjé-

ben mélyebb vizi, sekélytengeri, vékony mészk rétegek figyelhetk meg.

A transzgresszió elrehaladtával az alsótriász mészk fölött durvakristályoe

dolomit képzdött, majd efölött mészmárga, mészk összletet harántoltak.

Ez utóbbi képzdmények gyakran ersen homokosak. A felsbb szintekben a

palás agyag és homokk közbetelepülések egyre gyakoribbá válnak. Mint már
említettük, ez az összlet a mecseki analógiák alapján a ladini során meginduló
regresszió kezd tagja. A középs- és felstriász további tagozatairól nincse-

nek ismereteink, feltételettük, hogy a késbbi kiemelkedések során még tenger-

víz alatt le is pusztultak.

A raeti emeletben újabb transzgresszió indult meg, amelynek során különböz
vastagságú, változó szemcseösszetétel, uralkodóan kvarcból, kevesebb föld-

pátból álló, agyagos, karbonátos, néhol kovás, tufás kötanyagú homokk
képzdött. A homokkben felfelé egyre több az agyag közbetelepülés. A transz-

gresszió kezdeti szakaszát képvisel homokk fölött sekélytengeri mészk,
márga összlet települ, amelynek szegényes smaradványtársasága a középs-
liászra jellemz. A márga— mészk összlet képzdésével egyids az iniciális,

bazaltos (diabáz) vulkanizmus is.

A mezozoikum fiatalabb emeleteirl nincsenek információink, felteheten

felsjura és alsókréta képzdmények is voltak találhatók a területen, de a kréta

végi mozgások során kiemelkedtek és lepusztultak. A kiemelt helyzet egészen a

középs miocénig tartott, a következ transzgresszió a bádeniben érte el a

területet.

A preneogén aljzat jelenlegi morfológiája (2. ábra) egy ÉK —DNy irányban

megnyúlt, kb. 1000 m-es szintkülönbséggel rendelkez domborulatot mutat.

A szeizmikus mérések alapján több ÉK— DNy-i, és ÉNy—DK irányú vet
volt kimutatható, amelyek az egybefügg boltozatot több tömbre tagolják.

A f gerinctl DK-re, a Nk-16. és Nk-9. sz. fúrásoktól még D-ebbre, egy igen

mély depressziót mutatott ki a geofizika. ÉNy-ról DK felé haladva a felszínen

egyre fiatalabb képzdményeket figyelhetünk meg. Ebbl a ténybl esetleg azt

feltételezhetjük, hogy a nagykrösi paleo— mezozóos képzdmények valami-

kor a mezozoikum végén felboltozódtak. majd lepusztultak, s a jelenlegi helyzet

az egykori boltozat DK-i szárnyát mutatja.
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A kézirat beérkezett: 1984. IV. 26.

Geology of the pre-Neogene basement of Nagykrös
(Central Hungary)

A. Bérezi-Makk* — B. Cserepes- \f.*

Oldest rocks in the Nagykrös area (Fig. 1) are ultrametamorphic granites. The Laté
Paleozoic slightly metamorphosed siliceous sandstone-shales are pre-Permian, probably
Carboniferous.
The Mesozoic sequence is constituted by detrital carbonate and volcanic rocks of a

varied facies. The Lower Triassic red sandstones and conglomerates derived, fór the most
part, írom a gránité source area. The fluviatile facies is gradually replaced by a lagoonal,
evaporitic facies. Its is observed to be overlain by Lower to Middle Triassic shallow-water
carbonate beds with an extremely poor fossil content (Foraminifera: Frondicularia cf.

woodwardii, Frondicularia sp., A mmodiscus sp., Endothyranella sp., Qlomospira sp.,

Nodosariidae sp.; mollusc shell debris; remains of Brachiopoda; shell fragments of Ostra-
coda) and with interbedded shale and sandstone layers becoming progressively more
frequent up in the profilé. The sandstones representing the initial stage of a new transgres-
sion setting in during the Rhaetian are overlain by shallow-water limestones and calca-
reous maris with microfossils indicative of a Middle Liassic age (Foraminifera : Leni iculina
tricarinella, Lenticulina sp., Dimorphina sp., Nodosaria sp., Nodosariidae .sp., Sieberina cf.

virgata , Frondicularia cf. pulchra, Frondicularia sp.

;

spicules of Silicospongia; mollusc
shell debris; spines of Echinoidea; Ostracoda). The initial basalt (diabase) volcanism
known írom the area in question is synchronous with the former. As far as the later

stratigraphic stages of the Mesozoic are concemed, no information is available.
The next transgression reached the study area in Middle Miocéné (Badenian) time.
The present-day morphology of the pre-Neogene basement (Fig. 2) shows an elongated,

northeast-southwest trending vauit (convexity) characterized by about 1000 m difference
in altitude. The formations exposed to the surface become gradually younger as one pro-
ceeds írom the northwest to the southeast. This fact suggests that the Paleozoic-Mesozoic
formations of Nagykrös were upwarped sometime around the end of the Mesozoic and
eventually eroded, the present-day situation exliibiting the southeast limb of what used
to be an anticline.

Manuscript received: 26th April, 1984.

reo.iornqecKoe CTpoeHHe AOHeoreHOBoro (JiyinaMeHTa b panone
r. HagbKépéw

A. Bepqu-MaKK—E. Uepenem M.

ílpeBHeiiiijiiAiH nopoga.MH b paiíoHe r. HaflbKépém (pnc. 1) bb.ijuotch rpaHiiTbi, B03HiiKunie
b pe3v.ibTaTe y.ibTpa.MeTaMop<})H3Ma. fIo3flHenaJieo30HCKHe cjien<a MeTaMop<})ii30BaHHbie Kpe.M-
HHCTbie necHaHHKii ii rjiHHHCTbie c.iaHgbi no B03pacTy gpeBHee nep.\m n, no-Bnan.MOMy, otho-
CHTCH K KapOHy.

Hungárián Hydrocarbon Institute, H-2443 Százhalombatta, POB 32, Hungary.
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Me3030HCKan TOJima cjio>KeHa pa3JiHHHbiMH no cocTaBy ByjiKaHHnecKHMH KapoHaTHbiMH h
ojiomomh biMH nopoflaMH. HroKHeTpnacoBbie KpacHbie necnaHHKH n KOHrnoMepaTbi npenwy-
mecTBeHHO nponcxo^HT H3 oönacm AenyAauHH rpaHHTHbix MaccnBOB. PenHan (jjaunn nocre-
neHHO cMeHneTcn JiaryHHOíí, 3BanopnTOBon fáimén. B ee KpoBJie npocjie>KHBaH)Tcn Hn>KHe- n
cpeflHeTpHacoBbie iwejiKOBOAHbie KapSoHambie ocaAKH c oneHb Scahmm coAepwaHiie.M HCKOnae-
Mbix opraHHnecKHx ocagKOB (Foraminifera: Frondicularia cf. woodwardii, Frondicularia sp.,

Ammodiscus sp., Endothyranellasp., Glomospirasp.,Nodosariidaesp,;o6nofAKnpaKOBm mojijiioc-

KÖB, 0CT3TKH ÖpaXHOriOA, OÖJIOMKH paKOBHH OCTpaKOfl) H C npOCJIOAMH CJiaHUeBaTbDC rjIHH H nec-

naHHKOB, npeoöaaAaiouBiMH b BepxHeM HHTepBajre tojilah. HaA necqaHHKaMH, npeACTaBjijnoiAH-

mh HaqajibHbiH 3Tan hoboh TpaHcrpeccHH, HanaBinencH b pstckom Bene, 3ajreraiOT MejiKOBOAHbie

H3BecTHHKH h H3BecTK0Bbie Meprejm c MHKpo<{)ayHOH cpeAHeaeííacoBoro mna (Foraminifera:

Ler.liculina tricarinella, Lenticulina sp., Dimorphina sp. Nodosaria sp., Nodosariidae sp., Siebe-

rina cf. virgala, Frondicularia cf. pulchra, Frondicularia sp. cnHKyjibi ryóoK; ojiomkh paKOBHH
moji/hockob; nrjibi exHHOHAen; ocrpaKOAbi). OAH0B03pacTHbiM a 3thmh nopoAaMH abjih-

eTcn ByjiK3HH3M, npeACTaBjieHHWH Ga3ajibT0BbiMH nopoAaMH (Ana6a3). O öojiee mojioaux
qpycax Me303on HeT AaHHbix.

CjieAyromaíi TpaHcrpeccnn Aocmraa paccMaTpnBaeMbiH paüoH b nepnoA cpeAHero MHoneHa
(öaAeH).

CoBpeMeHHan MopiJjojiornn AOHeoreHosoro (JiyHAaMeHTa o6Hapy>KHBaeT CBOAnaTyio crpyK-

Typy, BbrrHHyTyio c ceBepo— BocTOKa Ha ioro—3anaA, c pacHHgoH b oTMeTKax, Aocraraiomefi

1000 m.

C ceBepo-3anaAa Ha ioro-BocTOK Ha AneBHOH noBepxHOcra npocjie>KHBaiOTCA Bee onee
MOJioAbie oöpa30BaHHH. Hcxoah H3 3Toro, mo>kho npegnojiaraTb, hto HaAbKépéincKHe na.aeo-

30HCKO-Me303oilcKHe o6pa30BaHH3 b KOHpe Me303on npeTepneBa™ noA«írrne b bhac cboab,

nocne qero öbuin noABepweHbi pa3MbiBy, nosToiwy Ha coBpeMeHHOH ct3ahh coxpaHHJiocb jroiub

ceBepo-BoctoHHoe npujio biBiuen aHTHKJiHHajiH.

Táblamagyarázat — Explanation of plates

I. tábla — Plate I

1. Glomospira sp. X 80
NkÚ-9. 7. 1995,0-2000,0 m
alsójura sötétszürke homokos mészk
Lower Jurassic dark grey sandy limestone

2. Nodosaria sp. X 100
Nk-9. 5. 1757,0-1761,0 m
alsójura szürke márga
Lower Jurassic grey mari

3. Nodosaria sp. X 100
NkK-6. 6. 1204,0-1208,0 m
alsój ura szürke mészmárga
Lower Jurassic grey calcareous mari

4. Dentalina sp. (hossz- és keresztmetszet) XlOO
NkK-1. 7/b. 1185,0-1189,5 m
alsójura szürke mészmárga
Lower Jurassic grey calcareous mari

5. Dimorphina sp. X 100
NkÜ-9. 3. 1416,0-1421,0 m
alsójura szürke homokos mészmárga
Lower Jurassic grey sandy calcareous mari

6. Nodosariidae sp.
t
XlOO

Nk-9. 3. 1416,0-1421,0 m
alsójura szürke homokos mészmárga
Lower Jurassic grey sandy calcareous mari

7. Lenticulina (Astacolus) tricarinella (Reuss) X50
Nk-16. 13. 1425,0-1428,0 m
alsójura szürke homokos mészmárga
Lower Jurassic grey sandy calcareous mari
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8. Nodosariidae sp. X 100
NkÜ-9. 3. 1416,0-1421,0 m
alsójura szürke homokos mészmárga
Lower Jurassic grey sandy calcareous mari

9. Sieberina cf. virgata Fuchs X 86
NkÜ-9. 3. 1416,0-1421,0 m
alsójura szürke homokos mészmárga
Lower Jurassic grey sandy calcareous mari

10. Gastropoda X50
Nk-9. 7. 1995,0-2000,0 m
alsójura sötétszürke homokos mészk
Lower Jurassic dark grey sandy limestone

11. Nodosariidae sp. 3 (Lingulininae) X100
NkÚ-9. 3. 1416,0-1421,0 m
alsójura szürke homokos mészmárga
Lower Jurassic grey sandy calcareous mari
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Talajfagy jelenségek édesvízi mészkfelszíneken

Dr. Scheuer Gyula *

—

Schwe.itzer Ferenc**

(13 ábrával)

Összefoglalás: A Gerecse és a Budai hegységi édesvízi mészk összletek egyes
elfordulásainál a felszínen és az összletben periglaciális fagyaprózódásra és egyéb fagy-

jelenségekre visszavezethet formák figyelhetk meg. Ezeknek a vizsgálatok szerint

különböz típusait és kifejldési formáit lehet megkülönböztetni. Általában a fagyapró-
zódási jelenségek az édesvízi mészkösszlet legfels részén a legerteljesebbek és leg-

szembetnbbek, de az összleten belül is kimutathatók ún. „bels” talajfagy jelenségek

is, amelyek bizonyítják, hogy az édesvízi mészk képzdése idlegesen megszakadt, mert
a forrásmködésnek nem feleltek meg azok az éghajlati adottságok, amelyek a fagyjelen-

ségek kialakulásának kedveztek.

1. Bevezetés

A Budai és Gerecse hegységi édesvízi mészkelfordulások jelents részének

a felszínén olyan talajfagy jelenségek figyelhetk meg (1. ábra), amelyek a
periglaciális éghajlat alatt képzdtek. Ezek a jelenségek beletartoznak a hazai

hegységi területeken megfigyelt és korábban leirt (Keiván P. 1958, Pécsi M.
1961, 1964, Scheuer Gy. 1969, Székely A. 1973) periglaciális folyamatok —
fagyaprózódás, fagyemelés — által létrehozott formák csoportjába. Ezen belül

a szilárd kzetek — túlnyomórészt mezozóos, eocén mészkövek és dolomitok,
miocén piroklasztikumok — felszínén végbement tundrái éghajlati hatásokra
visszavezethet különféle fagyjelenségekbe. Az édesvízi mészköveknél tapasz-

talható formák könnyen felismerhetk, mert az egyéb jelenségektl jól el-

különülnek.

Ez avval magyarázható, hogy a fagyhatásból származó édesvízi mészktör-
melék elválik az eredeti település rétegektl, továbbá sok esetben idegen
kzetanyag (fosszilis talaj, agyag, löszszer üledék) is bedolgozódott. A fagy-
hatásra létrejött formák nagyságának, ersségének, mélységének vizsgálatánál
alapvet jelentsége van annak, hogy a kzetaprózódásnál milyen a keletke-
zett kzettörmeléknek egymáshoz viszonyított helyzete. A kzetdarabok fek-

vése eredeti település-e vagy elmozdultak-e, esetleg orientáltságot mutatnak.
A törmelék élesszél vagy már az élek eltntek és „látszólagos koptatottságot”
mutatnak-e. Ilyen jelleg megfigyelések és vizsgálatok eredményeit összegezve
kísérelhet meg különböz szempontú csoportosításuk.

• Földmér és Talajvizsgáló Vállalat H-1088 Budapest VIII. Reviczky u. 4.
*• MTA Földrajzi Kutató Intézet H-1062 Budapest VI. Népköztársaság útja 62.

3*
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m

maradt fagyrepesztéseB édesvízi mészk, 4. Tömör, kemény édesvízi mészk
Fig. 1. General profilé showing cryo-fracturing phenomena on a freshwater limestone surface. Gerecse Mountain-
Almásneszmély. Explanations: 1. Soil with freshwater limestone detritus, 2. Cryo-fractured freshwate
limestone, 3. freshwater limestone affected by cryo-fracturing, in situ, 4. Compact, hard freshwater liraeston

2. Az édesvízi mészköveknél megfigyelt

fagyjelenségek fbb típusai

Az édesvízi mészkösszleteknél kétféle talajfagy jelenség típus állapíthat

meg attól függen, hogy az összletnél hol jelentkezik. Az els az összlet fels<

részén mutatkozik. A második pedig, amely az összleten belül, annak csak eg’

adott részén tapasztalható, a bels talajfagy jelenségekhez sorolhatók (Pécsi B

1961). E kétféle típusra vonatkozóan, külön-külön vizsgálva, az alábbi meg
állapítások tehetk.
Az édesvízi mészkfelszíneken mutatkozó fagyjelenségek a Budai és a Gerecs

hegységi elfordulásoknál gyengébb vagy erteljesebb kifejldésben legtöbb

szr megtalálhatók. Vannak azonban olyan felületek, ahol teljesen hiányozna
még egy adott nagyobb feltáráson belül is, ami azt mutatja, hogy a fagyjeler

ségek létrehozásához szükséges feltételek nem mindenütt voltak meg.
A fagyaprózódás és egyéb fagyjelenségek olyan édesvízi mészkfélszíneke

jelentkeznek, ahol a kzet általában tömör, kemény és rétegzett. A laza, nag

hézagtérfogatú kifejldést mutató típusoknál hiányoznak vagy csak ige

gyengén fejldtek ki. A megfigyelések szerint különböz ersség és nagyság
talajfagy-jelenségek különíthetk el. Ezek összefüggnek mindazokkal a fe

tételekkel és adottságokkal, amelyek keletkezési körülményeiket megszabták i

befolyásolták. Ezért a helyi viszonyok, az általános éghajlati feltételeken tú

menen, lényeges szerepet játszottak.

Részleteiben ismert (Kriván P. 1958, Pécsi M. 1961, 1964), hogy a fag\

jelenségeknek meghatározott klimatikus viszonyokhoz kapcsolódnak. Csa

olyan területeken keletkeznek, ahol ilyen feltételek biztosítottak: így ma Kan;
da, Alaszka és a Szovjetunió északi részein.

Az édesvízi mészkfelszíneken kialakult fagyjelenségek különböz szempoi

tok szerint csoportosíthatók és tipizálhatók. Megkülönböztethetk ersség
lehatolási mélységük, nagyságuk, összetettségük stb. alapján.
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Ennek megfelelen megkülönböztethetünk:

?.7. A rétegzettségtl függen

1/1 tömbös
1/2 darabos

1/3 lemezes

1/4 vegyes fagyrepesztési és fagyaprózódási formákat.

A tapasztalatok szerint a fagyaprózódást az adott kzet rétegzettségi viszo-

íyai és kzettani tulajdonságai jelentsen befolyásolják. Minél rétegzettebb a
<zet, annál érzékenyebb a fagyaprózódásra. így a vékonyrétegzett és lemezes
desvízi mészk hajlamos legjobban a fagyaprózódásra. Ebbl levonható az a
iövetkeztetés, hogy a réteglapok mentén tudja a víz elssorban fagyrepeszt és

agyemel hatását kifejteni. Vastagpados, tömör édesvízi mészkövek rendsze-

2. ábra. Fagyrepesztés hatására nagy tömbökre szétvált édesvízi mészk a Gerecse hegységben, Alsóvadácsnál
'ff. 2. Freshwater limestone split int blocks by cryo-fracturing at Alsóvadács in the Gerecse üountains



270 Földtani Közlöny 115. kötet, 3. füzet

rint nagy — néha 2—3 m3-es — tömbökre töredeznek. Ilyen fagyrepesztésbl
keletkez édesvízi mészktömböket figyelhetünk meg többek között a Köz-
ponti-Gerecse alsóvadácsi elfordulásánál (2. ábra). Vékony vagy lemezes

rétegzettség esetén a rétegvastagságtól függen 1— 5 cm vastagságú lapos

darabokra esik szét a kzet. A darabos és a lemezes fagyaprózódási formákat a

3. ábra szemlélteti.

Változó rétegzettségi viszonyok esetén vegyes fagyaprózódási termék kelet-

kezik.

2 .2 . A megfigyelések szerint a fagyrepesztés-fagyaprózódás a kzetösszlet-

ben különböz mélységig hatolt le. Találunk olyan helyeket, ahol a kzetfel-

szintl számítva eléri az 5 m-t, de vannak olyan elfordulások, amelyeknél csak

a fels 0,5—1 m-en mutatható ki fagyhatás. A fagybehatolás mélységét, az

aprózódás hatékonyságát a kzetek minségén — a repedéshálózat srsége és

a rétegzettségi adottságok — túlmenen a morfológiai, mikroklimatikus

viszonyok, továbbá a vízutánpótlódási feltételek is befolyásolták. Az édesvízi

mészk felszíne rendszerint egyenetlen és a fagyaprózódás legersebben a

kisebb-nagyobb terepmélyedések alatt alakult ki. E mélyedésekben az olva-

dás— fagyás jobb érvényesülése elsegíti és növeli a fagyrepesztés hatásosságát.

A mélyedések vízháztartási viszonyai is kedvezek részben, mert itt vastagabb

hótakaró halmozódik fel, így e rész vízkészlete nagyobb, mint a környezetéé:

továbbá növeli ezt még a magasabb térszinekrl ide folyó olvadék vagy szivárgó

víz is. Ahol a vízháztartási viszonyok kedveztlenek, a fagyrepesztés csak kb
mélységre hat le, vagy hiányzik. Ennek megfelelen, ahol a talajfagy-jelenségek

3. ábra. Vékonyrétegen és pados édesvízi mészk faaynprózódása. Budakalász, Monalovác hegyi elfordul

Fii/- 3.Thin-hedded and bedded freshwater limestone affected by cryo-fracturing. Monalovác-hegy at Budákéin
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4. ábra. A Gerecse hegység kpitei édesvízi mészk felszínén kialakult, többször megismétld talajfagyjelenségek
rétegszelvénye. Jelmagyarázat: 1. Édesvízi inészktrmelékes talaj, 2. Utólagosan, a felette lev talajból
kioldódott mésszel összecementálódott édesvízi mészktörmelék, 3. Édesvízi mészktörmelékes kzetliszt, 4. Fagyba-
tásraés kever mozgásra koptatott, „látszólagosan görgetett” édesvízi mészktörmelék, 5. Édesvízi mészkbl kelet-

kezett kzetliszt, édesvízi mészktörmelékkel, 6. Fagyrepesztés miatt darabokra töredezett, de helyben maradt
édesvízi mészk

Fig. 4. Cross-section showing repeated soil frost phenomena on the surface of the freshwater limestone of Kpit e

locaüty, Gerecse Mountains. Explanations 1. Soil with freshwater limestone detritus, 2. Freshwater limestone
detritus cemented postdepositionally by the lime dissolved from the soil overburilen, 3. Silt with freshwater limestone

1
detritus, 4. Freshwater limestone detritus produced by frost action showing and „apparent roundness” due to tear and
wear as a result of mixing movement, 5. Silt originating from freshwater limestone with larger debris of the same rock,

6. Freshwater limestone broken int fragments, bút remained in situ

nagyobb mélységig (3—5 m) hatoltak be a kzetbe, ott kedvez hidrológiai

pozíciót — vízutánpótlódási körülményeket — valószínsíthetünk (4. ábra).

Függlegs metszetben megfigyelhet, hogy a fagyrepesztés hatására a tör-

melék lefelé csökken és átmegy fagvaprózódástól mentes kzetbe.
A fentiek alapján a fagyrepesztésnek az édesvízi mészkösszletbe történ

behatolási mélysége szerint a következ határ-mélységek állapíthatók meg:
2/1 kicsi; csak 0,5 m-ig (nagyon gyakori)

2/2 közepes; 3 m-ig (még gyakori)

2/3 nagy; 3 m alatti (ritkább), csak egyes nagyon kedvez pozíciójú helyeken
mutatható ki.

2 .3 . Az elz két csoportban csak magát a fagyrepesztést és fagyaprózódás
vizsgáltuk. Ilyen esetekben a kzet csak fagyaprózódást szenvedett, de a kelet-
kezett anyag helyben maradt, települési helyzete lényegesen nem változott.
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ó. ábra. Erteljes fagyjelenség a budapesti Péter hegyi édesvízi mészk felszínén. A fagyhatásra a nagyobb édesvízi

mészktömbök kzetlisztbe ágyazódtak

Fig. 5. Intensive frost phenomena on the surface of freshwater limestone, Péter-hegy, Budapest. Upon frost action,

,

the large limestone blocks have been buried by síit

6. ábra. Erteljes fagy jelenség a Gerecse hegységi Újhegyi feltárás fels részén. A törmelék fagynyomás okozta mozgás
és a fagyaprózódás miatt a kzetlisztbe ágyazott kzetdarabok élei már gyenge koptatottságot mutatnak

Fig. 6. Heavy frost phenomena in the upper part of the cxposurc, Újhegy, Gerecse Mountalns. Beoause of the movc

ment of the detritus due to frost heaving and cryo-fracturing, the edges of the rock fragments show, emhedded in si

as they are, bút a low degree of roundness
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7. ábra. A pomázi Majdan fennsík édesvízi mészköve felszínén keletkezett fagyaprózódásos és fagyzsákos talajfagy

jelenség. Jelmagyarázat: 1. Édesvízi mészkötörmelékes talaj, 2. Rétegzett fagyaprózódásos édesvízi mészk,
3. Az erteljes fagyjelenség küls határa, 4. Édesvízi mészkötörmelékes kózetliszt, idegen anyaggal keveredve (talaj),

5. Kzetlisztes, talajdarabos, agyagos üledék, klsebb-nagyobb édesvízi mészktörmelékkel

Fig. 7. Cryo-fracturing and ice sack phenomena on the surface of freshwater limestone on Majdán plateau, Pomaz,
Explanations: 1. Soil with freshwater limestone detritus, 2. Stratified and cryo-fractured freshwater limestone,

3. Outer limit of intensive frost action, 4. Síit with freshwater limestone detritus with alien matériái admixed (soil),

5. Argillaeeous sediment with silt and soil fragments as well as with freshwater limestone debris of varying size

ábra. A pomázi Majdán fennsíki édesvízi mészk felszínén keletkezett bonyolult, többgenerációs talajfagy forma
Fig. S. Intriteate múlt i-generat ion forms of cryogenic phenomena on the surface of freshwater limestone. Majdan

plateau, Pomáz
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A vizsgálatok szerint a fagyhatásból származó jelenségek rendszerint a

fagyrepesztésen és fagyaprózódáson túlfejldnek.

így a fagyjelenségek következ fázisa az, amikor a fagyrepesztés hatására
keletkezett törmelékanyag eredeti helyzetébl valamilyen irányba — oldalra

vagy lefelé kimozdul. Legerteljesebb változata, amikor teljesen összekevered-

nek a kzetdarabok. Ilyen helyeken a fagyaprózódás törmelékanyaga a fagy-

emelés hatására összedolgozódott (5. ábra). Nem ritka a törmelék nagyság
szerinti osztályozás, mert egyes helyeken a nagyobb, máshol a kisebb kzet-
darabok szabálytalan alakban rendezdnek el. A fagyemelés ersségétl,
a kzetdarabok összedolgozottságának mértékétl függen megkülönböztet-
het:

3/1 gyenge
3/2 mérsékelt

3/3 ers
kzettörmelék kimozdulás.
Gyengének tekinthet az az eset, amikor a kzetek kimozdultak eredeti

helyzetükbl, de nagyobb elmozdulást (5— 15 cm) nem szenvedtek, és eseten-

ként még az egykori rétegzettségi viszonyok felismerhetk.
Mérsékelt fagyemelésrl akkor beszélhetünk, ha a kzetek már olyan elmoz-

dulást mutatnak, hogy az eredeti fekvés nem állapítható meg, de az egymásba
dolgozottság mértéke korlátozott, nincs semmiféle osztályozottság.

Ers fagyemelésnél már a törmelékanyag az igen hatékony fagyhatásra

összetorlódik, összedolgozódik, sokszor nagyság szerint differenciálódik, rit-

!>. ábra. A Oerecse hegységi köpitei édesvízi mészkdelöfordulás felszínén keletkezett összetett talajfairy forma

Fia. 9. Composite eryogenle form on th3 surfaee of freshwater limestone, Kdpite lorality. (lerecse Mountains
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10. ábra. Az édesvízi mészk felszíneken megfigyelhet talajfagy jelenségek típusai. Jelmagyarázat: A. Ki-
sebb-nagyobb kzetdarabok keletkezése fagyrepesztés és fagyprózódása hatására. A kzetdarabok helyben maradtak,
B. Fagyaprózódás után a fagyemelés hatására a kzetdarabok kimozdultak eredeti helyzetükbl és Osszedolgozdtak,
a finom frakció hiányzik, 0. A fagyaprózódás hatására keletkezett különféle frakciójú kzetanyag összekeveredése.
Itt a kózetaprózódás erteljesebb volt, D. összetett talajfagy jelenség. 1. Édesvízi mészkótörmelékes talaj, 2. Fagyre-
pesztéses. helyben maradt édesvízi mészk, 3. Zavartalan település, fagyhatástól mentes édesvízi mészk, 4. Fagy-
aprózódott, fagyemelés hatására összekeveredett mészktörmelék, 5. Erteljes fagyaprózódás és fagyemelés hatására
sszedolgozódott édesvízi mészktörmelék, 6. Közetlisztes édesvízi mészktrmelék, 7. Fagyzsákos talajfagy forma,

8. Az erteljes fagyjelenség küls határa

Fig. 10. Type of cryogenic phenomena observable on freshwater limestone surfaces. Explanations: A. Forrna-
tion ofrock fragments of varying size upon cryofracturing. Rock fragments in situ, B. After cryo-fracturing, as a result
offrost heaving, the rock fragments have been displaced from their original position and reworked, the fine fraction
lacking, C. Mixing of different rock detritus fractions produced by cryo-fracturing, the reduction of rock fractions
having been more intense here, D. Composite cryogenic phenomena, 1 . Soil with freshwater limestone detritus, 2. Fresh-
water limestone affected by cryo-fracturing, in situ, 3. Freshwater limestone deposited in undisturbed circumstances,
nt affected by cryo-fracturing, 4. Cryo-fractured freshwater limestone detritus, reworked as a result of frost heaving.
5. Fresh water limestone elastics worked together as a result of heavy cryofacturing and frost heaving, 6. Fresh
water limestone clastic with silt, 7. Ice-sacked cryogenic form, 8. Outer limit of intensive cryogenic phenomena

kábban orientált helyzetet árul el. Az egyes helyeken tapasztalható nagyfokú
összepréseldés igen jelents erhatásokat sejtet (6. ábra).

2 .4 . Az elmondottakon túlmenen az édesvízi mészk felszíneken megfigyel-
hetk olyan, igen bonyolult talajfagyzavargást mutató szakaszok, amelyek az
elzekben vázolt és ismertetett típusok továbbfejldött változatai. Ezek olyan
felszíneken mutatkoznak, ahol nagyon kedvezek voltak a fagyjelenségeket
létrehozó adottságok. Ilyen összetett formák jöttek létre egy periglaciális peri-

ódus alatt, de ismertek olyan helyek is, ahol az igen bonyolult formák keletkezé-
sét több periglaciális éghajlati fázisra tudjuk csak visszavezetni.

A bonyolult és összetett formák közé sorolhatók a poligonok (7. ábra),

amelyek rendszerint a talajtakaró alatt, mint legfiatalabb fagyjelenségek

képzdményeként jelennek meg a korábban fagyaprózódást szenvedett édes-
vízi mészktörmelékben. A poligonok 1,5 m mélységét érnek el és ebben a
mészktörmelék összekeveredett különféle idegen kzetanyagokkal (8. ábra).
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Ezek rendszerint a löszfrakciójú anyagok, fosszilis talajok néha felhalmozódási
zónájuk konkréciós anyagával együtt.
Az összetett formák olyan gazdaságban és a változatok széles skálájával

mutatkoznak, hogy tipizálásuk nehézségekbe ütközik.
Mélységük általában 3—5 m-re tehet, kiterjedésük a 10—50 m-t is elérheti.

E formáknál tapasztalható a fagyhatás legerteljesebben. A törmelékanyag
ersen átdolgozódott és legjobban frakcionált (9. ábra). A kzettörmeléktl a
finom kzetlisztig minden fagy okozta frakció elfordul, egymással össze-

keveredve vagy elkülönülve, önálló lencsét vagy egyéb alakulati formát
képezve.

Sok esetben fels részükön fiatalabb generációhoz tartozó formák is meg-
jelennek. Az ilyen összetett fagyjelenségek egyik fontos jellegzetessége, hogy a
kzetdarabok gyakran koptatottságot mutatnak. Ez részben a további fagy-
aprózódásra, részben pedig a fagyhatásra keletkezett erk okozta törmelékmoz-
gásra vezethet vissza. A fagyaprózódás elssorban az éles széleket támadta
meg és a kiálló részek fokozatosan leváltak. Ezt a hatást elsegítette és növelte
a kzetdarabok egymáson történ elmozdulása és súrlódása. Ezt a koptatott-
ságot az elidéz okok alapján krioturbációs koptatottságnak célszer nevezni,
megkülönböztetve az egyéb tevékenységbl származó koptatottságtól.

11. ábra. Az édesvízi mészkösszletekben megfigyelhet bels fagyaprózódás kifejldési formái. Jelmagyarázat:
A. Egyszer fagyaprózódásos és fagynyomásos kifejldési típus, B. Ersen frakcionált kifejldési forma (kzet liszt 4-

törmelék) jelents fagynyomással, C. Idegen anyag bekevéredésévei (lösz, fosszilis talajdarabok) kialakult fagyjelen-
ség, D. A fagynyomás hatására összedolgozódott anyagot utólag cementálta a forrásvízbl kivált mész, 1. Édesvízi
mészk, 2. Fagyaprózódásos édesvízi mészk, nagy szabad hézagokkal, 3. Laza kzetlisztes raészktörmelék, 4. Löszs

anyagú, fagyaprózódásos összletszakasz, 5. Édesvízi mészktörmelék, utólagosan cementálva

Fig. 11. Forms of developmcnt of internál cryo-fracturing in freshwater limestone sequences. Explanations:
A. Simple type of cryo-fracturing and frost pressure mechanism, B. Heavily fractionated form of development (silt +
detritus) with considerable frost pressure, C. Oryogenic phenomenon resulting from admixture of allén matéria! (loees,
fossil soll fragments), D. The matériái reworked and accumulated as a result offrost pressure was subsequcntly cemen-
ted by lime precipitated from springwater, 1. Freshwater limestone, 2. Freshwater limestone affected by cryo-fractur
ing, with large voids, 3. Loose silty limestone detritus, 4. Loessy lnterval of sequence affected by eryo-fraeturing,

5. Freshwater limestone detritus cemented postdepositionally
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12. ábra. Bels fagyaprózódás, ahol a keletkezett hézagokat löszös anyag tölti ki és ezt az összlet szakaszt újabb édes-

vízi generáció fedi be. Poraáz, Majdán fennsík

Fig. 12. Internál cryo-fracturing, where the resxlting voids are fiiled with loessy matériái and this part of the sequence
is overlain by a new freshwater generation. Majdan plateau, Pomáz

13. ábra. Bels fagyaprózódás utólagos cementációval. Beseny, Szlovákia

Fig. 13. Internál cryo-fracturing with postdepositional cementation. Beseny, Slovakia
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Összefoglalóan megállapítható, hogy az édesvízi mészköveken a periglaciália

éghajlati adottságok hatására igen változatos talaj fagyjelenségek jöttek létre

(10. ábra). Különféle típusokat lehet megkülönböztetni:

1. csak fagyrepesztés-fagyaprózódás

2. fagyrepesztés + fagyemelés
3. összetett formák, amelyek bonyolultságukkal és a fagyhatás megismétl-

désével és nagyfokú intenzitásával tnnek ki környezetükbl.

2 .5 . A fagyrepesztés és fagyaprózódás különféle frakciójú anyagot szolgál-

tatott az édesvízi mészköveknél. Megkülönböztethet a nagy, 2—3 m3
-es

blokkoktól a különböz nagyságú darabokon keresztül az aprózódás végs
termékének tekinthet finom kzetlisztig mindenféle nagyságú és alakú törme-
lékanyag. A nagy és közepes méret törmelékanyag képzdése a fagyrepesztés

kezdeti eredményének tekinthet. Ha ennél a fagyaprózódási folyamat leáll,

akkor kisebb, finomszem anyag nem képzdik. Legtöbb esetben azonban a
fagyrepesztési-fagyaprózódási folyamat tovább folytatódik és a legváltozato-

sabb kzetfrakciók képzdnek, amelyek együttesen jelennek meg úgy, hogy a
nagyobb törmelékanyag a finomabb frakciójú anyagba beágyazódik.
A megfigyelések szerint a fagyaprózódási folyamatból keletkez törmelék-

anyagot nagyság szerint a következképpen különböztethetjük meg:

1. kzettömb: 1 m3-nél nagyobb
2. kzettörmelék: durva; 10 cm— 1 m 0-ig közepes; 1— 10 cm-ig, finom;

2 mm— 1 cm-ig
3. homok; 2,0 mm— 0,06 mm-ig
4. kzetliszt: 0,06 mm— 0,002 mm-ig

A homok és kzetliszt frakcióhatárokon belül természetesen még további

finomítás tehet (finom és durva kzetliszt vagy homok).
2 .6 . Gyakran találkozunk a fagyrepesztéses és fagyaprózódásos kzetfel-

színeken olyan jelenségekkel, amelyek már nem tartoznak a periglaciális id-
szakok jellemzi közé. Ezek a mészkfelszínen végbemen üledék- és talajkép-

zdéssel állnak kapcsolatban.

a) a fagyrepesztéses kzetek hézagait löszfrakciójú poranyag tölti ki,

b) a hézagokban humusz anyag van,

c) a fagyaprózott törmelékanyag legfels része a felette képzdött talajból

kioldott karbonátanyag hatására ismét összecementálódott.

Az elzekben leírt jelenségek tovább színesítik az édesvízi mészkösszletek
legfels szakaszán (1— 5 m) megtalálható formákat.
2 . 7 . A bevezetben már említés történt arról, hogy az édesvízi mészk-

összletekben kimutathatók ún. bels fagyjelenségek is. Ezeknek különféle vál-

tozatait és formáit all. ábra tartalmazza. Ilyen bels fagyaprózódást mutat
be a 12. ábra. A bels fagyaprózódásból keletkez kzettörmeléket az újból

mködni kezd forrás vizébl kivált mészanyag cementálhatja. Erre példa a

13. ábra, ahol látható, hogy a szabálytalan, éles, kisebb-nagyobb kzetdarabok
másodlagosan összecementálódtak. A bels talajfagy jelenségeknek paleokarszt

hidrogeológiai, éghajlati és kortani jelentsége van.

A fagyaprózódás és az egyéb periglaciális talajfagyformák azt jelzik, hogy

ilyen éghajlati fázisban — tundrái klíma — az édesvízi mészkképzdés meg-

sznt, mert a mészanyagot a mélybl szállító források leálltak az elégtelen víz-
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atánpótlódás miatt, és a felszínen megindulhatott a periglaciális folyamatok

Utal vezérelt formák képzdése. Az éghajlat kedvezbbé válásával az újból

meginduló forrásmködésbl keletkez édesvízi mészk a bels fagyjelensége-

iét befedte és evvel konzerválta, elsegítve ezzel az édesvízi mészkösszletek

keletkezésének teljesebb értelmezését és magyarázatát.
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Cryogenic phenomena on freshwater limestone surfaces

DrOy. Scheuer* — F. Schweitzer**

During an examination of freshwater limestone occurrences in the Buda and Gerecse
ranges landforms due to periglacial cryofracturing and other frost phenomena could be
observed at the surface and in vertical sections in somé areas. These phenomena belong
to the group of landforms produced by periglacial processes on the surface of solid rocks
observed in the Hungárián highlands and described in earlier publications. According
to the results of research, the simplest forms derived from cryofracturing and cryogenic
disintegration when the surface of the rock studied at any locality was disintegrated
down to 2 to 3 m depth int rock debris of various size. The extent of disintegration was
controlled, in addition to the intensity of cryogenic action, by stratification and bedding
characteristics of the strata affected. Cryofracturing in many places was merely a preamble
to further cryogenic phenomena, where frost heaving and development of polygon grounds
alsó occurred. In somé places, different generations of cryogenic phenomena evolved.
Upon cryofracturing, the freshwater limestone feli int a variety of fragments the size

of which ranges írom blocks of several cubicmeters down to the fine silt fraction. Part of

the freshwater limestone detritus appers to be rounded which, however, does nt mean
true transport bút is explained by continued disintegration of the edges of the detritus
as a result of cryofracturing and the wearing effect of mobilized rock fragments in contact.
In somé sequences due to climatic changes the freshwater limestone deposition was
obviously interrupted and so-called „internál” frost phenomena were generated. With
the advent of a more favourable climate limestone deposition started again and led to
burial and conservation of these „internál” frost phenomena.
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npOHBJieHHH Mep3J10TbI nOMBbl Ha nOBepXHOCTH npeCHOBOAHblX
H3BeCTHHK0B

d-p. JJb. Uleüep — <P. Uleeüqep

Ha Hei<0T0pbix ynacTKax reoaorn^ecKHX pa3pe30B npecHOBOflHbix h3B6cthhkob ByflaíícKHx
ii repenHHCKHx rop Gbijrn o6Hapy>xeHbi (JiopMbi, oöycaoBJieHHbie nepHrjiBUHaJibHbiMH npouec-
caMii pa3flpo6jieHHH h apyrHMH hpohbjichhhmm bchhoh Mep3A0Tbi, npocJie>KHBaiomHecH xax Ha
3eMH0Íí noBepxHOCTH, Tax n Ha rjiyÖHHe. 3th hbjichhh othochtch k rpynne (JiopM, bo3hhkuihx
b pe3yjibTaTe nepHrjiHUHajibHbix npoueccoB Ha noBepxHOCTH onHcaHHbix b 6ojiee paHHHx
nyJiHKauHHX TBep/ibix ropHbix nopofl, oÖHapyweHHbix b npeaeaax BeHrepcKOro cpeflHeropba
CorjiacHO pe3yjibTaTaM npoBeaeHHbix HCCJieflOBaHHH npocTeííuiHe (JiopMbi bo3hhkjih b cba3ii

c TpeiHiiHOBaTocTbio h apoojieHiieM TBepAbix ropHbix nopoA nofl AetíCTBHeM BewHoft Mep3JiOTbi,

npime.vi b oTAejibHbix pa3pe3ax HaÖJiiOAaAOCb pa3flpo6;ieHiie nopoa npunoBepxHOCTHoro cjioh

Ha JIOKII pa3AH4H0H BeJlHHHHbl flO rJiyÖHHbl 2-3 M. CTeneHb pa3Apo6aeHHOCTH nOMHMO HH-

TeHCHBHOCTH KpHOTeHHOTO 3({)({)eKTa oÓyCJiaBJIHBaJiaCb TaiOKe H CJIOHCTOCTbK) nOpOAbl. Pa3-

ApoöJieHHe ropHbix nopoA bo MHornx MecTax npeAiiiecTBOBajio npoaBJieHHio nponiix (J>opM

BeHHOH Mep3J10TbI B TÓM HHCJie H BCJiyHHBaHHIO nOHBbl H (J)OpMHpOBaHHIO nOAHPOHHblX nOMB.

Koe-rae oöpa30BajiHCb h pa3;inHHbie reHepaijHH npoflBJieHHji bchhoh Mep3JioTbi. FIoa BJiHjwHe.v

ApoÖAeHHH npecHOBOAHbie h3bccthhkh pacnajiHCb Ha pa3JiiiHHbie (JipaKUMH, Ha^HHan c Sjiokob

BeJIHHHHOÍÍ B HCCKOJIbKO M3 H K0HH3H T0HK03epHHCTbIM 3JieBpHT0M. HaCTb OÖJIOMKOB npeCHO-
BOAHblX H3BeCTHHKOB 06Hapy>KHBaeT «OKaTaHHOCTb», O'bHCHHeMyiO AOnOAHHTeJIbHblM ApOJie-
HHeM rpaHeft oöaomkob, 06pa30BaBiuHxCH no# bahhhhcm KpnoreHHbix npoueccoB, h uijiih}>obkii

hx noBepxHOCTH b pe3yjibxaTe nepeMemeHMH sthx oojiomkob noa ueHCTBHeM Mep3JioTbi. B Hexo-

TOpblX TOJUUaX nos BJIHflHHeM KAHM3T3 06pa30BaHHe H3BeCTHHK0B BpeMCHHO IipHOCTaHOBHJIOCb

Rnsi 3Toro nepnofla xapaKTepHbi Tax Ha3biBaeMbie BHyTpeHHHe npouBjieHHH Mep3jioTbi. C Ha-

CTynAeHHeM öonee önaronpHHTHoro KJiHMaTa BHOBb Hananocb o6pa30BaHHe npecHOBOAHbix
H3BCCTHHK0B, npHBe/UIiee K3aX0p0HeHHK) H COXpaHeHHIO BHyTpeHHHX Mep3JI0THbIX npOHBAeHHH
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A kvágóörsi halloysit ásványtani és geokémiai
vizsgálata, genetikája*

Kozák Miklós**— Beírta István**—Ször Gyula**

(10 ábrával, 2 táblázattal, 1 táblával)

Összefoglalás: A Kvágóörs határában lev bazalttufakúp, a Lapos-Hegyes-
t lábánál nagy tisztaságú halloysit elfordulás van. Az agyag „teleptüskéi” a fels-
pannon durva homok-kavics összletbe nyomultak be.

A korábbi terepi megfigyeléseken alapuló leírást a szerzk részletes ásványtani és

geokémiai vizsgálatokkal egészítették ki. A munka során tisztázódott, hogy a halloysit

bazaltlávából keletkezett a felspannon vulkáni mködéssel kapcsolatban. A telepek kép-
zdésében utólagosan szupergén folyamatok is közrejátszottak.

A Kvágóörstl ÉK-re lev, ketts bazalttufa kúp K-i tagjának, a Lapos-
Hegyestnek É, ÉK-i lábánál már régóta folyik homok- és kavicsbányászat.
A fejtés elrehaladtával felszínre került néhány agyagelfordulás, amelyre több
szakember felfigyelt. Borsy Z. és Kozák M, (1983) terepi munkálataik után
elsként írták le, hogy az agyag nagy tisztaságú halloysit, megkísérelték a tele-

pülési helyzet ismeretében a genetika tisztázását. Ásványtani és geokémiai vizs-

gálataink lehetvé tették a származás korábbi értelmezésének revideálását, a
hallovsit-képzdés korának és folyamatának megállapítását.

A környezet földtani felépítésének vázlata

A terület földtani felépítését Szentes F. et al. (1972) és Boros J. (1978)

munkái alapján szerkesztett térképvázlatunk szemlélteti (1. ábra).

Az alaphegységet paleozóos üledéksor képezi, amely a Kállai-medence DK-i
szegélyén szerkezetileg kiemelt helyzetben a Fülöpi-hegy, Küszöb orra, Bálint

-

hegy, Pál-hegy vonulatot is alkotja. F tömege szárazföldi eredet felspermi
vöröshomokk, amelyben lencseszer agyagos betelepülések is elfordulnak.
A perm összlet tektonikus-eróziós „ablakaiban” felszínre bukkannak a szilur-

devon parametamorfitok kisebb foltjai.

A mezozoikumot a triász transzgressziós üledéksora képviseli. A werfeni
rétegekben a karbonátos kzetek mellett jelents szerepet kapnak az agyagok
és márgák. A Komyi-tó környékén az alsótriász dolomit a felszínre bukkan,
DK felé a mélyebb helyzet mészk, agyagmárga, aleurit, homokk talál-

ható elvékonyodó takaróként eróziós diszkordanciával fedve a perm egyenet-

• Elhangzott Debrecenben az 1983. X. 18-i, és Budapesten az 1984. II. 6-i szakülésen.
•• Kossuth Lajos Tudományegyetem Ásvány-Földtani Tanszék, H-4010 Debrecen, Egyetem téri.
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1. ábra. A Kállai-medence délkeleti részének vázlatos földtani térképe, egyes pannon és negyedkori fedóüledékek el-

hagyásával, Szentes F. et al. 1972. és Boros J. 1978. adatainak felhasználásával. Jelmagyarázat: 1. Bazalt-

tufa, 2. Helyenként gyöngykavicsos, kovával cementált tavi homok, felsöpannon (kállai tagozat), 3. Agyag, agyagk,
agyagmárga, homokk, mészk, dolomit (alsótriász), 4. Homokk (felsperm), 5. Agyagpala, fillit, kvarcit (sr.ilur-

devon), (5. A KÖ-59. sz. térképez fúrás, 7. Kavicsos homok bánya, 8. Halloysit-elfordulás, 9. Terepszintvonal

Fig. 1. Geologlcal sketch of SW part of the Kállai-hasin, without somé pannonian and quatemary blanket sedimcnts,
on the hasis of data of Szentes F. et al 1972 and Boros J. 1978. Ezplanations: 1. Basaltic tuff, 2. Harbonr
sand with gravel cemented by fiint, Upper Pannonian (Kállai Member), 3. Clay. argillaceous mari, sandstone. lime-

stone, dolomité (LowerTrias), 4. Sandstone (Upper Perm), 5. Clay slate, phyllite, quartzite (Sllur-Devon), 6. K-59,
borehole, 7. Gravel and sand pit, 8. Halloysite occurrence, 9. Line of levele

len felszínét. A települési határ nem rögzíthet a térképen, mivel az alaphegy-

ségre jelents üledékhézaggal települ felspannon és negyedkori üledékek

találhatók a felszínen.

A felspannon üledékek f tömegét a formáció bázisán kifejldött kállai

yyöngykavics-kvarchomok tagozat viszonylag vékony üledéksora alkotja, amely
biosztratigráfiailag a Congeria ungulacapraes faunaszinttel jellemezhet (Jám-

bor Á. 1980). Az üveg- és öntödei homok földtani, mineralógiai vizsgálatával

Hajós M. (1954, 1959) foglalkozott behatóbban. A Kis-Hegyest, Lapos-

Hegyest ketts, bazalttufa kúpjáról JugovicsL. (1969),Borsy Z. és Kozák
M. (1983) közleményei tájékoztatnak.
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Az újabb építésföldtani térképezés (Boros J. 1978) a felspannóniai képzd-

aénvcsoport üledékfáeieseinek részletesebb taglalását tette lehetvé, elhatá-

olva különféle, fként tavi képzdményeket, bazalttufa elfordulásokat, és

zekkel gyakran összefonódó negyedkori üledékeket. A térképez fúrások közül

, szerz rendelkezésünkre bocsátotta a K-59. sz. túrás fontosabb magmintáit,

zek összehasonlító ásványtani, geokémiai vizsgálatát is elvégeztük a lapos-

legyesti halloysit elemzésével párhuzamosan.

A képzdmények ásvány-, kzettani, ereokémiai

jellemzése és települése

A Lapos-Hegyest ÉK-i lábánál lev halloysit elfordulás környezetének

öldtanát, települését Borsy Z. és Kozák M. (1983) részletesen ismertette.

K szerzk által szerkesztett tömbszelvényen tanulmányozható a képzdmények
íelyzete (2. ábra).

Az A-val jelzett részen tufitos bentonitosodott, karbonátosodott bazalt-

ufa. a felspannón üledékek fedképzdménye található (3. ábra). Az összletre

jellemzk a hematitos kéreggel bevont bólus jelleg agyagtömbök (4. ábra).

A B jel szakasz lokális bezökkenési sáv, amelyben kaotikusán keverednek a

lemosott, beszakadt vegyes kzetanyagok (bentonitosodott bazalttufa, agya-

gos iszap, és homok, mocsári üledék), amelyek azonosíthatók az A és C jel
ész kzetanyagaival. Ásványi összetételüket DTA görbékkel szemléltetjük

5. ábra).

A C jel szakasz a felspannóniai üledékek legfelsbb szintje, szerves agyagos,

mocsári betelepülésekkel tarkított agyagos iszap, mintegy zárótagozata a

nomokos, kavicsos összletnek.

Ebben a képzdménycsoportbán bukkannak felszínre, a bányaudvar fejtési

vontján, a teleptüske jelleg agyagelfordulások. Az I. jel elfordulás mintegy

2. ábra. A Lapos-Hegyest északkeleti lábánál lev homokbánya vázlatos tömbszelvénye. Jelmagyarázat:
A — az els tufaszórás anyaga: bazalttufa, tufit, B — a vulkanotektonikusan beszakadt rész bemosott üledékei,
C — mocsári agyag betelepülésekkel agyagos iszap (felspannon fels része), D — durva homok, gyöngykavics, li-

monitos réteggel (kállai tagozat), I., II., III., IV. — a bányászattal feltárt agyagok „teleptüskéi”, T — talaj, Ft — fej-

tési törmelék
Fig. 2. Block-seetion of the sand pit at the NE foot of Lapos-Hegyest. Explanations: A — Matéria! of the
first explosion (basaltic tuff, tuffite), B — Inwashed sediments of the volcanoteetonie depression, C — Clayey md
with lacustrie clay beds (Upper part of the Upper Pannonian), I) — Coarse sand and gravel with limonitic layers

(Kállai Member), I, II, III, IV — Dikes of the clay developed by the mining, T — Soil, Ft — Mining tip

4*
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3. ábra. A bentonitosodott bazalttufa derivatogramja. Jelmagyarázat: Mo — montmorillonit, KI — kaolini
Ka — kaiéit

Fig. 3. Tbermoanalytical curves of bentonitic basalt-tuff. Explanations: Mo — montmorillonite, KI — kaolinit'

Ka — calcite

1 . 2 .

T I
0C) T l°C)

4. ábra. A bentonitos bazalttufában, tufltban lev, hematltos kéreggel bevont (1), bólus jelleg karbonátprecipitáti

(2) derivatográflás elemzése. Jelmagyarázat: Go — goethit, Do — dolomit jelleg Oa + +
-, Mg ++-karbon

Ka — kaiéit

Fig. 4. Thermoanalytical investlgation of the bolelike carbonate preelpitatlon (2) coated with hcmatite skln (1) fr'

bentonitic basalt-tuff and tufflte. Explanations: Go — goethite, Do — dolomit like Ca + + and Mg + + cári

nate, Ka — calcite
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m magasságban 4,5 m szélességben volt feltárva a terepi észlelés idején

982. június). Anyaga tömbösen repedez, szélein világos csontsárga, központi

szén érdesebb tapintású szürke kövér, hófehér, agyag zárványokkal, néhol rész-

gesen hialittal kitöltött litofiza jelleg üregekkel. A derivatográfiás (6. ábra),

T 1°C)

ábra. A vulkanotektonikusan beszakadt szelvény (B jel szakasz) üledékeinek DTA-grbéi. Jelmagyarázat:
Bentonitosodon bazalttufa, 2., 8., 4. Karbonátos, bematitos, kzetlisztes agyagok, agyagos Iszapok, 5. Mocsári
*dék, Mo — montmorillonit. Ki — kaolinit, Org — szerves anyag, Go — goethit, Do — dolomit. Ka — kalcit,

Pi — pirit

g. i. Thermoanalytical curves of the sediments of the volcanotectonic depression (B-part of the section). E x p Iá-
it 1 o n s: 1. Bentonitic basalt-tuff, 2., 3., 4. Carbonate and hematltic clay with rockflour. clayey md, 5. Lacustrine
iiments. Mo — montmorillonite, KI — kaolinite, Org — organic matéria!. Go — goethite, Do — dolomité, Ka —

calcite, Pi — pyrite

ábra. A lapos-hegyesti I. sz. halloysit telep anyagának derivatográfiás elemzése. Jelmagyarázat: 1. Sárga
halloysit, 2. Szürke halloysit és metahalloysit, 3. Hófehér kaolinit zárvány

•g. 6. Thermoanalytical investigations of the I. halloysite dike of Lapos-Hegyest. Explanations: 1. Yellow
halloysite, 2. Gray halloysite and metahalloysite, 3. White kaolinite inclusion
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7. ábra. A lapos-hegyesti I. sz. telep sárga halloysitjának infravörös spektruma

Fig. 7. IR-spectrum of the I. halloysite dlke of Lapos-Hegyest

infravörös spektroszkópiáé (7. ábra), kémiai elemzés (I. és II. táblázat), illetve

kiegészít transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok szerint nagy tiszta-

ságú halloysit. A hófehér zárványok anyaga kaolinit, a bels szürke részben a

halloysit mellett metahalloysit is kimutatható.
A tájékozódó röntgenanalízis szerint (MÁFI, Viczián I.) az agyag átlagos

összetétele 85% halloysit (10Áés7Á),5% montmorillonit, 3% kvarc, 4% ana-

táz, 1% crandallit, 1% alunit (?).

Az I. telep sárga és szürke kzetanyagából készült vékonycsiszolatok közül,

az I. táblán bemutatott szöveti képen bár elmosódottan, de jól látszik a bazal-

tok interszertális porfíros szöveti képének halvány, szellemképszer rajzolata.

Az egykori szövet képét a plagioklász mikrolitok rendszertelen, vagy bizonyos

irányítottságot mutató szövedéke érzékelteti legjobban. A porfíros beágvazá-

A kémiai vizsgálatok eredménye, összehasonlítás irodalmi adatokkal

Results of the Chemical analyses and data of references

I. táblázol — Table I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

SiO, 42,72 44,46 43,98 49,14 43,79 44,69 47,35 42,95 43,14 19,63 63,70 63,35

A1,0, 38,59 36,58 38,46 24,26 36,10 33,18 35,88 35,41 29,30 8,44 19,86 18,71

Fe 203 0,17 0,36 — 0,19 0,11 0,13 0,96 1,46 2,86 4,09 4,81 6,96

FeO 0,13 0,07 0,03 0,01 0,01 0,01 — 0,68 0,76 0,19 0,00

MgO nyom 0,18 nyom 2,44 0,18 0,71 0,20 — 0,51 2,30 0,49 0,53

CaO nyom 0,19 0,32 1,58 0,36 0,56 0,84 0.19 2,15 31.86 0,15 0,23

Na 20 0,18 0,01 0,14 — — — 0,10 0,37 0,54 0,15 0,16 0,09

k 2o 0,44 0,51 0,48 — — — 0,09 — 2,90 0.98 2,82 2,25

+h 2o 14,14 13,38 14,59 9,06 13,53 12,00

}
10,11

0,09 12,36 5.11 6..').*) 6,34

—

h

2o 4,38 4,05 2,58 13,10 5,92 8,56 14,04 — — — —
TiO, nyom 0,15 0,01 0,01 0,01 0,01 — 2,90 0,20 0,64 0,86

MnO 0,01 — 0,01 nyom nyom 4.15 0,06 0,16 0.04 0,21

PA, 0,18 0,05 0,02 0,06 0,26 — 2,19 0,34 0,14 0,06

S0 3 0,45

00 2 26.26

100,76 100,12 100,59 99,85 100,03 99,91 99,11 99,59 100,28 99,55 99,59

1— 7. Standard halloysit minták (Kf.rr, I>. V.— Hamilton, H. P. 1949, Hegyi-Pakó J. 1974) 1., 2. Bedfonl, Indián

3. Eureka, Utah (USA), 4., 5.. 0. Caolouin (Franciaország), 7. Michalovce (Csehszlovákia). Feltárások a Lap
Hegyestn: 8. Sárga, 9. Szürke halloysit (I. telep), 10. Karbonátos agyag (II. telep), lv-59. fúrás: 11. Agya.

(5,7-6,0 m), 12. Agyag (52,8-54,8 m).
1— 7. Standard halloysite samples (KERR, P. F.— Hamilton, II. P. 1949, HEGYI l’AKÓ J. 1974) 1.. 2. Bodford. Indiai

8. Eureka, Utah (USA), 4., 5., 0. — Caolouin (Francé), 7. Michlovce (Czechoslovakia). Samples of Lapos-Heg)
tö: 8. Yellow halloysite, 9. Orav halloysite (I. bed), 10. Carbonate clay (II. bed). Samples of the K6-59 brébl
11. Clay (5,7-6,0 m), 12. Clay (52,8-54,8 m).
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A nyomelemvizsgálat eredményei. A koncentráció ppm-ben

Results of trace elements analysls (ppm)

II. táblázat - TabU II •

Sorszám Pb Cu Zn Ga Sn V Cr Co Ni B Zr Ra Sr Li

1. 11 40 140 16 4 101 210 17 54 110 350 370 560

2. 60 35 330 31 8 70 100 — 40 250 130 330 — 40

3. 15 35 110 21 6 110 120 16 56 25 60 1500 370 210

4. 11 36 140 13 4 86 115 16 46 45 100 700 420 150

i. 25 60 60 18 5 44 66 6 38 190 100 390 300 —
6. 8 100 160 19 6 45 170 8 130 10 220 — 380 —
7. 8 60 160 29 4 200 210 17 170 7 250 360 370 84

8. 2 100 30 8 1 31 30 3 47 5 30 — — 20

9. 13 18 — 12 4 52 65 — 23 6 200 470 560 6d

10. 12 8 — 25 5 85 80 — 40 300 70 — 430 43

11. 11 18 30 24 7 90 65 68 50 450 50 — 300 160

Feltárások a Lapoa-Hegyestn: 1. Bentonitosodott hazattufa (A szakasz), 2., 3., 4. Agyagos Iszapok, 5. Mocsári
üledék (B. szakasz), 6. Sárga, 7. Szürke halloyslt, 8. Kaolinit zárvány (I. telep), 9. Karbonátos agyag (II. telep)

KÓ-59. fúrás: 10. Agyag (5,7— 8,0 m között), 11. Agyag (52,8—54,8 m mélységközben).
Samples of Lapos-Hegyestó: 1. Uentonttlc hasalt-tuff (A part), 2., 3., 4. Clayey muds, 5. Lacustrlne sediment (B part)

6. Yellow halloyslte, 7. Gray halloyslte, 8. Kaollnite inclusion (I. bed), 9. Oarbonate clay (II. bed). K-59 borehole,

10. Olay (5,7-6,0 m), 11. Olay (52,8-54,8 m).

sok mérete a 0,1— 0,2 mm-t ritkán haladja meg, bár megfigyeltünk egy 1,3 mm-
es példányt is. Az egykori fenokristályos piroxének és olivinek kontúrjai Í3

kirajzolódnak.

T 1°C]

8. ábra. A lapos-hegyestl II. sz. telep anyagának termogáz-tömegspektrometriás elemzése. Jelmagyarázat:
Mo — montmorillonit, Go — goethit, Do — Ca + +- és Mg + -karbonátpreclpitátum, Ka — kalcit

Fig. 8. Thermoanalytical and QMS analyses of the II. dike of Lapos-Hegyest. Explanations: Mo — mont-
morillonite, Go — goethite, Do — Ca + + and Mg + + carbonate precipltation, Ka — calcite
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T l°C ]

9. ábra. A K-59. sz. fúrás változó mélységközbl gyjtött agyagmintáinak DTA-görbéi. Jelmagyarázat:
Mo — montmorillonit, KI — kaolinit, II — illit, D — dickit, N — nakrit, Go — goethit, He — hematit, D — dolomit

Ka — kaiéit

Fig. 9.Thermoanalyticalcurvesoftheclaysamplescollectedfromdifferentdepths of the borehole „K-59”. Exp-
1 a n a t i o n s: Mo — montmorillonite, II — illite, KI — kaolinite, D — dickite, N — nacrite, Go — goethite, He —

hematite, Do — dolomitét Ka — calcite

A III. és IV. jel kibúvások anyaga szintén halloysit.

A II. jel elfordulás kzetanyaga jelentsen eltér az elzktl. A sárgától

vörösbarnáig változó szín, mangán és vasdendrites, ersen karbonátos kzet
termogáz-tömegspektrométeres módszerrel (Berecz I. et al. 1983) történt

elemzését a 8. ábra mutatja be, a kémiai elemzés eredményét az I. és II. táblázat

foglalja össze. Az anyag jellegzetes precipitátum, a karbonátok mellett az

agyagásvány montmorillonit.
Az agyagról fényképezésre alkalmas metszetet nem sikerült készíteni, a pre-

parátumokban a bazaltokra emlékeztet szöveti kép nem volt megfigyelhet.
A Kvágóörs K-i határában mélyült K-69 sz. fúrás 1,7 m vastag holocén

kzettörmelékes agyagos talaj alatt, az 1,7—51,5 m mélységközben, triász

agyagos képzdményeket tárt fel, majd 59,8 m talpmélységig permi vörös-

homokkövet harántolt (Boros J. 1977). A feltárásból a sárgától vörösbarna

színárnyalatig változó agyagrétegek jellemz mintáit kaptuk az összehasonlító

geokémiai vizsgálat céljára. A mintasorozatot derivatográfiás (9. ábra) és ront

genanalitikai (10. ábra) módszerrel hasonlítottuk össze. A mszeres analitika

módszerekkel három típusú ásványos összetétel üledék mutatható ki. A fedi
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8 °

10. ábra. A K-59. sz. fúrás Jellemz agyagmintárnak röntgen-spektruma. Jelmagyarázat: Mo — montmoril-
lonit, KI — kaolinit, II — illit, Q — kvarc. He — bematit, Do — dolomit

Fin. 10. X-ray spectrum of the typical clay samples of the borehole „K6-59”. Explanations:Mo — montmoril-
lonite, KI — kaolinite, H — iliite, Q — qartz, He — hematite, Do — dolomité

képzdményekre egy karbonátos illit-montmorillonitos, a triász képzdmé-
nyekre egy karbonátmentes, goethites, kaolinites, a permi agyagokra kaolinites,

dickites, nakritos összetétel a jellemz. Az illit-montmorillonitos (bentonitos,

illetve kaolinitos) típusok kémiai elemzését is elvégeztük (I. és II. táblázat).

A lapos-hegyesti I., III., IV. jel, felfelé kiékeld teleptüskék a fels-

pannón kállai tagozat durva homok és kavics összletében végzdnek el, mint-
egy ebbe belenyomulva. Az I. telep részletes anyagvizsgálata alapján az agyag-
ásványosodási folyamat eredménye nagy tisztaságú halloysit. A képzdmény
bazaltláva eredetét a mikroszkópos vizsgálat egyértelmen bizonyítja, a kémiai
elemzés alátámasztja.

A standard halloysit mintákkal összehasonlítva a lapos-hegyesti minták titán

és foszfor tartalma lényegesen nagyobb. Bazaltláva eredetre utal a magas
Ni, Cr és Cu, valamint az alacsony B tartalom is. Az agyagásványosodási,
kioldási folyamatban a telep peremi részét burkoló sárga rész jutott el a teljes

átalakulási stádiumba, a bels szürke anyaghoz hasonlítva.

A lapos-hegyesti II. jel feltárás az els tufaszórás anyagában, a tufitos,

bentonitos bazalttufában található. A jellegzetes montmorillonitos karbonát -

precipitátum, amelynek keletkezési körülményei eltérnek a halloysit származá-
sától, összetételét tekintve meglehetsen hasonló a bazalttufából gyjtött
hematitburkú, bólus jelleg zárványokéhoz.
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A Lapos-Hegyest halloysitjának genetikája

A vizsgált halloysitelfordulás földtani kor, települési helyzet és származás
tekintetében különlegesnek tekinthet.
Képzdése, a korábbi feltevéssel szemben (Borsy Z. és Kozák M 1983) nem

a mezozoikumra, hanem a felspannóniaira tehet, nem az idsebb üledékes
fekképzdményekkel, hanem a bazaltvulkánossággal hozható kapcsolatba.

A területen lezajló bazaltvulkanizmus jellegét, dinamikáját korábban Borsy Z.

és Kozák M. (1983) részletesen ismertette és tisztázta, a bázikus lávák Camus,
G. által leírt (1983) erupciós modellje figyelembevételével. Mindezek felhaszná-

lásával az általunk vizsgált halloysit elfordulás kialakulását a következ
folyamatsorral jellemezzük.

1. Az apofizás (dyke), ersen feltör lávát magas víztartalmú üledékek
lefojtják, transzvaporizálják.

2. Az így átalakult láva áttöri az üledékeket, benyomul a vízben gazdag
pannon kavicsos homok összletbe. A csökkentnyomású térben a láva felhabzik,

ismét transzvaporizálódik, fokozatosan montmorillonitosodik.

3. A késbbi deszcendens talajvizek savanyú pH-értéke származhat a fed
mocsári képzdményekben lev huminsavas oldatoktól, vagy melnikovit

pirittl is. Átmossák az összletet, mobilizálják az alkáli és alkáliföldfémeket,

a vasat, így halloysit képzdik.
4. A telep peremi részei oxidálódnak, sárga halloysit keletkezik.

A hazai halloysit elfordulások (Gyöngyösoroszi, Szegi) szupergén származá-

súak (Nemecz E. 1973, p. 453), hasonlóan a K-szlovákiai miocén savanyú vul-

kánitokhoz és piroklasztikumokhoz kapcsolódó elfordulásokhoz, bár ezek

esetében a hipogén, hidrotermális eredet is felmerült (Slavik et al. 1967, Kraus
I. et al. 1971). Bázikus horzsás és hamu tufák holocén szupergén átalakulását

halloysittá Sudo, T. et Shimoda, S. (1978) ismertetik. Bazaltlávából transz-

vaporizációval összekapcsolt szupergén kialakulást az irodalom mind ez idáig

nem írt le ismereteink szerint.

A szelvény fedképzdményeiben lev bazalttufa, tufit, bentonitosodott, ke-

vés kandit típusú agyagásványt tartalmaz. A Hay, R. L. (1959), Loughnan, F.

(1969), Slaughter, M. et Hamil, M. (1970) által leírt bázikus kzetekbl leve-

zetett, tufaeredet montmorillonit —>- halloysit degradációs folyamat a kezdeti

fázisban van. Ez is bizonyítja, hogy esetünkben a halloysit telepek képzdésé-
hez utóvulkáni tényezk is hozzájárultak.

A II. jel telep jellegzetes karbonátprecipitátuma, és a hozzá anyagi össze-

tételben rendkívül hasonló bentonitosodott, bazalttufába ágyazott hematitos

burkú zárványok eredete véglegesen nem tisztázódott. Valószínleg teletermá-

lis mködési folyamat jellegzetes oldási — kicsapódási termékei.

Irodalom — References

BereczI.— BohAtka S.— Lanuer G.—Szöör Gy. (1983): Quadrupole massspectrometer coupled to Derivatograph —
Internat. Journal of Masa Spectrometry and Ion Fhyglos. 47. pp. 273 — 270.

BOROS J. (1977): Kvágóörs környéki térképez fúrások jegyzkönyve. Kézlrut (magánközlés).
BOROS J. (1978): A Balaton-kömyék 1 : 10 000 építésföldtani térképsorozata. Kvágóörs — Kézirat, MAKI.
Borsy Z.— KozAk M. (1983): Halloysit elfordulás Kvágóörs K-i határában — Acta Geographica Debrecina. Tóm.

XXI. pp. 97-120.
Camus, G. (1903): Le rölle de l’eau dans les eruptions volcaniques ti laves basiques — Geochroniquc. pp. 10— 17.

Hajós M. (1954): A kóvágóörsi Alsókóhát és Nyárvölgy kvarchomokk, üveg- és öntödei homok elfordulása —
Földt. Közi. LXXXIV. pp. 350-301.



Kozák e t a l. : A kóvágóörsi hnlloi/.nt 291

Hajós M. (1959) A kóvágóörsi és kisrpusztai homok és kvarchomokkó elfordulás — MÁFI Évi Jel. 1955— 56-ról.

pp. 7J— 82.

Hboyi-Pakö J. (1974): Halloyslt frora Mihalovce — Atlas of Thermoanalytlcal Curves. (Edited by G. Liptay. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, p. 171.

Jámbor Á. (1980): A Dunántúli-Középhegység pannónial képzdményei — MÁFI Évk. 62. k.

Jroovics L. (1909): A Balaton-felvidék és a Tapolcai-medence bazaltterQleteinek felépítése — MÁFI Évi Jel. 1968-ról

pp. 223 - 244.

Kerr. P. F. — H. P. Hamilton (1949): Glossary of clay mineral names — Amer. Petr. Inst. Project. 49. (Clay Mineral

Standars). Columbia Univ. pp. 48—49.
Krai's, I.— Horváth, I.— Dobra, K. (1971): Loziská llovych surovin na Slovensku — Mlner. Slovaca Roc. pp. 525—

550.
Louohnas, F. C. (1909): Chemical Waathering of the Silirate Minerals. New York.
Nemecz E. (1973): Agyagásványok. Akadémiai Kiadó, Bp.
Slauohter, M.—M.Hamil (1970): Model fór deposition of volcanic ash and resultlng bentonite — Geol. Soc. Aiu.

Bull. 81. pp. 901-908.
Slavik, J. et al. (1907) Nerastné surovlny Slovenska. Bratislava pp. 5—510.
SDDO, T.—Shimoda, S. (1978): Olays and clay minerals of Japan. Kodanska.Tokyo. Elsevier. Amsterdam -Oxford —

New York.
SZENTES F. et al. (1972): Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához. L-33-XII. Veszprém.

MÁFI Kladv.

A kézirat beérkezett: 1984. VIII. 15.

Mineralogical and geochemical investigation of the

halloysite from Kvágóörs (Keszthely-mountain,

W-Hungary) and its genetics

M. Kozák*— I. Barta* —G. Ször*

At the foot of a basaltic tuff cone, Lapos-Hegyest, there is a very clean halloysite

occurrence. The clay-dikes were intruded int the Upper Pannonian coarse sand-gravel

layers.

The previous deseription, which based on field observations, is completed with de-

tailed mineralogical and geochemical investigations.

The halloysite was derived from basaltic lava in connection with the Upper Pannonian
volcanic activity.

In the formádon of the beds, subsequent supergenic processes alsó took part.

Manuscript received: 15th August, 1984.

MHHepajiorimecKoe h reoxuMimecKoe Hsy^emie rajuiay3ma H3

c. KéBaroepm

M. K03OK—H. Eapma— r. Ceep

V noflHo>KbH KOHyca a3ajibT0Bbix Ty<})0B Jlanom-XeneuiTé b OKpecTHOCTHX c. KéBaroépui
HaxoRiiTCH MecTopoiKaeHiie rajuiay3iiTa HeobmaiÍHOíi miCTOTbi. «OTporH» 3ajie>KH rjiHHbi npo-
hiik-hi b BepxHenaHHOHCKy K) TOJimy rpyo3epHiiCTbix necKOB ii rajienHHKa. OniicaHiie MecTO-
po>KjieHiiH, onnpaiomeecR Ha paHee npoBeneHHbix HaöJiiOfleHimx b no;ieBbix ycjioBHHx, bi.io

yTOHHeHO aBTopa.Mii Ha ocHOBaHim aeTajibHbix MHHepajiontHecKHx ii reoxiiMHHecKHx uccjieao-

BaHiiíí. B npouecce paöoT BbincHiuiocb, hto rajuiay3HT opa30Ba;icfl H3 öa3aJibTOBoíí JiaBbi b

npouecce n03AHenaHH0HCK0H ByjiKaHimecKOÍí neHTejibHOCTH. B 4>opMnpoBaHHH 3aJie>KH onpe-
aeaeHHyio poab cbirpajiH Taione n nocTByjiKaHimecKHe cynepreHHbie npoueccbi.

Cathedra Mineralogica et Geologica Univ. Sci. de L. Kossuth nominatae H-4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
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Táblamagyarázat — Explanation of plate

I. tábla — Plate I.

A lapos-hegyesti halloysit bazalt származását igazoló szöveti kép. 1 N. (Minta az I. ta-

lep szürke halloysitjából)

Texture of the halloysite from Lapos-Hegyest. 1 N. (Sample írom the gray iialloysite

of I. bed)
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Áttekintés a magyar geokémiai irodalomról
1978-1982

Viczián István*

Összefoglalás: A cikk az 1978 és 1982 közé es öt évben megjelent magyar
geokémiai irodalmat tekinti ét a Földtani Közlönyben évente megjelen ,,A magyar
földtani irodalom jegyzéke” bibliográfiai adatai alapján. A megjelent 160 publikációt a
geokémia részterületei szerint csoportosítva tárgyalja, végül rövid értékelést ad. A leg-

nagyobb fejldés a nukleáris analitikai módszerek, a szerves geokémia, az izotópgeoké-
mia és a magmás felemek statisztikus értékelése terén látszik. A közleményeknek
mintegy a negyede külföldön jelent meg. Két alapvet geokémiai könyvet adtak ki

(Földvári-Vogl M. 1978 és Varentsov, I. M., Grasselly Gy. szerk. 1980), mind-
kettt angol nyelven.

Bevezetés

Az alábbiakban a magyar geokémiának az elmúlt öt évben publikált ered-

ményeit tekintjük át. A hivatkozott munkák bibliográfiai adatait a Földtani

Közlönyben minden évben megjelen ,,A magyar földtani irodalom jegyzéke”

(1978—1982.) tartalmazza. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen tematikus áttekin-

tés segít eligazodni az adott tudományágban, megkönnyíti a f tendenciák
felismerését és értékelését. Csak a nyomtatásban megjelent munkákat vettük
figyelembe, elssorban azért, mert hozzáférhetségük miatt ezekrl tudtunk
teljes képet adni. Ez természetesen szükségképpen korlátozza is az értékelés

érvényességi körét, hiszen így sok kéziratosán meglev munkáról nem tudtunk
számot adni.

Általános mvek

Még éppen a vizsgált idszakba esik Földvári-Vogl M. (1978) területi geo-

kémiai kutatásról szóló könyvének angol nyelv kiadása. A könyv a M. Áll.

Földtani Intézetben 1965-ben indult területi geokémiai kutatás elméleti alapjait

foglalja össze, kiegészítve a kutatás során szerzett hazai tapasztalatokkal. Csak
sajnálni lehet, hogy ez utóbbiakból nem került be még több a könyv anyagába.
Zentai P. a II. ÜNESCO Mérnökgeológiai Tanfolyam céljára készített jegyze-

tet a geokémiai prospekcióról (1979). Vogl M. és Benk F. (1979) a nagyolva-
dáspontú ritkafémek geokémiáját, ill. gazdaságföldtani kérdéseit tekintették át.

• Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14.
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Grasselly Gy. (1978) általános helyzetképet készített az Akadémia szá-

mára a geokémia hazai állásáról. Egy másik dolgozatában (1978) a geokémia
és a kémia kapcsolatával foglalkozott. Az Akadémiának 1979-ig két geokémiai
tárgyú munkabizottsága mködött. Az Általános és Izotópgeokémiai Munka-
bizottság (1976— 1979.) munkájáról Vogl M., a Szerves Geokémiai Munka-
bizottság (1974— 1979.) munkájáról Tóth J. készített elnöki beszámolót (1980).

Jelents esemény Grasselly Gy. : A geokémia alapjai c. egyetemi jegyzeté-

nek (1982) megjelenése, amely Szádeczky-Kardoss E. 1955-ben megjelent
Geokémiája után több mint negyedszázaddal ismét magyar nyelven ad kor-

szer összefoglalást e tudomány általános kérdéseirl.

Módszertani munkák

A módszertani fejlesztés áttekintése két okból sem lehet teljes: egyrészt csak

olyan munkákat sorolunk fel, amelyek elssorban mérési módszerekkel foglal-

koznak, sok új módszer ismertetésére viszont nem itt, hanem az egyes képzd-
mények geokémiája kapcsán kerül sor. Másrészt a legtöbb mérési módszerrel

nemcsak geokémiai mintákat lehet elemezni, hanem azok a kémia és fizika

más területein is használhatók. Itt csak azokra a publikációkra térünk ki,

amelyek vagy alkalmazásukf területe, vagy szerzik személye révén szorosabb
kapcsolatban vannak a földtudományokkal.
Számos új geokémiai elemz eljárást ismertet a Földtani Társulat által 1979-

ben Veszprémben rendezett ,,Korszer ásványtani és geokémiai agyagvizsgáló

módszerek” c. tanfolyam jegyzete. Ebben a következ geokémiai módszerek
leírását találjuk meg:

stabil izotópok geokémiája (Cornides I.),

elektron-mikroszonda (Pantó Gy., Nagy G.),

lézer-mikroszínképelemzés (Nagy Bné),
neutronaktivációs elemzés (Bérczi J. ),

atomspektroszkópiai módszerek (Papp L.) és

nyomdetektoros radiográfia (Vincze J., Somogyi Gy.).

A többi ismertetett módszer szorosabb értelemben inkább az ásványtan körébe

tartozik.

Standard kzetmintákkal szemben támasztott követelmények statisztikai

megfogalmazásával Zentai P. (1981) foglalkozott.

Az emissziós színképelemzés alapkérdéseinek megoldását segítik el azok a

tanulmányok, amelyek fémoxidoknak és karbonátoknak az ívben való visel-

kedésével foglalkoznak (Szabó Z.—Bertalan É.—Pöppl L. 1979, Szabó
Z. L.— Bertalan É. 1980a, b, c, Szabó Z. L.—Bertalan É.—Tatár E. 1980).

Alapkérdéseket vetnek fel Bertalan É. és Zentai P. (1982) is. Zentai P.

(1979) a kvantométer mködését ismertette. Molnár Áné és Rakonczai I.

(1980) az emissziós színképelemzésnek a talajtanban való alkalmazásáról

írtak.

Az atomabszorpciós spektrometria bevezetésérl kzetminták elemzésére

Ikrényi K. (1980) számolt be. Ikrényi K. és Bartha A. (1982) az ég htésé-

vel módszertanilag is fejlesztették a mszert. A módszert kzetek és ércek elem

zésére két speciális területen fejlesztették tovább: a higany meghatározása

(Bartha A.— Ikrényi K. 1981, 1982, Bartha A.— Fügedi P. 1981), valaminl

a kén és szén-dioxid indirekt meghatározása (Ikrényi K. 1981). Ásvánvol
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br- és víztartalmának meghatározására Ikrényi K. (1982) dolgozott ki egy

titrimetriás módszert.

A neutronaktivációs módszer alkalmazhatóságával — korábbi munkákra
hivatkozva — Salamon B. (1978) foglalkozott. Ez a módszer jól alkalmazható

az A1 és Si kimutatására bauxitban és cementipari nyersanyagokban.
Egy másik nukleáris módszer, az izotópgerjesztés röntgen-radiometriás elemzés

fémek, pl. a Cu, Zn és Pb mennyiségének mérése révén elssorban a színesérc-

bányászatban jelents (Morvái L.— Békés T.—Renner J.— Szentesi J.—
Szunyogh F. 1980a, b). A két említett elemzési mód kombinálásával ipari

gyorselemz automatát fejlesztettek ki, amelyet eredményesen lehet alkal-

mazni a legkülönbözbb területeken, így a szilikátiparban (Horváth H. —
Renner J.— Siklós A. 1982), valamint a cementiparban és a bányászatban
Renner J.— Siklós A. 1981a, b). Az automata tengerkutató hajókra is fel-

szerelhet (Renner J.— Siklós A.—Tóth L. 1982).

Magmás és metamorf kzetek geokémiája

Többen foglalkoztak magmás kzetek falkotóinak eloszlásával abból a célból,

hogy a magmatitokat osztályozzák és a magmás folyamat geotektonikai jellegét

meghatározzák. Három nagyobb összefoglalás készült: a Dunántúli-közép-

uegység bazalt-vulkanizmusáról (Vogl M. 1979. 1980), a magyarországi

bázisos vulkanizmusról (Embey-Isztin A. 1980, 1981), valamint a Kárpát-
medence harmadkori vulkanizmusáról (Póka T. 1980a. b, 1981, 1982). Embey-
Isztin A. és Scharbert, H. G. (1981) a Titika-csoport felspannóniai bazaltjai-

nak kzetkémiáját tárgyalta. Szederkényi T. (1980) kimutatta kzetkémiai
dapon, hogy a bári pleisztocén analcimos leucit-bazanit jóval K-dúsabb, mint
a Dunántúli-középhegység pannóniai bazaltjai.

Szederkényei T. és Ghoneim, M. A. (1980) geokémiai alapon határozták
meg az ófalui szerpentinit tektonikai típusát és eredeti magmás kzetének
jellegét.

A ritkaföldfémek különböz magyarországi magmatitokban való eloszlásával

Pantó Gy'. foglalkozott (gránitoid kzetek: 1979, bazaltos vulkanizmus: 1981,

neogén vulkanizmus: 1982, összefoglaló áttekintés: 1980). Több új nyomás-
ványt sikerült kimutatnia elektronmikroszondás módszerrel. A vizsgálatok

földtani eredménye a kzetkémiai vizsgálatokhoz hasonlóan a genetikai osz-

tályozás és a geotektonikai helyzet meghatározása terén mutatkozott meg.

Metaszomatikus és hidrotermális ércesedés

geokémiája

A Velencei-hegység ÉK-i részén végzett metallometriai felvétel a rézporfíros,

esetleg önálló molibdén-porfíros ércesedés jelenlétét valószínsítette (Óbor L.—
Dudko A.—Gyalog L. 1982).

Hidrotermális ércásványok nyomelemeirl és azoknak mikroszondával meg-
ágvelhet eloszlásáról Nagy' B. közölt adatokat (Velencei-hegység, Szabad-
battyán: 1980, Börzsöny: 1978).
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Üledékes kzetek geokémiája

Üledékes, fleg finomtörmelékes és karbonátos kzetek nyomelemtartalmának
gondos, szinte aprólékos elemzésével sok értékes szedimentológiai információ-

hoz lehetett jutni a következ területeken: Algy (Sajgó Cs.—Nagy-Balogh
J. 1978), Hód-I. mélyfúrás (Peth A. 1978), különböz szénhidrogénkutató
mélyfúrások anyagai (Dudich E.—Tomschey 0. 1979), bakonyi eocén (Du-
dichE. 1981), alföldi flis (Dudich E. 1982). Kár, hogy az elvégzett nyomelem-
zéseknek csak kis hányadát értelmezték az említett publikációkhoz hasonló

részletességgel.

A Damó-hegyen (felsperm —
)
triász korú agyagpalában megelepen magas

réz-koncentrációt találtak (Baksa Cs.—Csillag J.—Dobosi G.—Földessy J.

1981).

A bauxitok ritkaföldfém tartalma a bauxit anyagának eredetére és a leülepedési

mikrokörnyezetek hatására enged következtetni (Bárdossy Gy.—Pantó Gy.—
Várhegyi Gy. 1978). Mikroszondás elemzéssel bauxitokban is sikerült néhány

új ritkaföldfém-nyomásványt kimutatni (Maksimovió, Z.—Pantó Gy.). Ezek
a következk: La-bastnásit, Nd-monacit (1980), Nd-goyazit (1981a), synchisit-

(Nd) (1981b).

Megkezddött néhány üledékes kzettípus izotópgeokémiai vizsgálata.

Viczián M. (1978) bauxitokban anomális Pb-izotóparányokat talált. Oxigén-

izotópos módszerrel kísérlet történt mezozóos shmérsékletek meghatározá-
sára is (Cornides I.—Császár G.—Haas J.—Jocháné Edelényi E. 1979).

Mindkét esetben szükség volna gondosabb elkészít és földtani értékel mun-
kára, mert a pontos mszeres mérés önmagában még nem garantálja a földtani

következtetés megbízhatóságát.
Néhézásványként leválasztott gránátok nyom- és felemei jellemzek lehetnek

a lehordási területre. Ilyen vizsgálatokat Nagy Bné és Polgári M. (1981

végzett lézer-mikroszinképelemzéssel.

A Balaton fenéküledékeiben a foszfor geokémiájával Dobolyi E. és BidlóG
(1980) foglalkoztak.

Fügedi P. U. és Kuti L. (1982) mikroelemeknek a talajban való régiónak

eloszlását vizsgálták statisztikus módszerekkel.

A mangán geokémiájának korszer tárgyalását találjuk a Varentsov, I. M
és Grasselly Gy. (1980) által szerkesztett Mangán-monográfiában.

Szerves geokémia

Az üledékes kzetekben lev szórt szerves anyag és a szerves üledékek kémis

vizsgálata rohamosan fejldött az elmúlt években. A legkülönbözbb irány

vizsgálatok közös célja kivétel nélkül a szénhidrogén-kutatás.

Klasszikus módszerek számít a kolaj nyomelemeinek vizsgálata (V, N
Peth A. 1978). Elek I. (1979a, b) mutatott rá, hogy a kolaj és a kíséi

rétegvizek radioaktív és radiogén elemei a kolajképzdési viszonyok feltárásár

használhatók fel. Hasonló célra érdekes lehet a rétegvízben oldott szerves anyagc

és gázok vizsgálata is (RÁoz D.—Koncz I.—Bhjdosóné Lengyel E.— Lelki
A. 1978).

A legnagyobb fejldés a szórt szerves anyag vizsgálatában tapasztalhat’

E vizsgálatok f célja a diagenetikus átalakulási fok meghatározása potenciál
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szónhidrogén-anyakzetekben. A módszereket ilyen szempontból kritikailag

Sajgó Cs. és Horváth Z. A. (1982) tekintette át.

A szórt szerves anyagon mért vitrinit-reflexió értékeit különböz magyar-

országi képzdményekre Laczó I. (1982) foglalta össze. Szintén vizsgált

mecseki liász kszeneket is ezzel a módszerrel (Iharosné Laczó I. 1980). A be-

temetdési mélység, utólagos magmás és szerkezeti hatások jól kimutathatók,

a telepazonosításra a módszer nem eléggé érzékeny. Többen foglalkoztak a

vitrinitreflexiós adatok interpretálásával (Vet I. 1980, Vet I.— Düvényi
P.—Koncz I. 1982, Horváth F.— Stegena L.— Sclater, J. G.—Royden, L.

1981, Horváth F.— Szalay Á.—Dövényi P.— Stegena L.—Laczó I.—
Varga E.— Horváth Z. 1982). A cél modellszámítások és természetes fúrás-

szelvények adatai segítségével a htörténet és a vitrinitreflexiós értékek kap-

csolatának a felderítése volt. A vitrinit-reflexiót gyengén metamorf kzetek
jellemzésére is lehet használni, mint az átalakulási fok egyik mérszámát
(Árkai P.— Horváth Z. A.—Tóth M. 1981).

Az extrahált bitumen mikroelem tartalmát Sajgó Cs. és Bérczi J. (1978)

határozták meg neutronaktivációs analízissel.

A különböz módokon extrahált frakciók szerves geokémiai vizsgálatára alkal-

mazott módszereket a következ munkák ismertették:

infravörös spektroszkópia: Bruknerné Wein A.—Kissné Erss K.—
Pungor E. (1981) és Wein-Brükner A. (1982),

folyadék- és gázkromatográfia: Szcs I.—Bruknerné Wein A. (1981)

és Szcs I.—Wein-Brükner A. (1982),

mindkét módszer: Bruknerné Wein A.— Kissné Erss K. (1981).

A nem oldható diszperz szerves anyagon pirolízisvizsgálatokat végzett Koncz
I. (1979a, b).

A diszperz szerves anyag geokémiai vizsgálata több képzdmény anyakzet-
jellegének meghatározását tette lehetvé (a Nagyalföld déü része, neogén:

Varsányi I.— Boros J.—Bertalan M. 1978, Tengelic-2. fúrás, neogén: Vet
I. in Halmi J. et al. 1982, a Pannon-medence különböz részei: Balázs Á.—
Koncz I.—Tóth P. 1978, Algy, neogén: Sajgó Cs.—Nagy-Balogh J. 1978,

Hód-I. mélyfúrás, neogén: Sajgó Cs. 1980, Zsámbék-14. mélyfúrás, triász:

Brukner-Wein A.—Vet I. 1981, mecseki halpikkelyes agyagmárga, miocén:
Bruknerné Wein A.

—

Szcs I. 1982). A szénhidrogén-keletkezés és migráció

kérdéseit a Pannon-medence neogénjében részmedencénként összefoglalóan

Szalay Á. és Koncz I. (1981) tárgyalják.

A kzetek szórt szerves anyagán végzett geokémiai vizsgálatok fontos részét

képezik a szénhidrogén-prognosztikus munkának. A geokémiai szénhidrogén-

prognózis általános problémáival Tóth J. (1978) foglalkozott. A szerves geo-

kémiai adatok és egyéb földtani ismeretek alapján Bruknerné Wein A. és

Vet I. (1981) a Duna— Tisza köze délkeleti részérl készítettek szénhidrogén-

prognózist. A hegyvidéki területek szénhidrogén prognózisa témakörében két

jelents munka készült el: a Dunántúli-középhegység, valamint a Mecsek és a

Villányi-hegység szénhidrogénföldtani értékelése (Horváth I.—Ódor L.— Dud-
ko A.—Daridáné Tichy’ M.- Bihari D. 1981, 1982).

Speciális módszereket, mikrobiológiai vizsgálatokat, valamint sekélymélység
gáz-elemzéseket használt a szénhidrogén-prognózis céljaira Szolnoki J., Rácz D.
és Fisch I. (1978).

Számos dolgozat foglalkozott egy különleges szerves üledék, az olajpala kép-
zdési körülményeivel (Solti G. 1982, Ravasz Cs. és Solti G. 1982), valamint

5 Földtani Közlöny
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kémiai összetételével. A várpalotai olajpalát derivatográfos módszerrel Föld-
vári M. vizsgálta (közli: Solti G. 1981). A pulai olajpala kémiai összetételével

Pápay L. (1980), nagyhmérséklet reakcióival Hetényi M. (1979, 1980),

valamint Hetényi M., Tóth J. és Milley Gy. (1982) foglalkozott. A magyar-
országi olajpalák kerogénjének szerkezetét Hetényi M. és Slrokmán K. (1978)
vizsgálta. A hazai vizsgálatokat nemzetközi fórumon Jámbor Á., Ravasz Cs.

és Solti G. (1982) foglalta össze.

A szerves geokémia egy másik irányzatát képviselik azok a mikrobiológiai

kísérletek, amelyekkel baktériumoknak a szilikátos kzetek mállasztásában
betöltött szerepét vizsgálták (Vogl M.

—

Járányi I. 1979). A mintegy 10 éves

munka összefoglalása szerint nemcsak a szerves savak hatása, hanem a kémiai
hatásokon túlmen biológiai aktivitás is kimutatható volt.

Szerves geokémiai módszer közvetett vulkanológiai alkalmazásának tekinthe-

t Székyné Fux V. és Maijry, R. (1978) munkája, akik szenesedett fatör-

zsek szerves anyagának infravörös spektroszkópiás vizsgálatából a szenesedés

hmérsékletére következtettek. A szenesedés a láva és a tufaárak hhatására
következett be.

A szerves geokémiához sorolható az a kutatási irány, amely smaradványok
(héj- és csontmaradványok) szerkezetével és kémiai jellegével foglalkozik. Ezt
a kutatási irányt Ször Gy. (1980) paleobiogeokémiának nevezte el. Segítségé-

vel különösen fiatal korú smaradványok betemetdési környezetére, éghajlati

és diagenetikus hatásokra, valamint a földtani korra nézve kaphatunk infor-

mációkat (Mollusca héjak: Ször Gy. 1981a, b, Ször Gy.—Barta I. 1981,

Ször Gy.— Borsy Z. 1982a, b; gerinces csontmaradványok: Ször Gy.—
Kordos L. 1980, 1981, 1982, Kordos L.—Ször Gy. 1981, Ször Gy. 1982).

A felhasznált analitikai módszerek a következk: derivatográfia (Ször Gy.
1982a, b), infravörös spektroszkópia, nyomelemek meghatározása színkép-

elemzéssel.

I flfj)

.
V

ti'

i J

i 1

:*

I i

Víz-geokémia

A talajvizek kémiai összetételének egyedülállóan gazdag adatgyjteményét is

tartalmazzák „Az Alföld földtani atlasza” Rónai A. szerkesztésében folyama-
tosan megjelen kötetei. Érdekes megfigyeléseket tettek a barlangokba beszi-

várgó víz kémiai összetételére nézve a Bükkben (Lénárt L. 1980), valamint a

Kevélyek (Pilis hg.) környékén (Kordos L. 1980). Kimutathatók az oldódási

hatások, st még a légköri szulfát-szennyezés is.

Jelents mértékben alkalmazzák az izotóp-geokémiát természetes vizek vizs-

gálatára. A tricium a légköri nukleáris robbantásokkal került nagy mennyiség-

ben a légkörbe és ezzel a csapadékvízbe. Koncentrációjának mérése révén pl. a

karsztvizek beszivárgásának kora és a kzetben való tartózkodási ideje datál-

ható (Dénes Gy. 1981, 1982). Balogh K. és Hertelendi E. (1981) tömeg-
spektrométeres módszert dolgoztak ki a tricium koncentrációjának meghatá-
rozására természetes vizekben.

Marton L. (1982) — külföldön mért — deutérium és wO adatokat értelmezett

nyírségi felszínalatti vizekben. Ezek a csapadék lehullásakor uralkodott átlag-

hmérsékletre jellemzk, segítségükkel meg lehetett különböztetni pleisztocén

és fiatalabb vizeket, fontos következtetéseket lehetett levonni ezek áramlására

és utánpótlódására vonatkozólag. A deutérium és 180, valamint a 14C együttes
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lérésével olyan görbéket szerkeszthetünk, amelyek az átlaghmérsékletet

radiokarbon kor függvényében adják meg (Deák J. 1980, Deák J.

—

Kordos L.

380). Ez a módszer a pleisztocén és holocén séghajlat kutatásában használ-

ató.

Cornides I. és munkatársai a C0 2
izotóp-megoszlását tanulmányozzák a

árpát-medence szén-dioxidos forrásaiban. A módszert Kecskés Á., Izsók K.

; Cornides I. (1981) ismertette. Méréseiket szlovákiai források vizén végeztek

Bornides I.—Kecskés Á. 1982, Kecskés Á.—Cornides I.— Petik P. A.

382). Vizsgálataik szerint a C0 2
elssorban juvenilis, vagyis köpeny-eredet,

isebb részben a karbonátos kzetek kioldásából származik.

Radiometrikus kormeghatározás

A geokémia egyes területeinek áttekintését — mintegy függelékként — az

.otópgeokémia egy speciális célból kifejlesztett ágával, az abszolút kormegha-
ározással zárjuk.

A Rb/Sr módszernek egy alkalmazásáról jelent meg közlemény: Svtngor É.

s Kovách Á. (1978) a mecseki bostonit korát határozták meg. A korábban el-

arjedtebb Rb/Sr módszerrel szemben újabban inkább a K/Ar-módszer fejl -

ött ki. A következ képzdmények (fleg harmadkori vulkánitok) vizsgálata

olyt:

komlói andezit (Árváné Sós E.— Ravasz Cs. 1978),

a Tiszántúl és a Tokaji-hegység neogén vulkánitjai (Széky-Fux V.—Balogh
^.—Szakáll S. 1980, valamint Széky-Fux V.— Gyarmati P.—Balogh K.—
’écskay Z. 1981),

északmagyarországi harmadidszaki vulkánitok és glaukonitos üledékek

Hámor G.— Balogh K.—Ravasz Baranyai L. 1978),

miocén savanyú piroklasztikumok az ország egész területérl, valamint mát-
ai savanyú vulkánitok (Hámor G.—Ravazéné Baranyai L.—Balogh K.—
lrváné Soós E. 1980),

miocén savanyú és intermedier piroklasztitok (Hámor G.—Jámbor Á.—
Iavasz-Baranyai L.—Árva-Soós E.—Balogh K. 1981),

mezozóos és harmadkori vulkánitok (Balogh K.—Árváné Soós E.—
Iavaszné Baranyai L. 1981),

dunántúli bazaltok (Jámbor Á.—Partényi Z.—Ravasz Cs.— Baranyai
j.— Solti G.—Balogh K. 1980 és Balogh K.—Jámbor Á.—Partényi Z.

Iavaszné Baranyai L.— Solti G. 1982).

E vizsgálatok nagy eredménye, hogy kialakult a magyarországi miocén abszo-

út idskálája. Ugyanakkor még fennmaradtak vitás kérdések akor-adatok inter-

íretálása terén (Bállá Z.—Csongrádi J.— Havas L.—Korpás L. 1981), más-
észt az adatokat közl cikkek is utalnak az ásvány— kzettani elkészítés fejlesz-

éséban rejl pontosítási lehetségekre. Ez utóbbiakkal függhet össze, hogy a

;laukonitokból és általában az üledékekbl való kormeghatározás kevésbé volt

ikeres. A glaukonit ásványcsoport radiometrikus kormeghatározásra való alkal-

uasságát jól lehetne ellenrizni olyan mérésekkel, mint pl. a Földvári M.
1981) által kidolgozott infravörös spektrométeres vizsgálat.

A K/Ar módszer egy speciális alkalmazásáról számolt be Rakovits Z.,

Balogh K. és Szaszin, G. G. (1981), akik a kárpátaljai alunitképzdés korát tud-
ák sikerrel megállapítani és a folyamat fázisait elkülöníteni.

5*
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A UC módszerrel budapesti hévizek (Deák J. 1980), valamint a nyírségi futó-

homok közé települt fosszilis talajszintek (Borsy Z.— Csongor É.— Sárkány
S.— Szabó I. 1982) radiometrikus korát határozták meg.
Végül egy további radiometrikus kormeghatározási lehetséget ad az a

Rózsáné Nagydiósi S. (1982) által kidolgozott módszer, amellyel fiatal mészkö-
vekben az 234 Z7/

230Tá arányt lehet dúsítással és fotometrikus méréssel meg-
határozni.

Értékelés

Ügy látszik, hogy lezárult az a korszak, amikor a geokémiát elssorban ai

emissziós színképelemzéssel meghatározott nyomelemkoncentrációk vizsgálaté

jelentette. Ez a munka is tovább folyik, különösen a gyakorlati jelleg érc

prospekció vonalán, de viszonylag kevés került belle nyomtatásban nyilvános
ságra. A pubükált közleményekbl úgy tnik, hogy a nyomelemadatok föld

tani értelmezése terén még volnának ki nem aknázott lehetségek.
Az új módszerek bevezetése terén tett erfeszítések ellenére a mszerezett

ség, sajnálatos módon, lényegesen lemaradt a világszínvonaltól. A mvelt tudó
mányágak közül szembetn ugyanakkor néhány korszer vizsgálati irányzat

különösen a szerves és az izotópgeokémia elretörése. Az újdonságnak számit<

ritkaföldfém-koncentráció adatok is részben a tömegspektrométeres, részbei

pedig a mikroszondás mérések eredményei.
Nagy összefoglaló értékelések felé halad a magmás felemek statisztiku

vizsgálata.

A témák spektruma nagyon széles, imponáló a sokoldalúság, ami pusztán
címek felsorolásából látszik. Túl sok azonban az olyan ígéretesnek látszó kezdet

vagy kísérlet, amelyet megfelel elrelátás vagy szervezés híján nem követ tény

leges eredményeket is hozó rendszeres kutatás.

Pozitív (pl. szénhidrogén-prognózis, vizek izotóp-geokémiája) és negatí

példák is bizonyítják, hogy a korszer mszerek és a pontos méréstechnik

önmagában még nem hozza meg a kell földtudományi eredményt. Ehhe
lényegesen fejleszteni kell a mintaelkészítés és -kiválasztás gondosságát, vala

mint az eredmények földtani értékelésére képes elméleti apparátust. Elméiéi

téren pl. teljesen hiányzik az ún. fizikai geokémia, azaz fizikai-kémiai modellé

alkalmazása földtani folyamatokra.

A matematikai értékelés több esetben elér az eloszlási, korrelációs és osztályozás

problémák statisztikus megközelítésének szintjére. Komolyabb igény számítc

gépes geokémiai feldolgozásról azonban nincs híradás a pubükált irodalombai

Ami a magyar geokémia nemzetközi elismerését illeti, a kisebb közlemények t

a nagyobb összefoglaló munkák külföldi szereplését kell figyelembe venni.

A számba vett 157 geokémiai tárgyú kisebb közlemény (cikk, konferencii

eladás megjelent kivonata) közül 39 jelent meg külföldön, de a fennmaradó
közül is sok jelent meg itthon idegen nyelven, vagy készült Magyarországo
rendezett nemzetközi konferenciára (pl. „A tágulásos medencék fejldése össz<

nyomódásos területeken belül” cím tektonikai találkozó Veszprémben 198:

ben). A legtöbbet külföldön publikáló szerzk a következk voltak az elmúlt (

évben: Pantó Gy. (6), Balogh K., Póka T., Koncz I., Sajgó Cs. és Ször G
(egyenként 3—3). Ezen kívül még 9 olyan szerz van, akinek 2—2 cikke jelei

meg külföldön. Eszerint elég szép számmal vannak olyan kutatók, akik mnk.
ját nemzetközileg is elismerik.
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A megjelent 2 geokémiai tárgyú könyv közül mind a kettt idegen nyelven,

ngolul adták ki. Mind Földvári-Vogl M. könyve, mind a Grasselly Gy.

Ital szerkesztett mangán-monográfia széles kör feltnést keltett, különösen

j utóbbiról egyértelmen pozitívak a recenziók.

kézirat beérkezett : 1984. V. 30.

Review of the Hungárián geochemical literature

I. Viczián*

Hungárián geochemical publications of the five-year period 1978 to 1982 are reviewed.

ibliographio data are taken from the annual „Lista of Hungárián Publications in Earth
ciences” published in the Bulletin of the Hungárián Geological Society — Földtani

özlöny. A totál of 160 papers are cited following a thematic subdivision such as generál

uestions, analytioal methods, geochemistry of magmatic and metamorphic rocks, me-
isomatic and hydrothermal mineralization, geochemistry of sedimentary rocks, organic

sochemistry, hydrogeochemistry and radiometric age determination.

In conclusion, the following special fields are regarded as having been the most suc-

'ssful m the last five years: nuclear analytical methods, organic geochemistry and hydro-
prbon exploration, isotope geochemistry and statistical analysis as applied to the p« tro-

,gy of magmatic rocks. Nearly one quarter of papers and short Communications appeared
i foreign countries. Two important books were published in the period: one on régiónál

bochemical exploration by M. Földvári-Vogl (1978) and one on the geochemistry of

íanganese edited by I. M. Varentsov and Gy. Grasselly (1980), both in English.

ianuscript received: 30. May, 1984.

OÖ30p BenrepcKOH reoxiiMMMecKOH jimepaTypbi

(
1978— 1982 )

H. Buifuan

PaccMaTpnBátorén nyÖJiHKauHH no Bonpoca.M reoxHMHH nHTnneTHero nepiioga c 1978 no
982 r. BnöJinorpa(})imecKHe gaHuue öepyrcíi n3 OKerozmo n3gaBaeMbix «Bn6jinorpa(l)HH JiHTe-

aTypu reojiorimecKiix n cmokhüix Hayi< b BeHrpims, nyöjiiiKyeMbix b EtojuieTeHe BeHrepCKoro
eononmecKoro omecTBa (Földtani Közlöny). ÓpH3T0M unTiipyioTCH 160 paöoT b TeMaTimec-
om nopngKe c BbmejiemieM pa3JiimHbix TeManmecKHx rpynn: oömue Bonpocu, aHammiHecKHe
eTogbi, reoxu.MHH MarMaTimecKHx h MeTaMopiJjHMSCKnx nopog, MeTacoManmecKaH h rngpo-
ep.MaabHan MHHepaJiH3auHH, reoxu.MHH ocagOHHbrx OTaoHcennn, oprammecKaH reoxHMHH,
ngpoxHMHH ii paanoMeTpiiHecKiie MeTogu onpegejieHHH B03pacTa ropHbix nopog-
B 3aK.noHeHiie geaaeTCH BbiBog, hto b TeqeHiie nocjiegHnx uhth aeT HaiiöonbuinM ycnexoM

oab30Bajincb caegyiomiie cnemiaabnue oöaacrn reoxHMHH: HaepHO-aHajiHTimecKHe MeTOgw,
praHimecKan reoxiiMHH n noiiCKii He<jrrera30Bbix MecTopoiKgemiH, H30TonHan reoxHMHH h
TaracTUHecKHH 3HajiH3 npHMemiTeabHo k neTpoaonm Mar.MaTiiTOB. ripnöan3iiTeabH0 ogHa
eTBepTb craTeü h KpaTKHX cooöiuchmh öbiaa onyöaiiKOBana 3a pyöe>K0M.
B pacc.MaTpHBaeMbiH nepnog Bbimna H3 nesam gBe Ba>KHbie KHHrn: ogHa H3 hhx nocBnmeHa

erHOHa.TbHbiM reoxHMHHecKHM pa3BegKe (M. í>eabgBapn-<t>orab, 1978), a BTopamiH reoxu.MHH
apraHita nog pegaKUHeií H. M. BapeHROBa n Ht>. rpacceaan (1980). Oöe Kurn H3gaHbi Ha
Hr.lHÜCKOM H3bIKe.

Hungárián Geological Institute, H-1143 Budapest XIV. Népstadion út 14.
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Triász mikrofauna kelet-magyarországi

szénhidrogénkutató mélyfúrásokból

Dr. Bércziné dr. Makk Anikó

*

(2 ábrával, 1 táblázattal, 3 táblával)

Összefoglalás: Az utóbbi néhány évben K-Magyarországon mélyített szénhidro-
génkutató fúrások közül több feltárta a neogén medencealjzat triász formációit. A meg-
ismert triász idszaki kifejldések mikrofaunában általában szegények, de a kronosztra-
tigráfiai besoroláshoz a kzettani analógiák figyelembevételével elégségesek. A körös-

tarcsai és sárándi területen anizuszi glomospirás mikrobiofácies vált ismertté. A dobozi és

biharugrai területen ladini-karni nodosariidaes mikrobiofáciest ismertünk meg.

Bevezetés

Az utóbbi néhány évben K-Magyarországon a Körösök és Berettyó közelebbi

és távolabbi vidékén mélyített szénhidrogénkutató fúrások közül (1. ábra)

kilenc feltárta a neogén medencealjzat triász formációit. A harántolt képzd-
mények tér- és idbeli helyzetének rögzítését megkönnyíti a fúrásokban az

elkerült mikrofauna és mikrobiofáciesek vizsgálata. A területen megismert
triász idszaki kifejldések mikrofaunában általában szegények, de a krono- és

litosztratigráfiai besoroláshoz, a kzettani analógiák figyelembevételével,

elégségesek (I. táblázat).

Jelen dolgozatban részletesen csak a mikrofaunát tartalmazó területekkel

foglalkozunk, azzal a céllal, hogy egységes alapelvek szerint végzett biosztra-

tigráfiai kiértékeléssel adatokat szolgáltassunk a további szénhidrogénkutatási
koncepció alapját képez tektonikai elemzések számára.

Anizuszi

Anizuszi glomospirás mikrobiofácies vált ismertté a köröstarcsai és sárándi
területen.

A Köröstarcsa-I

.

(Köt.-I.) sz. szerkezetkutató mélyfúrás miocén lithotham-
niumos mészk fekvjében érte el a középstriász korú aljzatot. A magmintá-
val (9. sz. mf. 3399—3401 m) felszínre hozott barnásszürke, kemény, szilánkos
törés, breccsás dolomit anizuszi, sekélytengeri, lagúna fácies foraminifera
faunával jellemezhet; Glomospira sp., Glomospira sinensis Ho, Glomospira cf.

tenuifistula Ho.

• Magyar Szénhldrogénipari Kutató-Fejleszt Intézet 2443 Százhalombatta, Pf. 32.
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1. ábra. Kelet-Magyarországon triászt ért szénhidrogén-kutató fúrások térképvázlata

Fig. 1. Loeation chart showing the hydrocarbon exploratory wells that have hit Triassie rocks in K Hungary
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A Sáránd-I. sz. szerkezetkutató mélyfúrás jelents tektonikai mozgásokra
utaló helyzetben prekambriumi metamorfit fekvjében harántolt középs-
triász rétegeket. A 6. sz. magmintából (3941— 3944 m) megismert világos-

szürke. közepesen kemény, egyenetlen törés, tektonikusán ersen igénybe vett,

sztilolitos varratvonalakkal srn tagolt, átkristályosodott mészk is glomo-
spirás mikrobiofáciessel jellemezhet. Az elkerült sekélytengeri, lagúna fácies
smaradvány asszociáció az anizuszi emeletbe tartozás mellett szól (Foramini-

fera .Glomospirasp., Glomospira cf. sinensis Ho, Glomospirasp., Glomospirella sp.,

Glomospirella shengi Ho; Ostracoda héjtöredék; Echiodermata váztöredék).

A Duna— Tisza köze déli részén a dolomitos kifejldés általánosan elter-

jedt és jól feltárt, nem így a mészköves kifejldés, amely csak foltszeren
ismert.

A köröstarcsai és sárándi területen megismert triász kifejldés a Villányi-

hegység és a Bihari-autochton hasonló krono-, lito- és biosztratigráfiai egy-
ségbe tartozó képzdményeivel hozható kapcsolatba (Ianovici, V. et al. 1976;
Nagy E.—Nagy I. 1976; Patrulius, D. et al. 1979; Szepesházy K. 1978).

Nevezetesen a Villányi-hegység területén a siklósi formáció megfelel tagozatai-
val jól azonosítható.

Kelet- Magyarországról származó triász magminták krono- és litosztratigráfiai egységei

Chrono- and lithostratigraphic units of core samples from the Triassic of E Hungary

7. táblázat - Table I.

Kro-
DOSZt-

ratig

ráfiai

egysé-

gek

Litosztratigráfiai

egységek

Eltér]edés

fúrás Jele/

magminta
Litofádes Biofácies

1

’C
<5
a

s

c

kami

? Scárita

Formáció
Bihu-3/5
Doboz-I/5

vörös alenrolit, homokk
szürke mészkvel

Frondicnlaria woodwardi
Holothuroidea-váztöredék

CD G Wettersteini

Mészk
Formáció

Doboz 1/6—

7

Bihu-3/6—

7

Sötétszürke, rétegzetten, csúszási

síkokat tartalmazó agyagos
mészk, mészmárga

Turritellella mesotriasica
Nodosaria raibliana

Austrocolomia plöchingeri

Aulotortns sinuosus

'<*!

íC
X
g

Bihu-I/16; Doboz 1/8

Éom-4/28

bamásszürke, világosszürke, tömött
porcelán szövet, szilánkos törés

dolomit

M i
3

fa

Siklósi

Formáció

« Köt-I/9.

Sár-I/6—7.

bamásszürke dolomit, világosszürke
mészkvel

Glomospira sinensis

Glomospirella shengi

•o
X |

oleneki

TVerfeni

Formáció

Köt-l/3a
En-7/28—30
Köt-l/3b—4.

szürke agyagos dolomit
tarka palás agyag, világosszürke

kvarchomokkvel

ö

1
-O
a

Jakabhegyi
Homokk
Formáció

Bihu-I/17—18
Gyoma-1/33—35

Köt-1/5.

vörös, zöldesszürke, rétegzetlen,

vörös agyag betelepüléses kvarc-
homokk
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Ladini—karni

Ladini-kami nodosariidaes mikrobiofáciest ismertünk meg a dobozi és

biharugrai szénhidrogénkutatási területen.

A Doboz-1. sz. szerkezetkutató mélyfúrás a villányi— bihari autochton zóná-

hoz tartozó alsókréta rétegek alatt 226 m-t haladt triász összletben és ebben is

állt le. A fúrás talpán, a 8. sz. magfúrásból (4649—4655 m) elkerült világos-

szürke, kemény, szilánkos törés, rétegzetten, hajszálvékony litoklázisokkal

átjárt, finomkristályos, porcelánszövet dolomit smaradvány-mentes.
A rátelepül, 197 m álvastagságú, sötétszürke, helyenként világosszürke fol-

tos, közepesen kemény, rétegzetten, szilánkos törés, hajszálvékony fehér

kalciterekkel átjárt, drúzákat és fekete csúszási síkokat tartalmazó agyagos,

bitumenes mészk, mészmárga (7. sz. mf. 4606—4614 m; 6. sz. mf. 4517—
4525 m) foraminifera társulására jellemz a Nodosariidae család nemzetségeinek
gyakorisága, a Turritellella mesotriasica faj jelenléte. A megismert foramini-

fera együttes normál sótartalmú, medenceperemi, mélyebb vízi élethelyet

valószínsít. A medence kifejldéshez közel es, alacsony energiájú zónában él-

hettek, erre utalnak a Radioláriák és mikrofilamentumok is. Az alábbi s-
maradvány asszociáció vált ismertté: Radiolaria; Foraminifera: Glomospirella

sp., Turritellella mesotriasica Koehn—Zaninetti, Trochammina aff. álpina

Kkistan—Tollmann, Nodosaria raibliana Gümbel, Austrocolomia plöchingeri

(Oberhauser), Pseudonodosaria cf. obconica (Reuss), Pseudonodosaria sp.,

Pachyphloides cf. Iclebelsbergi (Oberhauser), Pachyphloides sp., Frondicularia

woodwardi Howchin, Frondicularia sp., Lenticulina sp., Ophthalmidium sp.,.

Aulotortus sinuosus Weynschenk, Variostomatidae sp.; Echinodermata
váztöredék; Crinoidea nyéltag; Mollusca héjtöredék; Ostracoda héjtöredék;

mikrofilamentum

.

A Biharugra-3. sz. (Bihu-3.) szénhidrogénkutató fúrás alsókréta fekvjében
harántolt mintegy 460 m álvastagságú összlet triász idszaki képzdmény.
Pontos korbesorolás csak az összlet alsó 160 m vastag mészk összletérl ad-

ható. A 6. sz. (2859,0—2864,5 m) és 7. sz. (2995— 3000 m) magmintákkól meg-

ismert világosszürke, sötétszürke foltos, kemény, szilánkos törés, hajszál-

vékony kalciterekkel átjárt mészk, mészmárga a szegényes smaradvány
tartalom alapján azonosnak vehet a dobozi ladini-kami mészk összlettel

Foraminifera: Turritellella cf. mesotriasica Koehn— Zaninetti, Nodosariida

<

sp., Dentalina sp. ; Echinodermata váztöredék; Ostracoda héjtöredék.

A dobozi és biharugrai terület D-i részén a szénhidrogénkutató fúrásokká

harántolt ladini-karni összlet a Villányi-hegységben és az Alföld neogén alj

zatában eddig megismert kifejldésekkel nem azonosítható.

A bihari autochton területén megismert kifejldésekkel is nehéz az azonosí

tás. A „ladini a bihari autochtonban egységes kifejldés, minthogy csupái

zátonymészk képviseli, amely wettersteini mészk típusú” (Ianovici, V
et al. 1976). A fentiekben ismertetett dobozi és biharugrai kifejldés valószín
lég a wettersteini mészk formáció medencebeli fáciesét képviseli.

Karni

A dobozi és biharugrai területen a ladini-kami rétegek fedjében és alsókrét

képzdmények fekvjében feltárt összletet feltételesen felstriásznak vesszül
az alábbi indokok alapján.
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A Doboz-I. sz. fúrásban a ladini-karni rétegekre települve 13 m álvastag-

ságú (6. sz. mf. 4430—4437 m), vörös, zöldesszürke, rétegzetten homokk és

aleurolit váltakozik szürke homos agyagmárgával és mészkvel. Az elkerült
szegényes mikrofauna (Foraminifera: Frondicularia woodwardi Howchin;
Holothuroidea váztöredék) pontos korbesorolást nem tesz tehetvé. Kzetki-
fejldése a Bihu-3. sz. fúrás 2535—2860 m között harántolt összletével mutat
hasonlóságot.

A Biharugra-3. sz. (Bihu-3.) fúrásban a ladinire települ 305 m álvastagságú,

a kútkönyvi dokumentáció alapján vörös aleurolitból és közbetelepült szürke
mészkbl (5. sz. mf. 2556— 2564 m) álló, csupán Echinoderrnata váztöredékeket

tartalmazó összletet feltételesen a karni emeletbe soroljuk.

Kzettanilag, slénytanilag és fácies szempontjából bizonyos analógia téte-

lezhet fel a bihari autochton déli részének Scárita sorozatával, valamint a kár-

páti keuperhez való hasonlósága sem zárható ki teljesen (Ianovici, V. et al.

1976; Patrulius, D. et al. 1979). A probléma eldöntése a hézagosjmagmintavé-
tel és a kis mennyiség kzetanyag miatt nem végezhet el egyértelmen
(2. ábra).

Bihu-3.

2. ábra. Triász rétegoszlopok a dobozi és a biharagrai területrl. Jelmagyarázat: 1. Dolomit, 2. Mészk, mészk-
márga, 3. Agyagos márga és agyagmárga, 4. vörös aleurolit, homokk, szürke mészk betelepülésekkel

Fia. 2. Triassic lithologic logs from the Doboz and Biharugra areas. Explanations: 1. Dolomité, 2. Limestone,
calcareous mari, 3. Silty mari and argillaceous mari, 4. B.ed siltstone and sandstone interbsdded with grey limestone
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Triassic raicrofauna írom hydrocarbon exploratory

wells in eastern Hungary

Dr A. Bérezi—Makk*

A hst of hydrocarbon exploratory wells drilled in recent years in eastern Hungary
have explored Triassic basement formations underlying the Neogene basin (Fig. 1).

The grey dolomites and limestones of Köröstarcsa and Sáránd are characterized by
an Anisian Glomospira microbiofacies (Glomospira cf. sinensis, Glomospira sp., Glomospira
shengi). They can be correlated with formations in the Villány Mountains and the Bihar
Autochton belonging to similar chrono-, litho- and biostratigraphic units (V. Ianovici
et al. 1979, E. Nagy— I. Nagy 1976, D. Patrulius et al. 1979, K. Szepesházy 1979).
In the Villány Mountains area they are readily identifiable with the corresponding
members of the Siklós Formation.

In the Doboz and Biharugra areas a Ladinian-Carnian Nodosariidae microbiofacies
(Turritellella mesotriasica, Nodosariaraibliana, Austrocolomia plöchingeri, Pseudonodosaria
cf. obconica, Pachyphloides cf. klebelsbergi and Lenticulina sp.) has been discovered. The
Ladinian-Carnian limestone- and calcareous mari sequence intersected cannot be iden-
tified with the facies hitherto known in the Villány Mountains and the pre-Tertiary base-
ment of the Great Hungárián Piain. It seems to represent the basin-facies counterpart
of the Wetterstein reef limestone facies showing quite uniform features in the Bihar
Autochton (V. Ianovici et al. 1976).

The sequence of alternating red massive sandstones and siltstones with interbedded
grey limestone layers overlying the Ladinian-Carnian and underlying the Lower Creta-
ceous beds in the Doboz and Biharugra areas show somé analogy with the Scárita series

of the Southern Bihar Autochton, its likeness to the Carpathian Keuper being nt implau-
sible either (V. Ianovici et al. 1976, D. Patrulius et al. 1979).

Manuscript received: 30th August, 1984.

Mni<po(|)ayHa TpHaca, BCKpbrran He(|rre-ra30BbiMH pa3BejiOHHbiMH

CKB3>KHHaMH B BOCTOMHOH BeHrpHH

d-p Eepqime-d-p A. Matat

EOjlblUHHCTBO pa3BCflOHHbIX CKBa>KHH Ha He(j)Tb II Ta3, npOÖypCHHblX B nOCJiegHee BpCMH,

BCKpbuio TpiiacoBbie (jiopMagiiH HeoreHOBoro (jiyHgaMeHTa öacceiiHa (piic. 1).

Cepbie gojioMHTbi h n3BecTHRKH, 3aJieraiomHe 6jih3 KépéurrapHa h IllapaHg, xapaKTepii3yioTCH

aHii3iiiíCK0H rjiOMOcniipoBoií (Glomospira cf sinensis, Glomospira sp., Glomospirella shengi

MHKpoöno(})aiiHeH. B ropax BiiRJiaHb h Bhxopckhü aBToxTon npocjie>KHBacTCH CB>i3b c opa-
30BaHiuiMH, OTHOCRLUMMHCR k aHaRorHHHOH xpoHO-, JIHT0- h ÖHOCTpaTHrpaiJiHHecKoií rpynne

Hungárián Hydrocarbon Instltute, H-2443 Százhalombatta, POB 32. Hungary.
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(flHKOBim, B. h ap. 1979; Haab, 3. h Haab, M. 1976; naTpyawyc, XI. h ap. 1979; Ceneiuxa3n, K.
1978). Ha TeppuTopiiH rop BnaaaHb Bi»mieyKa3aHHbie $opMauHH TecHO yBjwbiBaiOTCH c coot-

BeTCTByiomiiMH noapa3ae;ieHHHMH LlIiiKaouiCKofí CJopMapuH.
Ha TeppiiTopiiu XJo6o3 h Eiixapyrpa b aaanMCKHX h KapHnfici<nx MH«po6HO(J)aun>ix BCTpe-

naiOTCa Hoaocapimai.i (Turritellella rnesotriasica ,
Nodosaria raiblina, Austrocolomia plöch-

ingeri, Pseudonodosaria cf. obconica, Pachyphloides cf. klebelsberi, Lenticulina sp.).

BcKpbrraH Toama aaanHCKHX-KapHufiCKHX h3bccthhkob h n3BecTK0Bbix Mepreaeft He noaaaeTca
yBH3Ke c 4>amiHMH, n3BecTHbiMn ao HacTonmero BpeMeHH b ropax BHJiJiaub h HeoreHOBOM
4>yHaaMeHTe Bojibuioíí BenrepcKort Hii3MeHHocra. no Bceií BepoírmocTH b Ehxopckom
aBToxTone ohii npeacTaBJiein.i (Jiaimeft BerrepurreíÍHCi<nx pii(j)oreHHi>ix h3bccthhkob (jiyHaa-

MeHTa, HMeiomeft oaHopoaHoe pa3BiiTiie (Hhobhh, B. h ap. 1976).

Ha TeppiiTopmi H<>öo3 h Bnxapyra Toama, BCKpuraa b KpoB.ae ;iaaiiHCi<o-KapHiiiícKHX

CJioee h noaomBc o6pa30Bamiíí niDKHcro Me/ia >i cocToaiuan ii3 MepeaoBaHiia HecaoiiCTUx necna-
hiikob h ajienpo.aiiTOB xpacHoro pBCTa c npocaofli<aMH cepbrx ii3BecTHHK0B, noKa3biBaeT He-

KOTopyio aHaaorHio c cepneíi CnapuTa kbkhoíí aacTH BnxopcKoro aBToxTOHa, oaHano ne
HCKaioneHa B03.M0>KH0CTb anaaorHH c KapnaTCKHM KeíinepoM (Áhobir, B. h ap- 1976; naTpy-
awyc, XI- h ap. 1979).

Táblamagyarázat — Explanation of plates

I. tábla — Plate I

1 . Olomospira sinensis Ho
Köt-I. 9/1. 3999-3401 m N = 90 X

2. Olomospira sinensis Ho
Köt-I. 9/1. 3999-3401 m N = 60 X

3. Olomospirella cf. grandis (Salaj)
Sáránd-I. 6. 3941 - 3944 m N = 90 X

4. Olomospirella shengi Ho
Sáránd-I. 6. 3941 — 3944 m N = 100 X

5. Olomospirella shengi Ho
Sáránd-I. 6. 3941 — 3944 m. N = 100 X

6. Olomospira cf. sinensis Ho
Sáránd-I. 6. 3941—3944 m. N = 90 X

7., 8., 9. Glomospira sp.

Sáránd-I. 6. 3941 — 3944 m N = 100 X

II. tábla — Plate II

1 . Frondicularia woodwardi Howchin
Doboz-I. 7. 4606 — 4614 ra. N = 90 X

2. Lenticulina sp.

Doboz-I. 6/b. 451 7— 4525 m N = 100 X
3. Turritellella rnesotriasica Koehn-Zanenetti

Doboz-I. 6/b. 4517-4525 m N = 90

X

4. Agathammina sp.

Doboz-I. 6/b. 4517-4525 m N = 140 X
5. Lenticulina sp.

Doboz-I. 6/b. 4517-4525 mN = 90x
6. Pseudonodosaria obconica (Reuss)

Doboz-I. 6/b. 4517-4525 m N = 140 X
7. Trochammina cf. almtalensis Koehn-Zaninetti

Doboz-I. 6/b. 4517-4525 m N = 90 X
8. Pseudonodosaria sp.

Doboz-I. 6/b. 4517— 4525 m N = 100 X
9. Nodosaria cf. raibliana Gümbel

Doboz-I. 6/b. 4517-4525 m N = 100 X
10. Nodosaria raibliana Gümbel

Olomospirella sp.

Doboz-I. 6/a. 4517-4525 m N = 100 X
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III. tábla — Plate III

1. Austrocolomia cf. plöchingeri (Oberhauser)
Doboz-I. 6/a. 4517-4525 m N = 100 X

2. Pachyphloides cf. Iclebelsbergi (Oberhauser)
Doboz-I. 6/a. 4517 — 4525 m N = 100 X

3. Aulotortus -sinuosus Weynschenk
Doboz-I. 6/a. 4517-4525 m N = 140 X

4. Nodosariidae sp.

Variostomatidae sp.

Doboz-I. 6/a. 4517— 4525 m N = 100 X
5. Pseudonodosaria sp.

Doboz-I. 6/b. 4517-4525 m N = 90 X
6. Frondicularia woodwardi Howchin
Doboz-I. 5. 4430-4437 m N = 130 X
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I. tábla — Plate I
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II. tábla — Plate II
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III. tábla — Plate III

6 Földtani Közlöny





TUDOMÁNYTÖRTÉNET
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Megemlékezés Telegdi Roth Károlyról

dr. Dudich Endre *

(2 ábrával)

Tisztelt ünnepi ülés !

Az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat Tudomány-
történeti Szakosztálya részérl ezen ünnepélyes alkalommal ismertethetem a

hazai föld egyik nagy búvárának életpályáját, méltathatom tudományos mun-
kásságát. Örömmel teszem ezt, mivel sokszor és sokféleképpen találkoztam

vele — személyesen, sajnos, csak három rövidéven át, de szellemének maradandó
alkotásaival késbb is, saját szakmai tevékenységem során szinte nap mint nap.

Pontosan harminc évvel ezeltt ért az a szerencse, hogy megismerkedhettem
vele. Geológus hallgatónak induló diákként kerestem fel az Eötvös L. Tudo-
mányegyetem slénytani Tanszékén, amely akkor a Múzeum krt. 4/a épület

harmadik emeletén volt, s amelynek Hantken Miksa és Lrenthey Imre
utódaként Telegdi Roth Károly volt a harmadik tanszékvezet professzora.

Atyai kedvességgel fogadott. Csendes, de gyújtó lelkesedéssel mutogatta végig

a gyjteményt és slénytani olvasmányként Ábel és Osbokn mveit adta

a kezembe, tíz évre eljegyezve ezzel az slénytannak. Szeretve tisztelt profesz-

szorunk volt, aki nem csak a vizsgák alkalmával foglalkozott velünk, hanem
bármikor segítségünkre volt útbaigazításokkal, szakmai és emberi jótanácsok-

kal. Nem tartozott a csillogó, sziporkázó eladók közé, mégis mindig lebilin-

cseltek órái, amelyekre lelkiismeretesen készült, s amelyeket nagy szakérte-

lemmel kiválasztott, gondos kivitelben elkészített demonstrációs táblákkal

illusztrált. Kitüntetésnek számított, hogy harmadéves koromban, tanszéki

demonstrátorként az órák elkészítésében közremködhettem.
Amikor 1955 szeptember 28-án elvesztettük, és október 3-án a Farkasrét-

temetben hallgatói nevében néhány mondatban búcsút vettem tle, azt hit-

tem. ez az utolsó találkozásunk.

Tévedtem. Még számos alkalommal kaptam tle útmutatást, szakmai tovább-
lépésre indítást.

A Dunántúli középhegységeocén képzdményeivel foglalkozva azinfraoligocén

denudáció, ingressziós jelleg tengerelnyomulás, a barnakszén képzdmények
eredete, kora és összefüggései terén tett megállapításai alapvet kiinduló
pontok voltak számomra — és még sokak számára.

• Eladta 1982, VI. 4-én Zircen, a nagyközség 800 éves jubileuma alkalmából tartott ünnepi ülésen. Ezt
követen leleplezte a zirci Pantheonban Telegdi Roth Károly emléktábláját.

Magyar Áll. Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14.

6*
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Bauxittelepeink keletkezése, tér-idbeli elrendezdése, a külföld analóg

képzdményeivel való összevetése terén is vissza-visszatérünk az megfigye-

léseihez és az azoktól általa mindig kristálytisztán elkülönített következte-

téseihez.

Erdélybe és Jugoszlávia déli részébe készülve, ugyancsak bségesen merít-

hettem pontos és idtálló földtani leírásainak kincstárából.

Kandidátusi vizsgámra készülve rendkívüli szellemi élményt jelentett szá-

momra a csonkán maradt „Magyarország geológiájá”-ban való elmélyülés.

Kolajföldtani célú szervesgeokémiai vizsgálatokkal foglalkozva haszonná
forgattam a bükkszéki kolajkutatásokkal foglalkozó írásait.

Néhány héttel ezeltt pedig, a Földtani Intézet nemzetközi együttmködése
keretében kapcsolatba kerültem a szénhidrogén-kutatófúrások által feltár

mélységi vizek hidrogeokémiájának problémájával. Ennek során szinti

csodálattal állapíthattam meg, hogy ennek els, átfogó igény, magas szinti

tudományos összegzése is az nevéhez fzdik.
így bontakozott ki elttem Telegdi Roth Károlynak, e kivételes képesség!

geológusnak sokoldalúsága, tudós-egyéniségének lenygöz varázsa.

Telegdi Roth Károly a „második-nemzedékes” nagy geológusaink köz

tartozik, akárcsak Böckh Hugó, ifj. Lóczy Lajos, Vitális Sándor és Szi

deczky-Kardoss Elemér. Édesapja, telegdi Roth Lajos Freiberg, Leoben é

Wittkowitz fiskoláin tanulva vált a magyar földtan egyik úttörjévé.

Telegdi Roth Károly Budapesten született, 1886. nov. 14-én. Tanulmányai
is Budapesten végezte. 1909-ben szerzett bölcsészdoktori oklevelet, Koch Anti

professzornál, kitüntetéssel. Ekkor már a budapesti megyetemen Schafarzi
Ferenc professzor tanársegédje volt. 1909-tl 1929-ig a Magyar Királyi Földtai
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ntézet geológusa volt. (Az els világháború alatt hadigeológuskónt szolgált.)

*kinz Gyulánál, Pécsett szerzett egyetemi magántanári képesítést. 1929-ben

aegbízást kapott a debreceni egyetem Ásvány-földtani Tanszékének meg-
zervezésére. Tíz évig oktatott Debrecenben. Két ízben is, 1928-ban Noecsa
i’erenc lemondása után, és 1931-ben, Böckh Hugó halála után, a két jelölt

gyike volt a Földtani Intézet igazgatói tisztjére. 1931-ben a Magyar Tudomá-
lyos Akadémia levelez tagjává választotta. 1936-ban az Iparügyi Minisz-

érium Bányászati Kutatási Osztályának vezetjévé nevezték ki, s eredményes
aunkájáért kitüntetésben is részesült. 1940-ben, rövid ideig, a Magyarhoni
földtani Társulat alelnökeis volt. A második világháború után, 1947-ben meg-
•ízást kapott a budapesti Tudományegyetem slénytani Tanszékének újjá-

zervezésére és vezetésére. A Magyarhoni Földtani Társulat 1954-ben tiszteleti

agjává választotta; megkapta a kandidátusi címet, és a Magyar Népköztár-
aság Kormánya a Munka Érdemrendjével tüntette ki.

Ez a száraz, krónikaszer keret. Fel kell villantanunk hozzá azonban fél

nondatban azt a szilárd hátteret is, amelyet ehhez a változatos, tartalmat

leihez a kiegyensúlyozott családi élet biztosított. Tisztelettel és szeretettel

idvözöljük körünkben hitvesét és a család többi megjelent tagjait.

Telegdi Roth Károly munkásságának Horusitzky Ferenc által összeállí-

ott jegyzéke, amely a Földtani Közlöny LXXVII. évf. 3. füzetében megjelent
íekrológhoz csatolva jelent meg, 58 tudományos mvet és 10 ismeretterjeszt

ikket tartalmaz.

Ez nem nagy szám. Teljesen téves és félrevezet lenne azonban az életmvet
publikációk számával mérni. Egyedül azok mondanivalójának maradandó-

ága a mérvadó.
telegdi Roth Károly munkásságának els szakasza, 1909-tl 1913-ig, lénye-

iében Erdélyhez kapcsolódik.
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Az erdélyi barnaszén, bauxit és földgáztartalmú képzdmények fiatal kori

megismerése dönt befolyással volt Telegdi Roth Károly szemléletére és

késbbi tevékenységére.

1912-ben és 1914-ben két mve jelent meg az ÉK-Magyarországi felsoligo-

cénrl. Az egri felsoligocén fauna leírásával olyan alapmvet alkotott, amelyet
azok tudnak igazán méltányolni, akik alapos ismeri az oligocén-miocén határ-

problémának, vagy legújabban az ,,Egerien” emelet néven ismert témakörnek.
Munkásságának második szakasza az els világháború alatti hadigeológusi

tevékenység. Montenegró és Albánia határterületén (Prizren vidékén) végzett

földtani térképez munkájának eredményei csak jóval késbb, 1925-ben és

1927-ben jelentek meg nyomtatásban.
A harmadik szakasz, 1919—1936, a Dunántúlhoz, azon belül is elssorban a

Dunántúli Középhegységhez kapcsolódik. E tevékenység három f iránya:

1 — az eocén képzdmények kutatása, különös tekintettel a barnakszén-
telepekre,

2 — a bauxitkutatás,

3 — a hegységszerkezeti-földfejldési szintézisre törekvés.

Ezenkívül még néhány más témával is foglalkozott.

1. Eocén

1922 Az Esztergom vidéki szénterület bányaföldtani viszonyai (Roz-

lozsnik P. és Schréter Z. társszerzkkel)

1925 Paleogén képzdmények elterjedése a Dunántúli középhegység É-i

részében.

1925 A tokod— dorogi és tatabányai barnaszénmedencék között elterül

vidék és a móri árok környéke.

1927 Infraoligocén denudáció nyomai a Dunántúli középhegység ÉNy-i
peremén.

Szakvéleményeivel jelents szerepe volt az É-bakonyi (Kisgyón— Balinka)

barnakszénbányászat kifejlesztésében.

2. Bauxit

1922 Dunántúl bauxittelepei

1927 A dunántúli bauxittelepek elterjedése és kutatása
1929— 32 (megj. 1037) Jelentés a Bakonyhegységben és a Villányi hegység-

ben végzett bauxit-kutatásokról

1936 A magyar bauxit és közgazdasági jelentsége.

Telegdi Roth Károly nevéhez fzdik a gánti bauxitelfordulás szakszeri

megkutatása és értelmezése, az alsóperei alsókréta bauxittelep rétegtani helyze

tének felismerése és mrevalóságának igazolása, a villányi-hegvségi (harsány

hegyi) bauxittelep felfedezése a bihar-hegységi analógia céltudatos alkalma

zásával, a Nyírád-környéki bauxit kimutatása, valamint a harmadik, ill

középs, felskréta bauxitszint valószínsítése Ajka környékén.

3. Hegységszerkezeti-földfejldési analízis és szintézis

1927 Az Alpok szerkezete és keletkezése mai megvilágításban

1929 Magyarország geológiája I. rész. (Sajnos torzó maradt.)

1930 A földkéreg mozgásai
1934 Adatok az Északi Bakonyból a magyar középs tömeg fiatal mezt

zóos fejldéstörténetéhez
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1 935 Adatok a Déli Vértes és az Északi Bakony földtani viszonyaihoz

1938 A Kárpátok kialakulása

A Darnó-vonal mint nagyszerkezeti vonal felismerése (Schréter Zoltán

felvételi adatainak felhasználásával) és els értelmezése.

4. Az „egyéb” témák körébl kiemelked a várpalotai barnaszén középs-
miocén korának, a hozzá kapcsolódó smaradvány-gazdag homok faunája

alapján való felismerése és leírása (1924—28). Korát megelzve, e feltárás

termévszetvédelem alá helyezését sürgette.

A negyedik szakasz — minisztériumi mködése, 1936— 1947.

Ennek folyamán, vagy késbb eredményeképpen, elssorban a következ
tárgykörökben publikált:

— A magyarországi bányászat és bányászati kutatás feladatai (1937, 1942,

1948)
— Erdély ásványkincsei és bányászata (1940, 1941, 1943)
— A magyarországi és erdélyi ásványolaj — és földgázkutatás és termelés

(1937, — 4 cikk, 1939, 1951), különös tekintettel a bükkszéki elfordu-

lásra,

— A mélységi vizek vegyi összetétele (1950)

Az ötödik szakasz: 1947—55 — az slénytani Tanszék élén. Telegdi Roth
Károly, bölcs önmérséklettel, nem vállalkozott arra, hogy 61 éves korában a
tanszék élére kerülve, ismét a paleontológia aktív mveljévé váljék. Ehelyett

azt tette, amire a legnagyobb szükség volt: tiszteletre méltó energiával és kri-

tikus szemmel összegyjtötte és formába öntötte az sállattan alapvet ismeret-

anyagát a geológushallgatók számára, megírta az els, máig is használt „s-
állattan” egyetemi tankönyvet. Ezzel elévülhetetlen érdemet szerzett a magyar
geológusképzésben

.

Emellett fontosnak tartotta a szakismeretek minél szélesebb kör terjeszté-

sét. Errl tíz ismeretterjeszt cikke tanúskodik az Élet és Tudomány 1953—55.
évfolyamaiban.

* * *

Ill és méltányos, átadni a szót magának az ünnepeknek, idézve néhány
megállapítását, a bauxit és a földtörténeti fejldés témakörébl. Ezek önmagu-
kért beszélnek a szakért közönség számára.

1922. A Dunántúl bauxittelepei

„A Bakony bauxittelepei közül legjelentsebb a halimbai . . . ., de a Bakonyban
meglehetsen elterjedt eocénképzdményekkel kapcsolatban ismeretesek másutt is

bauxittelepek kibúvásai, így' tudomásom szerint Ugod és Bakonvszentlászló környékén.
A Vérteshegység bauxittelepeit . . . már Taeger térképe is feltünteti. Bauxitkibúvá-
:sokat az elmúlt év nyarán a Vérteshegység É-i végében a bicskei határban is találtam”.
(95. old.)

,,A dunántúli bauxitokhoz a francia, a bihari és a dalmáciai és isztriai bauxitelfordu-
lások hasonlítanak, amennyiben valamennyien elkarsztosodott mészkplatókhoz kö-
töttek . . Ha a dunántúli bauxittelepek anyagának a származásáról akarunk magunk-
nak képet alkotni, úgy minden jelenség a laterit elmélet felé von bennünket. . . . Az
eocén korszak trópusi klímájának a befolyását bauxittelepeink anyagának származtatá-
sánál minden körülmények között a legfontosabb tényeznek kellene tartanunk akkor is,

ha a Tuan— KiáPATié-féle elmélet szerint a mészk és dolomit feloldódásából vissza-
maradt anyagból keletkezettnek tartanánk bauxittelepeinket ... a Dunántúli Közép-
hegység mezozóos felülete sohasem érte el a karsztosodásnak olyan stádiumát, hogy e
tekintetben a tengerparti Karszthegységgel összehasonlítható volna.” (100—101. old.)
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„Barnaszéntelepek keletkezése és bauxittelepek kialakulása a dunántúli eocénunk-
ban egymást kizárták. .

„A gánti bauxittelepet vízben leülepedettnek tartjuk. Nagyobb kiterjedés, agyagos
iszaptól teljesen mentes édesvíz tóra kell itt gondolnunk, amelyben a laterit-anyag a
maga tisztaságában rakódhatott a fenékre. Agyagos iszapnak a lokális hozzákeveredését
jelzik a szürke agyagzsinórok, amelyek a bauxittestbe vörös színezdéssel mennek
át.” (102. old.)

,,A bauxit kémiai összetétele a mai klimatikus viszonyok között nem képvisel egyen-
súlyi állapotot és könnyen elképzelhet, hogy a bauxittelep mechanikai elbomlása, a kü-
lönböz kémiai összetétel részek összekeveredése és kémiai átalakulások következtében
a változatos összetétel bauxittelepbl egynem terra rossza keletkezzék.” (103. old.)

Dr. Telegdi Roth Károly felvételi jelentése 1930-ról

,,1930 júliusában a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságától azt a megtisztel meg-
bízást kaptam, hogy a m. kir. Pénzügyminisztérium által lefoglalt bauxitterületekét tér-

képezzem. És pedig elször az Északi Bakonyban lefoglalt zártkutatmányokat, azután a
Villányi hegységben fekv és utoljára a Budai hegységben fektetett zártkutatmányokat.
E munka elvégzésére nem egészen két hónap állott rendelkezésemre, melynek legnagyobb
része az Északi Bakonyban, Tés környékén telt el s így a Villányi hegység tanulmányozá-
sára mindössze csak a szeptember 16-tól 24-ig terjed rövid idt fordíthattam, a Budai
hegység vizsgálata pedig ebben az évben egészen elmaradt.
A felvételi id legnagyobb részén mellém beosztva mködtek Dr. Lambrecht Kálmán

egyetemi magántanár, földtani intézeti könyvtáros, valamint gyakornokom ifj. Noszky
Jen bölcsészettanhallgató urak, kiknek támogatása a munka elrehaladásánál nagy
segítségemre volt.

Augusztus 28-án — a Bakonyban — meglátogatott Dr. Böckh Hugó helyettes állam-
titkár úr, a m. kir. Földtani Intézet igazgatója s így alkalmam volt a munkámnál fel-

merült kérdéseket vele személyesen is megbeszélhetni.
A térképezést azokon a részeken, hol szükségesnek mutatkozott, a nálunk Böckh

igazgató úr által bevezetett módszerrel, olaj -kompasz, Abney szintezmszer és mér-'
szallag felhasználásával végeztem. Nem mulaszthatom el, hogy megbízatásomért szinte
köszönetemet Dr. Böckh Hugó igazgató úrral szemben e helyen is kifejezzem.” (1—2. old.)

„Bauxit elssorban a transzgredáló alsókréta képzdmény fekviében volt vár-

ható. . .” (7. old.)

„Bauxitteleoek emerziós periódusokból származhatnak és az eddigi tapasztalataink
alapján középhegységeinkbl két produktív bauxitszint ismeretes. Az egyik az alsókréta

transzgresszió által betakart (Bihar-hg), a másik a középs eocén képzdmények alatt

helyet foglaló (Vértes hg, Déli Bakony) bauxitszint. Egy harmadik szint nyomai az ajkai

felskréta transzgresszió képzdményei alatt is jelentkeznek.” (28. old.)

„Az elmondottak után a m. kir Pénzügyminisztérium tési zártkutatmányai által

borított területeket s azok északi szomszédságát bauxitelfordulás szempontjából meddk-
nek kell minsítenem.” (31. old.)

A Villányi hegységben végzett munkálatok

„A felvételi id végén még rendelkezésemre álló nyolc napot a Baranya megyei Villány
hegységben töltöttem.”

„Az els napokat átnózetes kirándulásokra fordítottam. Elssorban is a Lóczy köz
leményben említett, különösen a hegység északi oldalán vastagon fellép, a mezozóoí
(fleg triász) mészkre és dolomitra települt és a lösztakaró alatt helyetfoglaló vörös

agyagokat és „lateritszer” takarót néztem meg és konstatáltam, hogy ezeknek bauxit

hoz semmi közük nincs.” (31. old.)

„Ezután Siklósra költöztem át, onnan azokat a helyeket keressem fel, amelyeken *

bauxitelfordulás szempontjából legkecsegtetbb rétegsorok fellépnek. Annak a szlra

tigráfiai hézagnak a megvizsgálásához fogtam, amely a fels maim és alsókréta képzi!
mények között fekszik és amely például a Biharban bauxit szempontjából produktív
Els utam a Nagyharsány község mellett fekv Harsányi hegyre vezetett.

E hegyre figyelmemet ifj. Lóczynak az a megismerése irányította, amely a Harsány
hegynek Hofmann térképen alsókrótaként kiválasztott képzdményében a szürke alsó

kréta mészktl elkülönít egy kalciteres, világosabb mészkbl álló és Diceras sp.-t tar

talmazó — a legfels maimhoz sorolt — idsebb tagot.” (32. old.)
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„A Harsányi hegy jól padozott alsókróta — jura rétegsora és a benne az alsókréta kép-
zdmény feklapján élesen elváló bauxitszint is keletnyugati csapású és meredeken dél-

nek dl, a hegygerinc ugyancsak egyenes vonalban, de kissé keletészakkeletnek tart.

Éppen azért a bauxitszint kibúvási vonala a hegy nyugati végén az északi oldalban kez-

ddik, feljut a gerincre, onnan nemsokkal a hegy 442 m-es legmagasabb pontja aljában
csap át a déli lejtre, (e helyen mintegy 250— 300 m-rel a hegy lába felett húzódnak a
kibúvások, tehát a meredek dlés mellett tetemes fejtési magasság áll rendelkezésre),

majd hegyes szögben elválva a hegygerinc keletészakkeleti vonulási irányától, levág a
hegy déli lábához. Nyugati kezdetétl keleti végéig mintegy 1300 m hosszban követhet
bauxitszint kibúvási-vonala, melyen összesen 9 kibúvást figyeltem meg és térképez-
tem.” (33. old.)

„A meredekeken felállított mészkrótegsor és a benne foglalt bauxittest is ermvi
hatások (préselés) feltn nyomait mutatják.” (33. old.)

,,A Harsányi hegy bauxitja külsejében a francia, illetve bihari bauxitra emlékeztet —
hisz azokkal korban is egyezik és természetesen egészen más habitusú, mint a Vértes bau-
xitjai. Kemény, pizolitos szerkezet, a kibúvásokban leggyakoribb egy világos barnás
sárgás-tarka féleség, de van fehér és vörös bauxit is.” (34. old.)

,,Az els átnézetes vizsgálatok elvégzése után be kellett fejeznem a felvételt, mert
tanári hivatásom elszólított a Villányi hegységbl. Eltávozásom után a munka tovább-
folytatása és befejezése végett a m. kir. Földtani Intézet Igazgatósága Maros Imre és
Dr. Rakusz Gyula urakat küldte ki a területre.k hosszabb ideig ott tartózkodván —
részletes térképet készítettek a Harsányi hegyrl és részletesen megvizsgálták a bauxit-
telep elterjedését és kémiai összetételét. Minthogy az részletes jelentésük mindenben
megvilágítja a Harsányi hegy geológiáját, ez alkalommal mellzöm a Harsányi hegyen
végzett felmérésem közlését, eredeti és annak idején, a m. kir. Földtani Intézetnek köz-
vetlenül a felvétel befejeztekor beküldött jelentésemhez különben is mellékeltem.”
(35. old.)

Jelentés az 1931. évi felvételrl

„Az alsó krétakorú bauxitszint jelenlétét a Dunántúli Középhegységben — és pedig
ugyanabban a rétegtani helyzetben, mint amelyben az a Bihar hegységben és a Villányi
hegységben ismeretes — a BAXÁs-féle kutatások eredményei idei területemen igazolták
elször be. A Bihar alsó kréta bauxitszintjének rétegtani helyzetét Rozlozsnik Pál is-

mertette elször, e bauxitszintnek a Villányi hegységben való jelenlétét pedig múlt évi
felvételem alkalmával mutattam ki (1. 1930. évi felvételi jelentésemet)” (7. old.)

„Alsó Pere és Eplény községek közén az alaphegységnek srn megtorlódott rögei
csoportosulnak és két olyan rög van, melyben a kréta feksorozat alján bauxittelep foglal
helyet : az egyik alsóperei Tunyok hegy az délkeleti szegélyén, a másik az Eplénytl É-ra
fekv kis rög. A bauxittelep mindkét helyen az alsó kréta feksorozat és a dachsteini mészk
közén fekszik.

A kibúvások alapján a bauxitszint jelenlétét e két rögben már Bai.ák Jen bányamér-
nök is felismerte és a kibúvások vonalán több kutató aknát mélyített.” (8. oldal.)

„Az 1. sz. aknából átlagpróbákat vettem elemzés céljaira. . .

. . .E próbák összetételérl az alábbi, a m. kir. Földtani Intézet laboratóriumában
Fixált István vegyészmérnök által készített elemzések eredményei adnak felvilágosítást:

1 . 2.

a

2.b 2.c 3. 4. 5. 6.

SiO, 6,05 16,68 9,34 9,35 6,01 13,13 4,96 35,08
TiO, 1,80 2,26 2,07 2,08 2,61 3,10 0,38 2,03
Fe,Ö 3 18,09 14,76 14,58 18,49 17,66 20,31 4,32 15,57
A1 20 3 37,75 46,75 44,64 44,89 58,95 49,58 7,03 33,61
CaO 13,68 3,56 9,39 7,09 — 44,35
MgO 0,38 nyom nvom 0,44 — — 1,03 —
Izz. veszt. 22,15 15,53 19,70 17,34 14,58 14,07 37,64 13,35

99,90 99,54 99,72 99,68 99,81 100,19 99,71 99,64

1. Átlagpróba Alsópere, 1. sz. akna 2— 3 m-bl
2a. Atlagpróba Alsópere, 1. sz. akna 4— 4,5 m-bl
2b. Átlagpróba Alsópere, 1. sz. akna 5— 5,2 m-bl
2c. Átlagpróba Alsópere, 1. sz. akna 5,2— 6 m-bl
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3. Alsópere, 2. sz. akna hányójárói vett darabok
4. Alsópere, 3. sz. akna hányójárói vett darabok
5. Eplény, 2. sz. akna hányójárói vett darab
6. Eplény, 4. sz. akna hányójárói vett darab

Megjegyzem, hogy az 5. és 6. számú elemzések a késbb részletesen jellemzend
eplény i rög kutatásaiból származó anyagokra vonatkoznak.
A Tunyok hegy rögének bauxitelfordulás szempontjából való értékelését az elmondot-

tak alapján a következkben foglalhatjuk össze:

A kibúvások megjelenése, valamint az azokon Balás Jen bányamérnök által végzett
kutatások kétségkívül bizonyítják egy alsó krétakorú bauxitszint jelenlétét.

Az eddig végzett kutatások — különösen a mai, csak kevéssé hozzáférhet állapotuk-
ban — még nem elegendk ahhoz, hogy az itt meglev bauxit mennyiségét és átlagos
minségét illetleg határozottan nyilatkozni lehessen.

Az a tény, hogy a Tunyok hegy nyugati peremének dachstein-liász mészköve e „bauxit-
szint” bauxitvezet jellegének nyomát sem mutatja, különösen ha itt végzend esetleges

kutatások is eredménytelenek maradnának, az alsóperei bauxittestnek csak korlátolt
kiterjedése mellett bizonyíthat. Mint minden bauxittestnól, úgy itt is valószín, hogy a
bauxitszint nem egyenletesen produktív, a bauxittest helyenként kivastagodik, de
helyenként egészen ki is marad.

Különösen a 3. sz. elemzés amellett vall, hogy az alsóperei bauxittestben ipari célokra
felhasználható, jobb minség bauxit is elfordul.

Az alsóperei bauxittest részletes megvizsgálása legcélszerbb a Tunyok hegynek a ki-

búvásokhoz csatlakozó részén végzend fúrásokkal s e fúrások anyagának elemzése útján
volna keresztülvihet.
A sikeres kutatások alapján meginduló esetleges bányászatot a települési viszonyok

mélymvelésre szorítanák.” (11 — 13. old.)

Dr. Telegdi Roth Károly elzetes jelentése bauxitelfordulásról, 1932

„Az elmúlt (1932. évi) nyár két hónapjában a Tekintetes Igazgatóság megbízásából
többek között a m. kir. Pénzügyminisztérium osztálya által megjelölt, Sümeg és Nyírád
községek határában fekv (Fritz Jen tulajdonában lev) zártkutatmányok területét is

átkutattam. Az itt lev kutatóaknákból bauxitmintákat gyjtöttem s azokat a m. kir.

Földtani Intézet laboratóriumában megelemezték. A napokban kaptam meg a Gedeon
Tihamér oki. vegyészmérnök által végzett elemzések eredményét s minthogy a megelem-
zett minták ipari felhasználásra alkalmasak, szükségesnek gondolom, hogy erre a terü-

letre a Tekintetes Igazgatóság és a Pénzügyminisztérium bányászati osztályának a figyel-

mét már most, részletes felvételi jelentésem elkészítése eltt, külön is felhívjam.” (1. old.)

„A Sümegi és Nyírádi erdk területe a halimbai — már régebben ismert — bauxit-

terület délnyugati folytatásába esik és nyilvánvaló, hogy az itteni bauxittest is — a

halimbaival analóg módon — eredetileg a transzgredáló fnummulinás-mészk védta-
karója alatt maradt meg.” (2. old.)

„Az elemzések a következ eredményeket adták:

1. 2. 3. 4. 5.

A1 20 3 % 50,64 54,41 38,69 60,22 67,05
SiO, 2,34 2,22 45,26 0,82 2,20
Fe

2Ö 3 27,85 28,16 0,55 24,80 25,12

TiO, 1,95 2,95 1,80 1,70 2,45

Izz. V. 17,14 12,14 13,70 12,34 13,12

MnO, 0,08 0,12 — 0,12 0,06

Gedeon Tihamér minsítése szerint a 4., 5. számú minták alumínium gyártásra alkal-

masak, az 1. és 2. számúak cementgyártásra, a 3. számú minta pedig igen jó minség
tzálló bauxit.

Mindenesetre olyan elemzési eredmények ezek, amelyek alapján a területtel köze-

lebbrl foglalkozni érdemesnek látszik. A mennyiségeket illeten az eddigi kutatási ered-

mények alapján még csak hozzávetlegesen sem lehet nyilatkozni. Minthogy a felszínen

fekv bauxittestroncsokról van szó, minimális költségekkel elvégezhetk oly behatóbb
bányászati kutatások (legcélszerbben fúrások), melyek a rendelkezésre álló mennyisé-
geket és minségeket illletleg részletes felvilágosítást adhatnak.” (3. old.)
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Jelentés az 1930. és 1931. években a Bakonyhegységben és a Villányi-hegységben

végzett bauxitkutatásokról, 1937 .

„Bauxitnak nevezhet bomlási termékek Nyugati Középhegységünkben csak száraz-

földi idszakokban halmozódhattak össze és fgy különösen fontos volt azoknak a réteg-

tani hézagoknak a felismerése és tanulmányozása, melyek kiemeltetéssel járó hegyképz
mozgásokról, tehát oly adottságokról tanúskodnak, melyek mellett új bauxittelepek ke-

letkezhettek, vagy idsebb származású bauxittelepek fedsorozataik alól a lepusztulási

folyamat által a felszínre preparáltathattak és ott esetleg átdolgoztattak.

A két utóbbi lehetséget Vadász fejtette ki részletesebben legutóbbi dolgozatában,

rámutatva arra, hogy valamely rétegtani hézagon fellép bauxittest nem mindig min-
síthet a fed üledéksor geológiai korát közvetlenül megelz bauxitképzdési folyamat

termékének

.

A bauxittest fekvje Középhegységünk úgyszólván valamennyi elfon Másánál a

fels triász fdolomit vagy dachsteini mészk, csak egy helyrl (Ajka vidékének egy

fúrásából) említ Vadász alsóliász mészkövet (i. h. 431. 1.). A közvetlen fedsorozat aptien

(Alsópere-Eplény), senon (Ajka), középs eocén (Gánt, Halimba, Eplényben a Welthy-
féle bánya), oligocén (Nagynómetegvháza), st esetleg miocén is.” (198. old.)

„Magamnak mind ez ideig nem volt módom arra, hogy a Villányi hegységben végzett

munkámról valamint közöljek. Megjegyzem azonban, hogy az itteni bauxitelfordulésról

— a Földtani Intézet igazgatóságától kapott adatok alapján — C. Fox: Bauxit. 2. edit.

London 1932 cím munkája 260. oldalán már megemlékezik.” (21 1. old.)

Jelentés az É-bakonyi bauxitkutatások ellenrzésérl

„A Magyar Állami Földtani Intézet igazgatósága 10.623/1950 sz. rendeletével az

északbakonyi bauxitkutatások két hónapra terjed ellenrzésével bízott meg. Erre a
feladatra f. é. július és augusztus hónapokat fordítottam, Bakonybél központi tartózko-

dási hellyel. Ellenrz munkám az ifj. Noszky Jen és Bertalan Károly vezette cso-

portok mködésére terjedt ki, a gánti típusú Iszkaszentgyörgy-Isztimér-i bauxitterületen

dolgozó csoport munkáját már csak a nagy távolság miatt se kísérhettem figyelemmel.”

(1. old.)

„A Dunántúli Középhegység kétségtelenül üledékként keletkezett bauxittesteinek

származására vonatkozólag fölvetett elméletek között elttem legvalószínbbnek az
ón. ,,karsztbauxit”-elmélet látszik.” (2. old.)

„Vadász Elemér egy értekezésében fölvetette azt az általánosságban kézenfekvnek
látszó gondolatot, hogy a Dunántúli Középhegységben csak egy — barrémi — bauxit-

keletkezéssel lehetne számolnunk (biztosan ilyen az alsóperei bauxittest) és a fiatalabb

fedképzdmények alatt fennmaradt bauxittestek a barrémi keletkezés bauxitképz-
dés denudációs maradványainak, esetleg áthordott másodlagos termékeinek volnának
tekinthetk. Késbb — különböz részletmegfigyelések birtokában — ezt az elgondolást
nem tartotta fenn, úgy hogy végeredményben ma is tisztázatlan az a kérdés, hogy csak
egy vagy több — legalább is kett: egy alsókrétakorú (barrémi) és egy eocéneltti (pa-

leocén) — bauxitkeletkezési idszakkal kell-e számolnunk. . .

Ebben a kérdésben dönt jelentségük lehet a bauxitminségi üledékkzettani vizs-

gálatoknak is.

Tisztázatlan még az a kérdés is, hogy Ajka— Sümeg és Ugod vidékén a felskréta (gosaui

)

transzgresszió üledékei alatt nem rejtzik-e gyakorlatilag felhasználható bauxittest .” (3. old.)

„Bertalan augusztus hó végével munkahelyét Fenyfre tette át, hol már régebben
ismeretes bauxit jelenléte: az itt régebben végzett bányászati kutatás megfelel ered-

ménnyel nem járt.”

Ifj. Noszky Jen augusztus hónapban kezdte meg a „pápai ellenszárny” fennebb em-
lített nyugati részének részletes bejárását, hol Taeger átnézetes felvétele óta részletes

földtani vizsgálat még nem volt.

Általában meglehetsen elfedett terület ez. Ahol a mezozoos alaphegység rögei kibuk-
kannak. azok mindenütt a felstriász dachsteini mészkig, illetleg fdolomitig lepusz-
tultak. jura üledék (a már elbb említett bakonybéli Gáthegy kivételével) ugyanúgy,
mint az aptien transzgresszió üledékei bennük eddig nem volt kimutatható. Üj tagként
jelentkeznek a Bakonykoppány Jákó vonaltól északnyugatra a felskrétakorú ún.
„gosaui” transzgresszió üledékei. Ezen a vidéken lösz és miocén kavics nagy területeket
borítanak el, de több helyen a felszínre kerülnek eocén üledékek, melyek helyenként a
triász alaphegységet közvetlenül fedni látszanak.
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Ezen a tekintélyes kiterjedés területen — a most folyó földtani felvétel eredményé-
tl függen — tág tere lehet egyrészt „eocénbauxit” kutatásának, másrészt a gosau-
transzgresszió pereme és fekvje bauxit szempontjából való megvizsgálásának.” (8 — 9.

old.)

Adatok az Északi Bakonyból a Magyar középs tömeg fiatalmezozóos fejldés-

történetéhez (Ak. lev. tagi székfoglaló értekezés 1934, megj. 1935)

A fiatal-mezozóos fejldéstörténet összefoglalása

„Ha az elmondott adatok alapján röviden összefoglaljuk az Észak Bakony mezozoos
fejldéstörténetét, abból bizonyos általános vonások is adódnak, melyek az itteni tapasz-
talatok alapján az egész Nyugati Magyar Középhegységre, a magyar középs tömeg e leg-

tipikusabb reprezentáns roncsára kiterjeszthetk.”
„Középhegységünk mezozoikuma típusosán alpi, geoszinklinális fácies. A triászkorú

Tiiétisz tórfoglalásáról, az abban végbement triász üledékkópzdés menetérl id. Lóczy
Lajos Bakony-monográfiája ad részletesen számot. A tengeri üledékképzdés az Észak
Bakonyban megszakítás, észrevehet határ nélkül megy át a jurába is. A Gerecsében
Vigh Gyula a üász alján jelentkez kiemeltetést és denudáció nyomait állapítja meg.
Az Északi Bakonyban a juraüledékképzdés megszakítás nélkül folytatódik, a tenger
kimélyülése konstatálható, mely maximumát a maimban éri el, hogy azután a tenger-
fenék kiemelkedése mutatkozzék a titonban, mely az alsó-krétában kétségtelen szára-
zulattá-emeltetésre vezet. Vigh gerecsei adatai egy az Alpokban másutt is kimutatott
ó-kimmériai mozgásra utalnak, a titon tenger elsekélyesedése tágabb értelemben vett
(elkésett) fiatalkimmériai mozgásra.

Ilyen elkésett fiatal-kimmériai mozgásban az Észak Bakonyban nem kerültek részletek
a tenger színe fölé. A Középhegység mindazon helyeit, honnan a régibb irodalom titon
regressziót ír le, átrevideálandónak tartom, mert biztosra veszem, hogy mint az Alpok-
ban, úgy a Középhegységben is el fognak tüntetni részletes vizsgálatok sok látszólagos
rétegtani hézagot, mert ezeknek egy része — mint területemen is — elreláthatólag tek-
tonikai érintkezésnek fog bizonyulni.

Kétségtelenül kimutatható szárazulattáválás területemen a neokom barréme emeleté-
ben következett elször be. Stíllé nomenklatúrájában ezt a kiemeltetést idsebb auszt-
riai mozgásnak nevezhetjük, de joggal jelölhetjük új névvel is, pl. tisiai hegyképzdési
fázisnak, mert ez a fázis az alpi orogenezis menetében általában szokatlan, de a magyar
föld más helyein is kimutatható. így kimutattam ón magam a Villányi-hegységben, a
Harsány-hegyen, Rozlozsnik kimutatta a Királyerdben, román geológusok kimutat-
ják a Keleti Kárpátokban és talán ilyen neokom kiemeltetésre és lepusztulásra vezethet
vissza az a jelenség is, melyrl másutt már régebben megemlékeztem, hogy az Északi-
Kárpátok maghegysógeinek nyugati részében: a Kis-Kárpátok-Inovec-Tribecsben a
redzetek összetételébl alsó-kréta üledékek — eddigi ismereteink szerint — hiányzanak.

Az esetleges idsebb és fiatalabb kimmériai fázisokban és a különösen az Északi
Bakonyban oly szembetn tisiai fázis kiemelkedésében jött létre Közép-hegységünk f-
vonulatának els si antiklinorium-formája, melyhez nyilván már ekkor csatlakozott a
pápai ellenszárny által befogott zirci szinklinorium si alakja. Ezek az si formák lénye-

gükben a mai napon is megmaradtak, hiszen Nyugati-Középhegységünk fvonulata lé-

nyegében ma sem egyéb a kárpáti csapás irányába illeszked, hosszan elnyúlt antiklino-

rium egyik, ÉNy-nak lehajló szárnyánál, melyben a rögös eldarabolódás és horizontális

eltolódások mellett nagy vonásokban ma is megmaradt az az eredeti elrendezdés, hogy
fiatalabb tagokra befelé, a Velencei-hegység és a Balatonpart kristályos magjai felé, mind
idsebb tagok következnek. E fvonulathoz ÉNy-on ma is a kiemelt pápai ellenszárny

csatlakozik, a fvonulattal együtt a zirci szinklinoriumot zárva be.

Középhegységünk kialakulásának ezt az els, embrionális fázisát minsíthetjük egyedül
vastag geoszinklinális feltöltdós mélyén meginduló embrionális gyrdésnek. Azokat a

határvonalakat, melyeket ezen red-embriók mai napig is fennmaradt szárnyainak mezo-
zoos sorozatában ma az egyes tagok normális rátelepedéseként kimutathatunk, a denu-
dáció szabta meg. Az egészen az alsó-krétáig terjed — folytonos — sorozatban, melyben
cephalopodás és tzköves fáciesek uralkodnak, melyek kétségtelenül mélyebb tenger

üledékei, a Középhegység testén keresztül egykori tengerpart-vonalakat meghúzni nem
jogosult.

A tisiai fázisban elállott red-embrióknak nagyon lapos szárnyakkal kellett bírniok.

A Káváson és a zirci rögcsoport több helyén jól tanulmányozhatni a közóps-krótakóp-
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zdmények az alsó-krétára való rátelepülósót. Közbees szárazföldi idszak nyomát itt

megállapítani nem lhet, dlési diszkordanciát se tudtam kimutatni, a település látszólag

folytonos, konkordáns. Az üledékképzdés megszakadása, szárazföldi denudáció nyomai
és a középskréta transzgresszív települése az ámos-tési rögcsoportban kétségtelen, a
középs-kréta sorozat itt dachsteinliászra, illetve a dachsteini mészkövön fekv bauxit-

testre települ. Dlési diszkordanciát azonban a szokásos kompaszmórósekkel itt sem le-

hetett kimutatni. Nem kétlem, hogy ilyen dlési diszkordancia mesterséges feltárások és

pontos mérések segítségével megállapítható volna, de biztosan csak kis eltéréseket

konstatálna a dlési szögekben. A rétegsorokat a késbbi mozgások együttesen billentet-

ték a mai meredekebb helyzetükbe.
Mégis elegendk voltak ilyen lapos felboltozódások is ahhoz, hogy a barreme száraz-

földi idszak denudóciója a kiemelt hátakon alapos pusztítást végezzen. Ha tekintetbe

vesszük azt, hogy míg id. Lóczy számításai szerint (a Balaton-monográfiában) a perm-
triász rétegsor legalábbis 2000 — 3000 m vastagságának adódik, addig a júra-neokom
üledéksor összes vastagsága területemen gondos számítások szerint a dachsteinliússzal

együtt se haladja meg az 500 m-t. . akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a jura-

neokom-képzdmény a kiemelt hátak legnagyobb részérl már a barreme denudációban
nyom nélkül eltnt és fleg csak a zirci sszinklinórium vonala táján maradt meg.
Ha az idegen testként beékeldött ámos-tési rögcsoportot nagyjából eredeti helyére

próbáljuk visszahelyezni, az DK-re, az antiklinorium belseje felé kerül, de nyilván
aránylag nem nagy távolságra: és már itt is eltávolította a barréme denudáció a neokom-
jura sorozatot a dachsteinliászig, st a dachsteini mészkig.
A barréme kiemeltetési és lepusztulási idszakát besüllyedés váltotta föl, ez tette lehe-

tvé az aptienben a középs-kréta tengernek — lényegileg a zirci szinklinórium táján —
való elrenyomulását.
A barrémeben denudált és a transzgredáló, összesen 150 — 200 m-nél nem vastagabb,

lényegileg a zirci szinklinórium környékén elhelyezked középskréta üledéksorral rész-

ben betakart, nagyon lapos elrendezdést érték azután az ausztriai (pregosaui) mozgások.
E mozgások a zirci szinklinórium területét annyira kiemelték, hogy a gozaui transzgresz-
szió már nem érhette el. így — gozaui üledékek hiányában — területemen az ausztriai

mozgásokban létrejött szerkezetnek a gozaui után végbement laramiaiban való továbbfej-
ldését nyomon követni nem lehet. Mint fönnebb említettem, valószínnek látszik, hogy
elssorban is az ausztriai mozgások rovására kell írnunk azokat a folyamatokat, melyek-
ben az si redszárnyak továbbfejldtek, meredekebb helyzetet vettek föl, eltolódott rö-

gökre daiabolódottak és részben pikkelyezdtek.
Az itt elállott szerkezet azonban a földkéreg legküls részében létrejött felszíni tekto-

nika, mely a Bakonynak a barréme denudáció által megkoptatott és szárazulatként ki-

emelked legnagyobb részében, így fleg a Déli Bakonyban már csak a perm-triász tago-
kat mozgathatta meg: így hiányzik is az ottani pikkelyezdósekbl minden fiatalabb
üledék.

A barréme szárazföldi periódus óta állandósult a Nyugati-Középhegység északnyugati
szélének parti jellege, melyen a továbbiakban tipikus kísérjelenségeikben jól felismer-
het transzgressziók váltakoznak és a Középhegység tömegében a fiatalabb synorogén
fázisok még tovább munkálnak a mai szerkezet kialakításán, fleg a már meglév tekto-
nikai vonalakon megújuló mozgások képében.

Várpalota környékén szerzett tapasztalatok arra vallanak, hogy a Középhegység DK
felé néz szárnyának letörése és relatív besüllyedése a helvetien elejére esik. Ez a lesza-
kadt szárny a Középhegység és a Mecsek közén, a Dunántúli Dombvidék és az Alföld
ismeretlen mélységeiben foglal helyet épp úgy, mint a leszakadt pápai szárny a Kisalföld
mélyén.”
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Commemoration of Prof. Károly Telegdi-Roth

Dr E. Dudöch

*

Born on the 14th November, 1886, in Budapest (Hungary), K. Telegdi-Roth studied
at and graduated írom the Budapest University in 1909. He worked twenty years with
the Royal Hungárián Geologieal Institute. In 1929, he was charged to organize the
Department of Geology and Mineralogy at the University of Debrecen, in 1931 — elected
Corresponding Member of the Hungárián Academy of Sciences. In 1936, K. Telegdi-
Roth was summoned to the Ministry of Industrial Affairs, to head the Department of
Mining Exploration. Fór a short time he was alsó Vice President of the Geologieal So-
ciety of Hungary.

After World War II, K. Telegdi-Roth was charged with the reorganization of the
Paleontological Department of the Budapest University, and he hold that chair till his

death. He has been awarded the C. Se. degree by the Hungárián Academy of Sciences,
the Order of Labour by the Hungárián Government, and he has been elected Honorary
Member o the Hungárián Geologieal Society. He died in Budapest, on the 28th Septem-
ber, 1965 f

The liuwork of K. Telegdi-Roth comprehends 58 scientific publications and 10 pa-
pers of v.ljgarization of Science, as well as a lót of unpublished reports. (The complete list

of his published papers is to be found in „Földtani Közlöny”, vol. LXXXVTI, No 3,

Budapest 1957, attached to the commemoration written by F. Hoeusitzky). Tliis rela-

tively small number does nt reflect properly the bearing of his oeuvre on the theoretical

and practical development of geology in Hungary.
1909—1913 Geologieal research in Transylvania (coal, bauxite, gas). Paleontological

studies on the Upper Oligocene of NE Hungary.
1914—1918 Army geologist in Montenegró and Albánia.
1919— 1935 Eocéné brown coal, bauxite exploration in Transdanubia, discovery of the

Nagyharsány bauxite deposit. Geologieal structure and evolution of Hungary
in generál and of the Transdanubien Central Rangé in particular.

1936— 1947 Management of and geologieal exploration in the Ministry.

1947 — 1955 Professor of Paleontology. Publication of the first Hungarian-language
university textbook on Paleontology.

The present commemoration was held at Zirc (Transdanubia), on the 4th of June, when
alsó K. Telegdi Roth’s memóriái tablet was unveiled in the Pantheon of Hungárián
Scienctists.

Manuscript received: 14th September, 1984.

• Hungárián Geologieal Institute H-1143 Budapest XIV. Népstadion út 14.
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A MTA budapesti obszervatóriumában
1984. XI. 12-én 9h45 perckor gyenge föld-

mgést regisztráltak. A földrengés epi-

centruma Budapesttl 10—15 km-re DNy-
a volt. A rengés magnitúdója 1,9 volt

a Richter-skálán.

A magyarországi kaiéitkristályokat ama-
r kiállítás mutatja be Fertrákoson, a
kastélyban (F u. 153.). Közel ezer kristály

xponátum a látnivaló. A gyjteményt

kormányrendelet védi. A kiállítás saját

hirdetése szerint ma ez a legteljesebb és

legszebb kalcitkristálygyjtemény Magyar-
országon.
Nyitva V. 1. — IX. 30. mindennap.

IV. és X. hónapban péntek — szombat —
vasárnap 9h-17 h. Az év többi napján és

nyitás eltt, ill. zárás után ügyeleti szol-

gálat 80 m-re, F u. 192., Speier Ferencné-
nél. Korok— tájak—múzeumok bélyeg-
zés.

Személyi hírek

Németh GuszTÁvnak, Társulatunk vá-
asztmánya tagjának a Magyar Népköz-
ársaság Minisztertanácsa 1006/1977 (II.

17.) sz. határozatával alapított Kiváló
Munkáért kitüntet jelvényt adományozta
Karolyi László ipari miniszter 1984.
[X. 2-án, a hazai földtudományok és ezen
leiül a kolajföldtan fejlesztése terén, vala-
nint Társulatunk vezetségében és a 25
íve alakult Déldunántúli Területi Szervezet-
aen, annak alapítása óta kifejtett eredmé-
nyes munkájáért. A kitüntetést Dakk
Oktor, Társulatunk elnöke nyújtotta át
1984. XI. 21-én, a választmány ülésén.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csa eredményesmunkássága elismeréseként

,

nyugalomba vonulása alkalmából dr. Fe-
iencz KárólYnak, a Magyar Állami Föld-
ani Intézet tudományos fmunkatársának
i Munka Érdemrend ezüst fokozata kitün-
etést adományozta.
(Magyar Közlöny 1984. IX. 25., 39. sz.)

A Minisztertanács 1046/1984 (IX. 25.) sz.

natározata az Állami- és Kossuth-díj
Bizottság személyi összetételének megálla-
pításáról a tagok (54) között tartalmazza a
cövetkez két nevet:

dr. Fülöp József, a MTA rendes tagja, az
Eötvös L. Tudományegyetem rektora,

dr. Kapolyi László, aMTA levelez tagja
ipari miniszter. (M. K. 1984. 39. sz.)

Magfizikai kutatások és alkalmazásaik
Debrecenben címmel tudományos ülés-

szakot tartottak 1984. IX. 27-én a Debre-
ceni Akadémiai Bizottság székházában
abból az alkalomból, hogy 75 éves a hazai
magfizikai kutatások úttörje, Szalay
Sándor, az Akadémia rendes tagja.
A nemzetközi hír atomtudósnak ez

alkalommal átnyújtották Társulatunk jubi-

leumi plakettjét. Az ünnepeknek ezen kívül
átadták a Debreceni Orvostudományi Egye-
tem Pro Universitate emlékérmét, a Köz-
ponti Fizikai Kutató Intézet eddig csak
külországi tudósoknak adományozott, Pro-
metheust ábrázoló emlékérmét és az
ATOMKI arany gyrjét. A köszöntések
után tizennégy eladás hangzott el a hazai
magfizikai kutatásokról és gyakorlati alkal-

mazásukról.

A Minisztertanács 1048/1984. (X. 10.)

számú határozata nyugállományba vonu-
lására tekintettel dr. Szilas Á. Pált, a
Nehézipari Mszaki Egyetem Bányamér-
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nöki Kar Olajtermelési Tanszék egyetemi
tanárát 1984. XI. 6. napjával felmenti.

(Magyar Közlöny, 1984. 41. sz.)

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-

csa a Nagy Októberi Szocialista Forra-

dalom 67. évfordulója alkalmából, ered-

ményes munkásságuk és közéleti tevékeny-

ségük elismeréseként
dr. Alföldi LÁszLÓnak, az Országos

Vízügyi Hivatal fosztályvezetjének,
dr. Faller GtrszTÁvnak, az Ipari Mi-

nisztérium ftanácsosának a Munka Ér-

demrend ezüst fokozata kitüntetést adomá-
nyozta.

(Magyar Közlöny 1984. XI. 21. 50. sz.)

Dienes István: A formalizált rótegtan

egy alkalmazása: Az eocén képzdmények
korviszonyainak meghatározása a formali-

zált rétegtan módszereivel néhány jellemz
fúrásban és feltárásban cím kandidátusi

értekezésének, nyilvános vitája 1984. IX.
18-án de. 10 h-kor volt az Akadémia
nagytermében. Az opponensek Végh Sán-
doené, a föld- és ásványtani tudományok
doktora és Szidarovszky Ferenc, a mate-
matikai tudományok kandidátusa voltak.

Papp Ilona: Az ásványi eredet termé-

szeti erforrások rendszerszemlélet érté-

kelése cím kandidátusi értekezésének nyil-

vános vitája 1984. IX. 19-én volt az Aka-
démia nagytermében. Aspiránsvezet Ka-
polyi László levelez tag. Opponensek:
Csáki Csaba, a közgazdasági tudomány
doktora és Tóth Miklós a mszaki tudo-

mány doktora voltak.

Taufik Salloum: National exploitation

of Syrian oil and its importance as a main
source of energy 1968—1980 cím kandidá-
tusi értekezésének nyilvános vitája 1984.

IX. 26-án de. 10 h-kor volt az Akadémia
nagytermében.

Tompos Endre: Petrográfiai módszer az
ásványelkészítési technológiák optimális

tervezéséhez cím kandidátusi értekezésé-

nek nyilvános vitája 1984. X. 18-án de.

10 h-kor volt az Akadémia kistermében.

Scheuer Gyula és Schweitzer Ferenc:
A Gerecse és a Budai-hegység édesvízi

mészkösszletei és képzdésüknek geo-
morgológiai és geokronológiai sajátosságai
cím kandidátusi értekezésének nyilvános
vitája 1984. X. 19-én de. lOh-kor volt az
Akadémia nagytermében. Az értekezés
opponensei Jaktjcs László a földrajztudo-
mányok doktora és Jánossy Dénes a föld-

és ásványtani tudományok doktora voltak.

Karácsonyi Sándor: Az alföldi réteg-

vizek metánosságának vízföldtani prognó-
zisa cím kandidátusi értekezésének nyil-

vános vitája 1984. X. 26-án du. 14 h-kor
volt az Akadémia kistermében. Opponen-
sek: Rónai András, a föld- és ásványtani
tudományok doktora és Török János, a
mszaki tudomány kandidátusa voltak.

Molnár Béla: A Duna—Tisza közi tavak
keletkezése, fejldéstörténete és haszno-

sítása cím doktori értekezésének nyilvános

vitája 1984. XI. 27-én de. 10 h-kor volt az

Akadémia nagytermében. Az értekezés op-

ponensei Rónai András, a föld- és ásvány-
tani tudományok doktora, Borsy Zoltán

a földrajztudomány doktora és Dudich
Endre a föld- és ásványtani tudományok
kandidátusa voltak.

Pápay József: A szénhidrogén-bányászat
céljából fúrt kutak hmérsékletviszonya
meghatározásának általános elmélete címí'

doktori értekezésének nyilvános vitája 1984

XI. 30-án du. 14 h-kor volt az Akadémú
kistermében.

Bállá Zoltán, Havas Pál, Havas László

H. Szilágyi Eszter és Horváth Vek
GEOSPEKTRUM néven földtani-hidro

geológiai és bányászati gazdasági munka
közösséget alakítottak, 1015 Budapest 1

Hattyú u. 3/b alatt.

Dr. Kézdivásárhelyi Szts Endre geok
gus-paleontológus, a Sociétó Géologique d

Francé tagja 71. évében, 1984. IX. 1-é

elhunyt. A zártkör búcsúszertartás a Fa
kasróti temetben volt IX. 11 -en, majd
remetekertvárosi Szentlélek templom krij

tájában helyezték örök nyugalomra.
Szts Endre Pankotán (Arad m.) szül

tett 1914. II. 18-án. Kiváltképpen a ház

eocén paleontológiájában ért el mar.

dandó érték eredményeket.
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Dr. Mónus Lóránt né

(
1927- 1984

)

1984. augusztus 11-én hosszan tartó, gyógyíthatatlan betegség következtében elhunyt
Mónusné Gavrilla Klarissza, a Vízgazdálkodási Intézet feladója. Temetésén pálya-
társai és barátai megrendültén vettek búcsút attól a szakembertl, aki rövid megszakítás-
sal az ipari földtani szolgálat kezdetétl részt vett az ország artézi kútjainak tervezésé-
ben, feldolgozásában és a vízgazdálkodási keretterv földtani alapjának kidolgozásában.

1927. május 28-án Pécsett született. Elbb Miskolcon tanítói képesítést, majd az Eöt-
vös L. Tudományegyetemen a biológia-földrajz szakon tanári oklevelet szerzett. Az
1950-es évek elején, amikor számos, a földtannal rokon szakterületrl is be kellett vonni
több biológust és geográfust a Magyar Állami Földtani Intézet síkvidéki programjának
megvalósításába, 1952-tl t is a térképez geológusok között találjuk. A nagy gyakor-
latra szert tett fiatal szakember 1954-ben 80 geológussal és segédszemélyzettel együtt az
ország ásványi nyersanyag- és vízkutató vállalataihoz került. Rövid ideig a Ceglédi
Mélyfúró Vállalatnál geológusként dolgozott, majd az Országos Kolaj- és Gázipari
Tröszt sekélymélység geofizikai kutatásában vett részt. 1965-tl a Vízkutató és Fúró
Vállalatnál, az átszervezés után pedig a Központi Vízkészletgazdálkodási Felügyelség-
nél — amely intézmény utóbb Vízkészletgazdálkodási Központ, majd Vízgazdálkodási
Intézet nevet kapott — folytatta munkáját 1982-ig, nyugdíjazásáig. Becsülettel helyt-
álló tevékenységét a Kiváló Dolgozó és a Kiváló Munkáért kitüntetéssel ismerték el.

Dr. Dobos Irma

7 Földtani Közlöny
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Ballenegger Róbert (1882. nov. 11.— 1969. nov. 13).

1982 decemberében emlékezett meg a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete,
a Kertészeti Egyetem, az MTA—MÉM Talajtani Bizottsága és a MAE Talajtani Társasága
centenáriumi ülés keretében a talajtan klasszikus mveljérl, Ballenegger RóberttI.
Az ülésen beszámoltak a tudós életútjáról, a hazai és nemzetközi talajtan mvelésében
és az oktatásban betöltött szerepérl. Eladás hangzott el Ballenegger RÓBERTnek az
agrogeológiával való kapcsolatáról, a Földtani Intézetben 1910 és 1919 között folytatott
tevékenységérl. Az Intézet laboratóriumában, amelynek 1915-tl kezdve vezetje volt,

végezte talajmechanikai és talajkémiai alapvet elemzéseit, amelynek eredményei 1913-
ban, 1916-ban és 1917-ben jelentek meg nyomtatásban.

1922-tl a Kertészeti Tanintézet, majd a Kertészeti Fiskola tanára volt, 1947-tl az
Agrártudományi Egyetem talajtani tanszékének vezetje 1949-ben történt nyugdíjaz-
tatásáig.

A centenáriumi ünnepségen munkatársai és tanítványai nagy számban jelentek meg
és tanúságot tettek arról, hogy a földtudományok e kiváló mvelje szakmai eredményei
mellett kiváló emberi tulajdonságaival is maradandó emléket állított magának.

Db. Rónai András

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A bauxit-geológia és timföldipar fejlesz-

tése terén kiemelked eredményeket elért,

a pályázat benyújtásakor 35. életévét még
be nem töltött fiatal szakemberek részére
„Gedeon Tihamér” elnevezés díjat alapí-

tott az elhunyt leánya, amelyet évenként
adományoznak.

1985-ben pályázni olyan 1982. január 1.

óta hazai, vagy külföldi folyóratokban meg-
jelent közleményekkel, könyvvel, könyv-
részlettel, megadott szabadalommal, meg-
védett egyetemi doktori, illetve kandidátu-
si értekezéssel lehet, amely a bauxit-
geológia, illetve a timföldgyártás fejlesz-

tését szolgálja.

A pályázatot elnyer 10 000,— Ft-os díj-

ban részesül, és ezzel együtt részére kis-

plasztikát adnak át.

A pályázatokat 1985. június 15-ig lehet

beadni a Budapesti MszakiEgyetemTudo-
mányos Osztályára (1521. Budapest, M-

egyetem rkp. 3.). A megjelent munkák
különlenyomatáit, vagy másolatait 6 pld-

ban kell csatolni.

Többszerzs munkákkal is lehet pályáz-
ni, viszont a társszerzktl nyilatkozatot
kell kérni, hogy a pályam elssorban a
pályázó teljesítménye.
A pályázatokat bírálóbizottság értékeli,

amelynek elnöke a Budapesti Mszaki
Egyetem rektora, tagjai a Veszprémi Vegy-
ipari Egyetem, a Nehézipari Mszaki Egye-
tem Miskolc, a Mszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsége és a Magyar
Tudományos Akadémia képviseli.
A bírálóbizottság 1985. augusztus 31-ig

dönt a díj adományozásáról, amelyet a
tanévnyitó keretében nyújtanak át.

Dr. Polinszky Károly

a kuratórium elnöke

Természettudományi Múzeum, Föld- és slénytár. Budapest VIII. Múzeum
körút 14—16. — Á Tárban 1984. X. 16-án tett munkahelyi látogatás során

kiosztott ismertet

Az ország legnagyobb múltú (alapítva

1802-ben) geoszakgyjteménye. Jogeldje,
a Természetiek Tára, a Magyar Nemzeti
Múzeum alapító tára. Alapításától 1939-ig

Ásvány— slénytár néven az Ásvány—
Kzettárral egy szervezeti egységet al-

kotott.
Történetének fbb állomásai: 1808 : Szé-

chényi Ferencné Festetics Julianna
jelents ásvány- és smaradvány anyaggal

gyarapítja. 1821

:

a szakanyag tételszáma
már 8451. 1870-ig számos kisebb-nagyobb
gyjteménnyel, ajándékokkal mérsékelten
gyarapodik. IS7S-tól mintegy 40 éven át

Semsey Andor mecénási tevékenysége
nyomán jelentsen gyarapodik a gyjte-
mény (Solnhofen, Holzmaden, Wyoming,
Monté Bolca világhír gerinctelen, hal éa

hüll leletei !) s Európa legszámottevbb
gyjteményei közé emelkedik. A két világ-
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háború között mérsékelt a fejldés. A gya-
rapodás fként hazai célgyjtósekbl áll.

1939: Az Ásvány— slónytár ketté válik

az Ásvány— Kzettárra és a Föld- és s-
lénytárra. 1945: az ostrom alatt csekély

károsodás, majd gyors fejldés. 1954

:

meg-
nyílik a Föld és az Élet fejldéstörténete

cím kiállítás. 1956

:

tzvész pusztítja

el a Tár anyagának mintegy 65— 70%-át.
1957-t6\ gyors újjáépítés, korszer beren-

dezés, intenzív gyjtmunka, lendületes

fejldés. 1959-ben és 1966-bán a Magyar
Állami Földtani Intézet, 1972-ben az
Eötvös L. Tudományegyetem Földtani
Tanszéke egyes gyjteményeit átadja a
Föld- és slénytárnak.
Gyjtkör, gyjtterület

:

a hazai fosz-

szilis faunák, földtani szelvények, jelleg-

zetes földtani képzdmények: összehason-
lító vizsgálatokhoz külföldi faunák, szel-

vény-anyagok, valamint recens faima:
továbbá kiállítási példányok gyjtése (az

snövénytani szakterületet a Természet-
tudományi Múzeum Növénytárában m-
velik).

Gyjteményi rend: a kereken 87 000
leltári tételt kitev gyjtemény földtörté-

neti idrendben, azon belül lelhely, továb-
bá rendszertani sorrendben van felállítva.

Az egyes gyjteményrészek kezeli: paleo-

zóos, kréta és hal: Nagy István Zoltán:
triász és jura: Vörös Attila: paleogén és

mikropaleontológiai : Kecskeméti Tibor:
neogén: Szabó János: gerinces (halak ki-

vételével): Jánossy Dénes.
Értékesebb gyjtemények. Perm

:

Mans-
feld: halak. Jura: Bakonycsernye: am-
moniteszek. Bakony: brachiopodák. Soln-
hofen: gerinctelen és gerinces. Holzmaden:
gerinctelen és gerinces. CoQUAND-gyjte-
mény. Kréta

:

Ausztria, Gosau: molluszkák.
Eocén: Dudar, Tatabánya, Gánt: mollusz-
kák. Oligocén: Eger: kiscelli molluszkák;
Weiler hal-anyaga. Budapest: kiscelli

molluszkák; Weller hal-anyaga. Miocén:
Kelet-Cserhát, Hidas, Szob, Letkés, Vár-

palota, Szokolya, Borsod-Bóta: molluszkák.
Ipolytarnóc: lábnyomos leletanyag. Plio-

cén —pleisztocén

:

Kormos- féle kis gerinces
gyjtemény. Alsó-pleisztocén

:

Villány: kis-

gerincesek. Középs-pleisztocén: Tark
(Bükk), Vértesszls: gerincesek. Fels-
pleisztocén: Istállósk (Bükk), Varbó:
gerincesek.

Rendszertani gyjtemények: Nummuli-
tes-, nagy-foraminifera-, mikropaleonto-
lógiai, Glycymerida- (Budafok, Török-
bálint), neogén Pectinida- (Csepreghyné
Meznerics I. anyaga), korall- és balanida-
(Kolosváry G. anyaga), eocén és miocén
Decapoda-, recens madár összehasonlító
gyjtemény.
Áz anyag zöme monografikusán feldol-

gozott, publikált, közte sok típus (436 db).
A Tár alapításától mindmáig az slény-

tani kutatások egyik hazai központja.
Kutatói között olyan európai hír kutatók
voltak, mint Hantken M., id. Lóozy L.,

Franzenau Á., id. Noszky J., Tasnádi
Kubacska A., Csepreghyné Meznerics I.

Jelenleg öt tudományos munkatárs foly-

tat mezozóos puhatest (csiga, ammoni-
tesz) és brachiopoda, eocén nagy-foramini-
fera, valamint negyedidszaki gerinces ku-
tatásokat. A kutatások többnyire vala-
milyen országos, ill. nemzetközi kutatási
programhoz kapcsolódnak („Természeti
erforrások kutatása”, „Országos alapszel-

vény program”, Eocén program, IGCP 1 74.

projektum stb.). A Tár az Ásvány— Kzet-
tárral közös tudományos kiadvánnyal, a
„Fragmenta Mineralogica et Palaeontologi-
ca” c. periodikával rendelkezik.
A tudományos munkát közel 1300 ön-

álló mbl, több mint 400 féle folyóiratból
és 9000 különlenvomatból álló könyvtár
segíti.

A Tár „Magyarország földtörténeti emlé-
kei” és „Az slények világa” c. kiállítását

5 év alatt közel egymillió látogató kereste
fel.

Dr. Kecskeméti Tibor

Beszámoló a XXVII. Nemzetközi Geológiai Kongresszusról Moszkva, 1984,

augusztus 4—14.

Az els nemzetközi geológiai kongresz-
szust 1879-ben Párizsban rendezték. Orosz-
ország, illetve a Szovjetunió három, a VII.,
a XVÖ. és a XXVII. rendezését vállalta.
AVII. 1897-ben Péterváron, a XVII. 1937-
ben s az idei XXVII. Moszkvában volt. Az
utóbbi méreteire jellemz, hogy a résztvev
geológusok száma megközelítleg 6000—
7000 volt. A résztvevk számát és országok
szerinti megoszlását pontosan nem lehetett
megállapítani. A rendez bizottság ugyanis

csak a kongresszus után állítja össze a
résztvevk teljes listáját. A szocialista

államokból magyarok, csehszlovákok, bol-

gárok, jugoszlávok és kínaiak voltak jelen

nagy számban. Jelents volt a Német Dem.
Köztársaság és Kuba részvétele is._ A nyu-
gati államokat fleg az Egyesült Államok,
Franciaország, a Német Szövetségi Köz-
társaság, a skandináv államok, Japán geo-
lógusai képviselték, de szinte a világ min-
den országából érkeztek geológusok.

7 *
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Szervezés
A sok résztvev elhelyezését és mozgatá-

sát jól oldották meg. A delegációk vezeti
az új nemzetközi kongresszusi épületben,
a Szovincentrben laktak. A résztvev geoló-

gusokat a Hotel Rossziában, illetve a Hotel
Ukrainában helyezték el. A népes magyar
delegáció legnagyobb részt az utóbbi szállo-

dában lakott.

Az eladások zöme a Lomonoszov Egye-
tem fépületében, illetve modern, új egye-
temi épületekben (B-l, B-2) volt. A B-l
épület különösen alkalmas volt eladások
tartására kondicionált hmérsékletet, jó
vetít és minden ülhelyen szinkron tol-

mácsolási lehetséget biztosító eladóter-
meivel. A fépület termei ezeknek a köve-
telményeknek kevéssé feleltek meg. A
kongresszus hivatalos nyelve az orosz és

angol volt, az elbbin elhangzott eladáso-
kat angolra, az utóbbin elhangzottakat
oroszra tolmácsolták. Tekintve, hogy a
kongresszus nyelvei között a francia, a
német és a spanyol is elfogadott, néhány
eladás ezeken a nyelveken is elhangzott,
egyidej orosz fordítással. A kolaj szekció
Moszkva új kongresszusi központjában, a
Szovincentrben tartotta eladásait.
Kitnen megszervezték a hotelek és az

egyetem közötti közlekedést. Reggel fél

nyolc és este fél nyolc között pontosan
minden félórában ment autóbusz a részt-

vevkkel a szállójuk és az egyetem, ill. az
egyetem és a szállodájuk között. Ez rend-
kívül megkönnyítette a részvételt és az el-
adások pontos látogatását.

Nem volt könny feladat ilyen sok részt-

vev napi étkeztetése sem. A reggeli a
Hotel Ukrainában igen kedvez volt;

2 rubelért, svéd asztal jelleggel, bséges
ellátást adtak. Az ebéd a legtöbb esetben
nem volt megoldható, mert a B-2 épület

és az egyetemi fépület éttermei kicsik

voltak ilyen sok geológus étkeztetésére az
eladások között. Viszont az épületek
folyosóin, illetve elcsarnokaiban büféket
állítottak fel, ahol szendvics, sütemény és

üdít ital bségesen volt kapható.
Három helyen történt regisztrálás után

a kiadványokat, az eladási és kulturális

programokat, az egyes szekciók eladásai-
nak kivonatát, a kollokviumok teljes anya-
gát, a különféle rendezvényekre a meg-
hívókat, minden regisztrált hiánytalanul
megkapta. Ezek postai hazaküldése is jól

meg volt szervezve. Kedvez volt az is,

hogy újságokat, napilapokat, különböz
nyelveken, az egyetem területén vásárolni

lehetett.

Tudományos program
Augusztus 4-én a Kreml-palotában volt

az ünnepélyes megnyitó, üdvözlések, hang-

verseny és este fogadás. A kongresszus
plenáris ülése 5-én volt.

A moszkvai Kongresszus tudományos
jelentségének megértéséhez röviden a
földtan nemzetközi kutatásainak kimagasló
eredményeirl adok áttekintést. A földtan
és a földtudományok közös nemzetközi
kutatásai a második világháború után, a
nemzetközi légkör enyhülésével, 1970 körül
alakultak ki. Az 1980-ban tartott párizsi
kongresszus három új nemzetközi kutatás-
ról számolhatott be.

A párizsi és a moszkvai kongresszus,
illetve 1980. és 1984. közötti legfontosabb
tudományos eredmények:

1. Óceáni kutatások. A Glomar Challen-
ger 1983-ban fejezte be 15 éves dicsséges
mködését. Folytatása lett az ODP (Óceán
Drilling Program), amely az Egyesült Álla-

mok, Franciaország, NSZK, Japán, Kana-
da közös programjaként a Glomar Challen-
gernél lényegesen mélyebb fúrásokat tele-

pített. Tovább folytatódtak a tengerpartok
közelében a nemzeti olajkutató fúrások
(Anglia, Hollandia, Norvégia, NDK stb.).

Á fúrásokat szeizmikus mérésekkel és m-
szeres nyomelem kutatással készítették el.
Fontos szerepet játszottak az óceánok
kutatásában a tengeralattjárók, amelyek-
nek merülési képessége általában 3000 m.
De egyes speciális tengeralattjárók, pl. a
mélytengeri árkok vizsgálata esetén 6000 m
mélységig is képesek lemerülni. Mindezek
az óceánokban rejl nyersanyagok feltárá-

sát, jövbeli kiaknázásuk lehetségét hatal-

mas mértékben segítették el. Az óceáni
medencék geológiájának jelentségét mu-
tatja, hogy ezzel a moszkvai kongresszus
külön szekcióban foglalkozott.

2. Kontinentális kutatások. Nagyon fon-

tos szerepe volt a nagymélység fúrások-

nak az utolsó négy évben a kontinensek
feltárásában is, amint erre bevezet plená-

ris eladásában Prof. E. A. Kozlovszkij
geológiai miniszter, a kongresszus elnöke is

rámutatott.
A földtan szerepe a Szovjetunió nemzet-

gazdaságában c. eladásában hangsúlyoz-
ta, hogy a Föld felszínéhez közel fekv ás-

ványi nyersanyagok mennyisége fokozato-
san csökken. Á pesszimisták jelenleg már a

készletek gyors kimerülésérl beszélnek
Meg kell vizsgálni tehát a kontinensek
4— 5 km alatti részeit is. A Szovjetunióbar
folytatják a Kóla félszigeten az egészen ú

technológiával végzett 12 000 m-es fúrást

Ez a legmélyebb fúrás, amelyet eddig i

Földön mélyítettek. Á Kóla félsziget

fúrás legérdekesebb eredménye, hogy eb
ben a mélységben mindössze 200 °C hmér
sókletet mértek. Ez azt jelenti, hogy a h
mérséklet lefelé a vártnál lényegesen las

sabban emelkedik.
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A kontinensek mélyszintinek fúrásokkal

való feltárása más országokban is eltérbe
került. Érdekes eredményt adott pl. a
belgiumi Ardennekben mélyített nagy-
mélység fúrás, amely karbon evaporit

telepet harántolt.

A kongresszus „Continental drilling”

címen külön ülést szentelt a kérdésnek.

A nagymélysóg kontinentális fúrások a
nyersanyagok feltárása mellett a szóban
forgó ország mélyszintjének földtani meg-
ismerését is szolgálják.

A kontinensek feltárását szeizmikus
mérésekkel a COCOR (Consortium fór

Continental Reflexión^ Profiling) program
szolgálja az Egyesült Államokban. A fran-

ciák az ÉCORS (Étude des continents et

des coneanspar reflexión sismique) program
keretében vizsgálták nemzetközi, spanyol,
ill. olasz együttmködésben készült ref-

lexiós szelvények segítségével a Pireneuso-
kat és az Alpokat.
A nemzetközi programok kimagasló

eredményei igen jól tükrözdtek a szek-

ciók eladásaiban. A mintegy 3600 eladás
22 szekcióban zajlott. A szekciókon belül

témák, ill. külön szimpóziumok szerint

csoportosították az eladásokat. A szek-

ciók beosztása:
1. Sztratigráfia

2. Paleontológia
3. A negyedkor geológiája és geomorfo-

lógiája

4. Szedimentológia
5. A prekambrium geológiája
6. Az óceáni medencék geológiája
7. Tektonika
8. Geofizika
9. Petrológia

1 0. Mineralógia
1 1 . Geokémia és kozmokémia
12. Ércgenezis és érctelepek
13. Kolaj és gázmezk
14. Szilárd energiahordozók telepei

15. Nem fémes ásványi anyagok
16. Hidrogeológia
17. Mérnökgeológia
18. Távérzékelés
19. összehasonlító planetológia
20. Matematikai geológia és földtani infor-

máció
2 1 . A földtan története
22. A földtan oktatása
A szekciók és eladások nagy száma

miatt komoly nehézséget okozott a leg-

nagyobb érdekldére számot tartó el-
adások kiválasztása. Az eladások általá-

ban este 6—1/27 óráig befejezdtek.

így a számomra legfontosabb üléseken,
a Magmás Kzetrendszertani Bizottság
meetingjén és megbeszélésein részt tudtam
venni, mert ezek fél hétkor kezddtek.
A vulkáni kzetek kémiai alapú (SiO»%
és K..O -f- Na 2ö% függvényében) rend-
szerének kidolgozott javaslatát a bizottság
véglegesen elfogadta és nemzetközi hasz-
nálatra való elfogadtatását javasolja a
kongresszusnak. A kongresszus vezetsége
a javaslattal egyetértett és azt nemzetközi
alkalmazásra ajánlja. A bizottság további
programja a metamorf kzetek osztályo-
zása.

Várható, hogy a következ periódusban
ismét a kontinensek nagy — 10— 15 km —
mélység fúrásokkal történ feltárása kerül
a nemzetközi földtani kutatás elterébe,
a szárazföldek nyersanyagkészletének növe-
lése érdekében. Emellett valószín, hogy a
mholdak számának növekedése, a táv-
érzékelés és a három dimenziós televízió

rohamos fejldése a földtani kutatásban is

forradalmi változást fog eredményezni.
Lehetvé fogja tenni a teledetekciós föld-

tani térképezést, st a sztereoszkópikus
térképek készítését is.

A terv szerint a következ Nemzetközi
Geológiai Kongresszus 1989-ben Washing-
tonban lesz. Székyné Fux Vilma

Könyvismertetés

Dömsödi János: Talajjavítási útmutató.
Mezgazdasági kiadó. Budapest, 1984.

237 p.

Örvendetesen szaporodnak a talajaink
karbantartását, kezelését, javítását szol-

gáló munkák párhuzamosan azzal az
igénnyel, hogy mezgazdaságunktól mind
nagyobb teljesítményeket várunk. A fel-

talaj gondozásán túl az erteljesebb m-
trágyázás és az öntözés hatásai a figyelmet
a talajrétegek alatti földtani képzmé-
nyekre is ráirányítják, valamint a talajvíz
helyzetére és mozgásaira. így a földtani

kutatás és térképezés legfrissebb eredményei
helyet kapnak a talajtani vizsgálódásban és

munkákban.
Dömsödi János kézikönyve gyakorlati

irányú. 1:160 000-es méret térképeken
bemutatja az országterület talajait 14 cso-

portba osztva, tehát valamivel részlete-

sebben, mint a talajgenetikai beosztás
(Szabolcs I.—Varallyai Gy. 1966) kilenc

f csoportja, de nem követve annak gya-
korlati szempontból nehezen követhet
részletezését (28 típus).

Az útmutató bevezetésében a szerz
mezgazdasági földtani (talajtani) alap-
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ismeretek címen áttekintést ad a talajok
elterjedésérl és települési viszonyairól,
a sekélyföldtani viszonyokról, a vízföld-

tani viszonyokról, a talajpusztulásról és

az ásványi szerves talajjavító anyagokról.
A talajjavító anyagok sorában részletes

tájékoztatást kapunk a szerves anyagok-
ban gazdag láptalajokról és a tzegtelepek-
rl. E témakörnek a szerz régi mvelje,
több tanulmánya és kézi könyve jelent meg
e tárgyban. Külön fejezet szól a talajok
morfológiai tulajdonságáról, a talajgene-

tikai osztályozásról és a talajok javítás
szempontjából való osztályozásáról.

E bevezet fejezetek szolgálják a föld-

tani és talajtani ismeretek kapcsolását. Az
útmutató gyakorlati jellegének megfelelen
a szerz népszer ismertetésre törekszik,

talán túlzottan is, mert ez a törekvés több
helyen a szakszerség rovására megy.
A térképes ismertetésben részletes le-

írást kapunk az egyes tájak talajféleségei-

rl és azok minségérl. Bséges általános

és egyes tájakra vonatkozó irodalomjegy-
zék zárja a kötetet.

Db. Rónai Andbás

Gajlgóczi Ebzsébet: Vidravas. Regény.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1984.
263 oldal

Szépirodalmi m ismertetésének szak-
folyóiratban akkor van helye, ha szoros
szakmai vonatkozásokról adhat hírt. E re-

gény esetében errl van szó. Dokumentu-
mok ers alapozásán nyugszik a regény
felépítménye, amely Papp Simon börtön-
éveirl, annak elzményeirl és a rákövet-
kez idrl, a MAORT perrl szól.

A szereplk neve más, a történet kor-
fest bonyolítása azonban követi az eredeti

nyomot. Regényszeren persze, attól a
történet olvasmányossága kedvéért el-el-

térve, kivált a kronológiai rendben. A szak-
mai kör számára többé-kevésbé ismert
tények, vonatkozások csoportosítása nem
zavaró, minthogy a mfaj követelménye.
A lapokról a kor levegje árad. Olvasás
közben már-már eltn emlékkép bukkant
fel a recenzens eltt: Gyarmat a föld alatt.

A több, mint 30 éve bemutatott magyar
film, amely a MAORT, s eltérben a vezér-
alak szabotázs-sorozatát a korabeli m-
vészi feldolgozási módban tálalta.

A szereplk és valódi nevükön említet-

tek nagyobb része már lelépett a színpad-
ról. Akik — kevesen — még tényleges
szerepli, kárvallottjai voltak az ügynek,
bizonyára okkal kapják fel a fejüket, ha a
regényben a regénybe ill — átalakítás
utáni — formában bukkannak rá az általuk
jobban, vagy másként ismert vonatkozá-

sokra-tényekre. Ezen az alapon kifogások
emelhetk Galgóczi E. regénye ellen. De
nem szokás-e történelmi mvek beállításait
is a korhséget nélkülöznek, szubjektíve
eltúlzottnak s más egyébként állítani a
kritikákban? Úgy tnik, ideje volt ezt a
szakmai köztudatunk mélyén lappangó
szégyent, vagy fájdalmat a regényíró segít-

ségével kibeszélni. Ahogy a gyermekbl a
szorongást szóval, rajzzal, eljátszással ki-

hozza és ezzel kompenzálja a pszichológus.
Aki a regényt olvassa, alkothat róla

helyesl vagy elmarasztaló véleményt
tapasztalatai, ismeretei, hallomásai, el-
ítéletei, megrögzöttségei alapján. Teheti
ezt igen széles skálán. De hatása alól nem
vonhatja ki magát.

Kaszap A.

Hegyiné Pakó J. — Padányi T.—Vitá-
lis Gy.: A dolomit bányászata és felhasz-

nálása. Mszaki Könyvkiadó, Budapest,
1984.

Hézagpótló könyv jelent meg 1984-ben
a Mszaki Könyvkiadó gondozásában a
dolomit hazai földtanáról, bányászatáról,
sokoldalú ipari felhasználásáról, karsztvíz- 1

tartó jelentségérl.
Századunk eleje óta ugyan sok közlemény

foglalkozott egy-egy kisebb terület dolomit •

elfordulásával, vagy más ipari nyers-
anyag tárgyalásakor ismertették a dolomi-
tot is, de összefoglaló monografikus fel-

dolgozás a hazai dolomitról mint ipari

nyersanyagról eddig még nem készült. A
három szerzs m ezt pótolja. A könyv
alapját az az országos építipari dolomit-
kateszter képezi, amelyet a Központi
Földtani Hivatal megbízásából 1976 — 80
között Hegyiné Pakó Júlia és Vitális
György a Szilikátipari Központi Kutató
Intézetben részletes anyagvizsgálatiadatok-
ra alapozva készítettek. Ezt a katasztert
átdolgozva és a dolomit bányászatra
vonatkozó ismeretekkel kiegészítve 1984-

ben a fenti címet visel könyvben publi-

kálták.
A 312 oldalas kézikönyv négy részre

tagolt. Az els rész a dolomit elfordulások
földtani, illetve vízföldtani viszonyait,

azok anyagvizsgálatát, gazdaságföldtani
viszonyait tárgyalja. Ez a gerince, a leg-

nagyobb terjedelm fejezete a könyvnek
(17—180 o.), amely földtani— földrajzi

taglalás szerint 10 fejezetre oszlik.

1 . A nyugati hegységrészek dolomitos
kzetei

2. A Keszthelyi-hegység, a Bakony és a

Balaton-felvidék dolomitterületei

3. A Vértes és a Gerecse dolomitterü-

letei
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4. A Pilis-Budai-hegység és a Vác kör-

nyéki mezozóos szigetrögök dolomit-

területei

5. A Bükk dolomitterületei

6. Az Észak-borsodi karszt dolomit-
területei

7. A Mecsek dolomitterületei

8. A Villányi-hegység dolomitterületei

9. A Dunántúl és az Alföld recens

dolomitképzdraényei

10.

Felszín alatti dolomitterületek

Az anyagvizsgálat kiterjed a dolomit
ísvány— kzettani vizsgálatára (mikroszkó-

pos és elektronmikroszkópos felvételekre)

kémiai összetételére, gyakran nyomelem
vizsgálatára is. Különösen érdekes a 9. és

10. fejezet. A földtani irodalomban egyre
jagyobb figyelmet szentelnek a recens

iolomitképzdési folyamatoknak, a nem-
zetközi irodalomban fleg a tengeri, házánk-
iana szárazföldikarbonátképzdósnek. így
öglalkoznak a szerzk is a 9. fejezetben a
Fert-tó, a Balaton feneke recens dolomit-
szapjával, a Duna—Tisza közi tavak recens

dolomitjával.

A teljesség kedvéért a 10. fejezetben rövi-

den ismertetik a dolomitkibúvások tórsógé-

oen és a mezozóos medencealjazatok terü-

etén a kisebb-nagyobb mélységbe süllyedt,

jelyenként nagy vastagságú dolomit össz-

eteket, amelyek vízföldtani, kolajföld-
ani, esetenként ércföldtani szempontból
s jelentsek lehetnek.
A könyv második része a földtani és az

myagvizsgálatok összefoglaló értékelése.

A második rész 4 fejezetre oszlik.

1 . A magyarországi dolomitok rétegtani

helyzete
2. A magyarországi triász dolomitok

genetikai típusai és összefüggésük a
kzet minségével

3. A dolomitkzetek termolumineszcen-
ciás vizsgálatai

4. A dolomitosodás, a dedolomitosodás és

a rekalcitosodás kérdései
Különösen értékesek a második fejezet-

ien a táblázatos összeállítások. A 20. táb-

ázatban a felszíni dolomit-kifejldések
ótegtani áttekintését adják. Uralkodik a
:riász dolomit, amely a triász valamennyi
íreeletét képviseli. Az egyes genetikai
ipusokat a kzettani kifejldés és az
myagvizsgálati eredmények alapján külö-
ntették el. A fontosabb kzettani típusok
xémiai összetételének széls és átlagértékei-
ül a 21. táblázat, az építéstechnológiai
vizsgálatok jellemzinek széls és átlag-
értékeirl a 22. táblázat tájékoztat. A 23.

;áblázat a triász dolomitok genetikai típu-
sainak építéstechnológiai minsítését tün-
teti fel.

A 24. táblázatban a szerzk az egyes
dolomittípusok felszíni elterjedését mutat-

ják be. A dolomit termoluminoszconciás
vizsgálata Csordás István korszer mun-
kája.
A harmadik rósz a dolomit hasznosítási

lehetségeivel és minségi követelményei-
vel foglalkozik. Fejezetei a következk:

1 . A dolomit felhasználási területei

2. A dolomit minségi követelményei
3. A dolomit mint karszt, illetve hévíz-

tároló kzet
4. A dolomit, mint kolaj-, ill. földgáz-

tároló kzet
5. A dolomit, mint ércesedósre alkalmas
kzet (a dolomit indikátor szerepe)

6. A dolomit, mint bauxitfek kzet (a
dolomit szerepe a bauxitképzdés-
ben)

7. Javaslat a további kutatásokra
A dolomit fontosabb felhasználási terü-

leteirl, a minségi követelményekrl és a
vonatkozó szabványról, szerzdéses szava-
tosságról jól áttekinthet, több oldalas
táblázat tájékoztat.
A negyedik rész a dolomit bányászatával

és elkészítésével foglalkozik. Négy feje-

zete van

.

A negyedik rész a dolomit bányászatával
1. Jelenlegi dolomittermelósünk
2. Bányatervezés, -telepítés

3. A bányamvelés módszerei
4. A korszer bányagépek alkalmazása
A 29. táblázat megadja a dolomitbányák

valamennyi fontos jellemzjét a gazdasági
szervezet, az üzembentartó szervezet, a
bányaüzem helyének, évi termelésének és a
termék jellemzinek egyidej feltüntetésé-
vel. Továbbiakban a bányatervezós és tele-

pítés, a bányamvelés és tervezés, az ás-

ványelkészítés és tervezés, valamint a
fejtés legfontosabb ismereteit foglalja ösz-
sze. Röviden kitér a korszer bányagépek
alkalmazására, természetvédelmi és kör-
nyezetvédelmi feladatokra.
Rendkívül gazdag a könyv végén össze-

állított irodalom, amely 28 oldalra terjed
ki, külön feltüntetve a nyomtatásban meg-
jelent és a hozzáférhet kéziratosmunkákat.
Dolomit kutatásban érdekelt geológusok-
nak, bányászoknak és ipari szakemberek-
nek nélkülözhetetlen forrásmunkája.

Székyné Fux Vilma

Tibor Zoltai and James H. Stout:
Mineralogv, concepts and principles. Bur-
gess Publishing Company, Minneapolis 1 984.

Az olvasó új szemlélet ásványtan tan-
könyvvel ismerkedett meg. A szerzk a
Minnesota Egyetem ásványtani tanszéké-
nek professzorai, akik a tanszék mintegy
20 éves oktatási kísérletének és gyakorlatú-
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nak tapasztalatai alapján írták meg köny-
vüket, elssorban tankönyvként.
Ahogyan a könyv bevezetjében el-

mondják, szándékuk az volt, hogy a kémiai
és fizikai alapok korszer tárgyalása mel-
lett olyan volumen rendszeres ásványtani
anyagot nyújtsanak az oktatás számára,
amely reálisan elsajátítható a hallgatók

által, és tartalmában olyan „típus” ásvá-
nyokat foglal magába (mintegy 100 ás-

ványt), amelyek közé a tárgyaltakon kívüli

ásvány könnyen beilleszthet, és a hasonló-

ság alapján az ásvány tulajdonságai jó kö-

zelítéssel ismertté válnak a hallgató szá-

mára.
A könyv két nagy részbl áll.

Az els rész fejezetei:

I. történeti visszatekintés, a kristályrend-

szerek és kristálytulajdonságok (szín, alak,

srség stb.) definíciói.

II. Kristályszimmetria, szimmetria ele-

mek, kristályosztályok, projekció.

III. Kristályszimmetria, Miller indexek,

kristályformák

.

IV. Szimmetria és atomkötés. Kötés-
típusok, polarizáció, kristályenergia, ásvá-

nyok színe.

V. Kristályszerkezet, kristályrácsok, ha-

sadás, transzláció.

VI. Kristályfizika és szimmetria. H-
tágulás, piezoelektromosság, piroelektro-

mosság, mágneses tulajdonságok, mecha-
nikai tulajdonságok.

VII. Kristályok növekedése és hibáik.

Növekedés és stabilitás.

VIII. Kristálykémia és stabilitás.

IX. Ásványkémia és ásványtársulások.

X. Röntgenvizsgálat, diffrakció. Értel-

mezés rácsparaméterek, reciprokációk meg-
határozása stb.

XI. Optikai ásványtan.
A második rész a „válogatott” rendsze-

res ásványiban

.

A könyvet táblázatokat, projekciós áb-

rákat, számításokat tartalmazó függelék

egészíti ki.

Áttanulmányozva az olvasó meggyzd-
het a könyv korszer szemléletérl és

hasznos tanulságokat, ismereteket nyerhet
oktató, hallgató és gyakorló geológus egy-

aránt. Dr. Egerer Frigyes

Contributions to the History of Geological

Mapping. (Adatok a földtani térképezés

történetéhez.) Szerkesztette Dudich Endre
442 oldal, 74 szövegközti ábra. Akadémiai
Kiadó, Budapest 1984.

A Földtan Tudománytörténetének Nem-
zetközi Bizottsága (International Commis-
sion on the History of Geological Sciences)

1982-ben Budapesten tartott, X. szimpó-
ziumán bemutatott dolgozatok angol nyel-
ven kiadott gyjteménye. (A szimpózium
üléseirl és tanulmányi kirándulásáról írt

beszámoló már megjelent a Földtani Köz-
löny 1983. évi 113. kötetének 178. oldalán.)
Á kötetben tizenhat különböz nemzet-

hez tartozó szerztl összesen 67 cikk jelent
meg. A cikkeket szemléletes ábramellék-
letek és a tárgykörhöz tartozó irodalom-
jegyzékek egészítik ki. A kinyomtatott
dolgozatoknak közel a felét szovjet szak-
emberek írták. Az egymástól eltér terje-

delm, tárgykör és kidolgozású írásoknak
az az egyetlen közös vonásuk, hogy a geoló-
giai kartográfia kialakulásának történeté-
hez és jelenlegi helyzetéhez kívánnak isme-
reteket szolgáltatni. Mint azt a kötet el-
szavában Füeöp József is hangsúlyozta,
Magyarországon jelents hagyományai van-
nak a földtani tudomány múltja kutatásá-
nak s ez a körülmény is indokolta azt, hogy
Budapestet jelölték ki a szimpózium
helyéül.

Rövid ismertetésemben nem töreked-
hetem a kötet teljes tartalmának ismerte-

tésére. Ezért meg kellett elégednem a benne
olvasható fbb megállapítások felsorolásá-

val, továbbá a magyar vonatkozású részle-

tek megemlítésével.
A kötetben lev dolgozatokat négy

témakörbe csoportosították. A kötetben
alkalmazott sorrendet követve, az egyes
csoportokról az alábbi megállapításokat
tehetjük:

I. A földtani térképkészítés általános irány-

elveinek fejldése az idk folyamán

Az itt közölt dolgozatok több, egymástól
igen eltér szempontból próbálják meg-
világítani a földtani térképkészítés mód-
szertani alapelveinek idnkénti megválto-
zásait. így például Trifonov, G. F. (47—
53. old.) a marxizmus-leninizmus dialek-

tikus materialista felfogásának szemszögé-
bl vizsgálja a problémát. Dudich E.

(61 — 67. old.) viszont a modern mszaki
eszközök felhasználásának lehetségeit is

mértét i: tengerfenék kutatás, repülgépek-
rl és rhajókról készített fényképfelvéte-

lek stb. Más dolgozatok szólnak továbbá
az alkalmazott térképjelek és a színskála

egységesítésérl, a tektonikai elemek ábrá-

zolásmódjáról, stb. Az els földtani térké-

pet kereken 300 évvel ez eltt (1684-ben)

szerkesztette meg Lister; az egységes szín-

kulcsot pedig több mint száz évvel ez eltt

(1881-ben) hagyta jóvá a bolognai Nemzet
közi Geológus Kongresszus. Mégis mindmá
ig vannak megoldat lan részletkérdések i

térképi ábrázolásmód egységesítésének fel
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adatkörében. Az ebben közrejátszó szub-
jektív és objektív okok felsorolása nem
tartozik könyvismertetésünk kereteibe.

II. A földtani térképek készítésének törté-

nete az egyes országokban, illetve az egyes
földtani tájegységek területén

Az ebbe a tárgykörbe tartozó dolgozatok
zöme nem szorítkozott csupán a térkép-
kiadványok megjelenésének idrendi fel-

sorolására, hanem ismertette az ábrázolt
ismeretanyag folyamatos gyarapodását és

a szerkesztési módszer fejldését is. Nem
illik bele a tudománytörténeti megemléke-
zések soréba Zheng és Wang munkája
(199— 204. old.), akik csupán a legutóbbi
harminc év tevékenységét és Kína jelenlegi

feltérképezel teégi állapotát ismertetik anél-

kül, hogy megemlékeznének a hajdani
nagy eldök régebbi eredményeirl, érde-
meirl is. Ezzel szemben Ashgirei, G. D.
szovjet tudós nem mulasztotta el, hogy a
Nyugati-Himalája térképezésének történe-
tében felsorolja — többek között — m.
Lóczy Lajos, Uhlig Viktor és Heim Albert

nevét is (197— 198. old.)

A mi számunkra különösen érdekes a
hajdani Osztrák—Magyar Monarchia terüle-

térl, valamint a mai Ausztria és Szlovákia
területérl készített térképek története
(99— 101 és 129—137. old.). Ehhez a téma-
körhöz csatlakozik Brezsnyánszky Károly
értekezése is a Kárpát -medence megatek-
tonikai térképeinek és a hegységszerkezeti
elméletek alakulásáról (199—128. old.).

Sajnálatos, hogy román szakemberek
nem mutattak be egyetlen egy dolgozatot
sem a szimpóziumon. Ezért Erdély és a
Bánság földtani térképezésének történetére
vonatkozólag csupán utalásokat találunk
Brezsnyánszky (122. old.), Póka (238.
old.) és Csíky (401 — 408. old.) munkáiban.

III. A különleges fajtájú földtani térképek
kialakulásának története

Az ebbe a csoportba sorolt értekezések
nem a kzetek felszíni elterjedését ábrázoló
térképeket tárgyalják. Az itt vizsgált
speciális ábrázolások fként olyan adatokat
tartalmaznak, amelyek valamely tudomá-
nyos szakterület (geofizika, ásvány-kzet-
tan), vagy a gyakorlati bányakutatás
céljait szolgálják. A téma fontossága miatt
érthet, hogy a kötetnek ez a része a leg-
terjedelmesebb és itt jelent meg a legtöbb
magyar dolgozat is:

Póka T.: A magmás kzetek ábrázolás-
módjának fejldése (237— 245. old.)

Stegena L.: Magyarország közrem-
ködése a világ geofizikai térképezésében
(251-259. old.)

Knauer J.: A bauxitgeológiai térképe-
zés fejldése Magyarországon (287— 295.

old.)

Szantner F. et al.: A bauxit-prognóz is-

hoz használt bázistérképek Magyarorszá-
gon (297-309. old.)

Széles L.— Kiss J.: A földtani térképek
szerepe a kszénbányászatban (313— 320.

old.).

IV. Kiváló tudósok tevékenysége a
geológiai térképezésben

Az itt közölt tanulmányok híres eldeink
széles kör tevékenységének csupán a tér-

képezéssel kapcsolatos vonatkozásait írják

le. Ilyen módon írta meg Csíky Gábor is

tanulmányát Magyarország bányaföldtani
térképezésének a tizennyolcadik százai 1 bán
élt elfutárairól (399— 410. old.). Ebben a
dolgozatban Marsigli, Born, Éichtel és

Frivaldszky munkáiról olvashatunk.
A külföldi szerzk dolgozatai közül

kiemelend Vallance, T. G. (Ausztrália)

és Torrens, H. S. (Nagy-Britamiia) meg-
emlékezése Townson Róbertról (391— 398.

old.). Townson R. angol természetbúvár
1793-ban beutazta Magyarországot s uta-

zásáról egy geológiai adatokat és vázlatos
földtani térképet is tartalmazó könyvben
számol be. Townson késbb Ausztráliába
vándorolt ki s itt folytatta tudományos
munkásságát. tehát — BEAUDANTot is

megelzve — hazánk legrégibb földtani

térképezje volt. Ezért úttör tudományos
munkásságát egyformán számon tartjuk

mi magyarok, éppúgy mint az angolok és

ausztráliaiak is.

A kötet legvégén a Tudománytörténeti
Szimpózium holland elnökének, Hooykaas
R.-nek záróbeszéde olvasható. Ebben ki-

fejezésre juttatja az elhangzott eladások
közös megállapítását, vagyis azt, hogy a
földtani tudomány fejldése és a térképi

ábrázolásmód változásai az idk folyamán
mindig kölcsönhatással voltak egymásra.

Áttekintve a szép kiállítású kötetet,

elismeréssel kell szólnunk Dtjdich Endre
szerkeszti munkájáról is. Az érthet okok-
ból heterogén kiállítású kézirattömeg ösz-

szegyjtése és sajtó aló rendezése olyan
szakértelmet és szorgalmat követel nagy
feladat lehetett, amelynek elvégzéséhez
csak az ezen tudományszak iránti önzetlen
lelkesedés nyújthatott kell ert.

dr. Jaskó Sándor
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Proceedings of the Seventeenth Assembly
of the Eürópean Seismological Commission
(Az európai földrengéstani bizottság 17.

közgylésének munkálatai). Edited by
Bisztricsány E.— Szeidovitz Gy. szerk.,

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.

A XVIII + 689 oldal terjedelm kötet
impresszuma tudtul adja, hogy a könyvet
a szilárd Föld geofizikájának haladása
(Developments in Solid Earth Geophysics)
sorozatban, és az Elsevier kiadóval közös
kiadásban publikálták. A hagyományos
nyomdatechnika helyett gyors sokszorosí-

tási eljárást alkalmaztak: a kéziratokat
eredeti formájukban reprodukálták.
A kötetben az elnöki bevezet után kö-

zölt 118 dolgozatot az Európai Szeizmoló-
giai Bizottság (ESC) 17. közgylésén
(1980. VIII. 21— 23.) és az Európai Geo-
fizikai Társulat (EGS) VII. évi gylésén
(VIII. 24—29.) Budapesten adták el,
vagy oda küldték be. A könyv 14 fejezetre

oszlik, a tanácskozások szekciói szerint:

1. Az európai digitális szeizmikus hálózat

(6. cikk), 2. A földrengések veszélye és el-
rejelzése (9), 3. Szeizmicitás (21), 4. Adat-
beszerzés (3), 5. Fokális mechanizmus és a
földrengések elrejelzése (6), 6. Mikroren-
gések és szeizmikus zajok (5), 7. Elmélet és

interpretáció (10), 8. Mélyrengéses vizsgá-

latok (2), 9. A köpeny fizikai és kémiai
tulajdonságai (11), 10. A jelenlegi kéreg-
mozgások s a kísér szeizmicitás (9), 11.

Európa kéregszerkezete (21), 12. Kelet-
Európa lemeztektonikája (13), 13. Geofizi-

kai folyadék dinamika (1), 14. Matematikai
geofizika (1). A szerzi kollektívák szép
számmal szerepelnek, így a cikkek számá-
nál jóval több szakember a kötet dolgoza-
tainak szerzje.

Hazai szerzktl nyolc dolgozatot talá-

lunk, köztük Rónai A. kiemelked jelent-
ség dolgozatát az Alföld vertikális mozgá-
sáról, mint a magnetosztratigráfia példá-
ját; Dévaványa ésVészt egy-egy 1200 m-es
fúrását 1 m-es közökben mintázták meg,
szigorú elírások szerint és küldték folya-

matosan a kanadai Dalhousie Egyetem
paleomágneses laboratóriumába. A két
fúrásban az üledékképzdés évi átlagos

sebessége 0,17, ill. 0,20 mm volt a negyed-
idszakban, 0,20, ill. 0,23 mm a pannonban.
Hédervári P.— Noszticzius Z. a föld-

rengéseket kísér fényjelenségek megfigye-
lésének szükségességérl, Szeidovitz Gy.
a budapesti mikrotremor mérésekrl érte-

kezik (ez utóbbinak csak kivonata olvas-
ható). Bisztricsányi E. et al. a hazai
szeizmológiai telemetrikus hálózatot ismer-
teti, amivel szakköreinkben hiányzó alap-

ismeretet nyújt. Nem közismert, hogy a
budapesti négy állomással áll rádió össze-

köttetésben (Piszkéstet, Kecskemét, Pécs,
Kabhegy).
A 12. fejezetben van a másik négy hazai

dolgozat. Belek; I. a mecseki alsókréta
vulkanizmust ismerteti részletesen, 29 tétel

irodalom felsorolásával. Csellag J. et al.

a Kárpát-medence eocén vulkáni övének
lemeztektonikai meghatározottságáról ér-

tekezik s fejezetet szentel a posztvulkáni
szerkezet-alakulásnak is. Öt ábra szemlél-

teti a legkorszerbb képbe illesztés szándé-
kával készült szintézist. Embey Isztin A.
a magyarországi bazaltos kzetek tektoni-

kai helyzetét kísérli meg meghatározni a
fbb elemek eloszlása révén. Röviden is-

merteti a különböz korú bázisos kzettár-
sulásokat. Ezeket diagramon ábrázolva
genetikus mezkbe kerülnek a mintákat
reprezentáló pontok, így tektonikai vonat-
kozások válnak leolvashatóvá. Ily módon
kiadódik a Pannon-medence kéregbeli ter-

mális diapirja, ez az alkali bazalt vulkaniz-

mus eredend oka. Leszögezi, hogy a köz-

vetlen köpeny-eredet ultrabázisos kze-
tek teljességgel hiányoznak a Bükk hegy-
ségben, a wehrlit nyilvánvalóan kumulatív
eredet. Pogácsás Gy.—Varga I. reflexiós

szeizmikus mérések alapján vizsgálja a

Pannon-medence kainozóos szerkezetének
jellemz fejldését.
A kötetben közölt tanulmányok zömmel

a környez országok szerzitl származnak
s ezen országok megfelel vonatkozásait
tárgyalják. Sok közötte a magvas, figyel-

met felkelt; általában jól, illetve elegen-

den illusztráltak. A tanulmányok sokféle-

sége miatt nem lehet mindegyiket beillesz-

teni a fejezetek adta keretekbe. így a Tien

San és a Turáni-alföld szeizmológiája

Európa kéregszerkezete fejezetének végért

került.

Kitaibel P.—Tomtsányi A.: A mór
földrengés c. értekezésének (1814) címlapjt

és a rengési területet ábrázoló térkép stíl

sósán díszíti a kötet elejét. Kár, hogy a kö

tét tartalmával nem áll kapcsolatban, vág}

ha igen, ez a kapcsolat homályban maradt
A kötet végén a szerzk címlistája é

tárgymutató található, teljessé téve annal

használhatóságét és a szükséges kapcsola

tok ápolását. Kaszab A.
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A Magyarhoni Földtani Társulat 1984. szeptember— december havi ülésszakán

elhangzott eladások

Szeptember 3 — 7. „Szedimentológiai Tovább-
képz Tanfolyam” az Általános Föld-

tani Szakosztály, az Ifjúsági Bizottság, a
Közép- és Északdunántúli Területi Szer-

vezet és a Magyar Állami Földtani Inté-

zet közös rendezésében Sümegen.

Elnökök: Balogh Kálmán, Haas János,
Bérczi István
Dank Viktor: Megnyitó
Balogh Kálmán: A szedimentológia fej-

ldése
Balogh Kálmán: A szedimentológia ha-

zai helyzete
Balogh Kálmán: A modellalkotás szük-

ségessége
Bérczi István — Haas János: Szedimen-

tációs modellek és az üledékes kzetek rend-

szere

Szárazföldi üledékképzdés
Mtndszenty Andrea: Mállás, talajkép-

zdés, bauxit, kaolinit
Bérczi István—Császár Géza: Sivatagi

eolikus üledékképzdés
Majoros György: Folyóvízi üledékkép-

zdés
Jámbor Áron: A tavi üledékképzdés
Bérczi István— Császár Géza: Delta,

esztuáriumi üledékképzdés
Ravasz Csaba: Vulkanoszedimentek

Partszegélyi, sekélytengeri törmelékes és kar-

bonátos üledékképzdés
Haas János: Supratidal, intertidal és

subtidal üledékképzdés
Haas János: A selfek karbonátos üle-

dékei
Haas János: Zátony környezet

Mélytengeri üledékképzdés
Balogh Kálmán: Szárazföldperemi la-

gúna
Balogh Kálmán: Megemlékezés SzÁ-

deczky Kardoss Elemérrl
Balogh Kálmán: Sziliciklasztikus self

Balogh Kálmán: Flisképzdés

Konda József: Mélytengeri kovaüle-
dékek
Mlndszenty Andrea: Mélytengeri man-

gán-üledékek szedimentológiája
Bérczi István—Haas János: Értelme-

zési módszerek
Bérczi István: Zárszó

A tanfolyam idtartama alatt diaképeken
szemléltették a recens szedimentáeiós kör-
nyezeteket, valamint az egyes témakörök-
ben makroszkópos észlelés, mikroszkópi
vizsgálatok gyakorlására volt a résztve-
vknek lehetségük. Kirándulást szervez-
tek a Bakonyba és a Balatonfelvidékre, a
tárgyalt témakör terepi bemutatására.
Á résztvevk száma: 62

Szeptember 10— 14. Mérnökgeológiai sze-

minárium a Mérnökgeológia-Környezet
földtani Szakosztály, az Északmagyaror-
szági Területi Szervezet, az IAEG Ma-
gyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar
Hidrológiai Társaság közös rendezésében,
helyszíni és szlovákiai terepbejárással
egybekötve, Salgótarjánban.

Szeptember 10—11.
Elnök: Juhász József
Kéri János: Salgótarján építésföldtani

atlaszának bemutatása
Arató György: Az építésföldtani atlasz

felhasználásának tapasztalatai Salgótar-
ján városának fejlesztése során
Fodor Tamásné: Északmagyarország

Ny-i részének felszínmozgásai
Szilvágyi Imre: Felszínmozgások Sal-

gótarján környékén
Siposs Zoltán: A nógrád-cserháti kuta-

tási terület földtani térképezésekor vég-
zett építésföldtani vizsgálatok eredményei
Baksa Csaba— Zelenka Tibor— Szilá-

gyi Gábor— Földessy János: A recski

ércbányászat hidrogeológiai kérdései
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Zelenka Tibor— Földessy János— Sze-
bényi Géza— Szepesi István: A recski

ércbányászat tapasztalatai a kzetállé-
konyságról, a repedezettség függvényében
Pállá György: A Nógrádi-medence bar-

nakszén bányászatával kapcsolatos mér-
nökgeológiai, környezetföldtani problémák
Kováts András: Mérnökgeológiai tevé-

kenység a Thorez bányaüzemben
Nagy Béla: A Thorez bányaüzem keleti

II. külfejtésének hidrogeológiai viszonyai
és víztelenítési tapasztalatai
Oláh János: Rekultiváció a Mátraaljai

Szénbányák Thorez bányaüzemében
Mahr Tibor—Malgot Jozef: Közép-

szlovákia vulkanikus hegységeinek felszín-

mozgásai
Tóth György: A vízföldtani térképezés

eredményei Nógrád megyében és környékén
Ivicsics Lajos: Víztározók hidraulikai

kérdései
Józsa Gábor— Prakfalvi Péter: A kör-

nyezetföldtani térképezés tapasztalatai

Északmagyarország Ny-i részén
Klespitz János: Északmagyarország

Ny-i részén található állami kbányák
bányaföldtani, mérnökgeológiai és környe-
zetföldtani viszonyai
Kordos László: Északmagyarország

Ny-i részének földtani-természetvédelmi
értékei
Szlabóczky Pál: Nógrád megyei víz-

mkutak vizsgálata hozamnövelés céljából

Vita: Dér I., Chikán Gné, Józsa G.,

Tóth Gy., Juhász J.

A résztvevk száma: 44
Terepbejárás Salgótarjánban és kör-

nyékén
Útvonal: Somoskújfalu (somoski ba-

zaltömlés) — Karancshegyi andezitbánya
— Salgótarján (csúszások, Bányászati
Múzeum)
Szeptember 12—14. Tanulmányi kirándu-

lás Szlovákiába. Útvonal: Somoskúj-
falu — Losonc — Zólyom — Selmec-
bánya — Bacsófalvi tó — Szitnya —
Szentantal — Szklenófürd — Körmöc-
bánya — Besztercebánya — Tajó — Dob-
sina — Betlér — Krasznahorka — Rozs-
nyó — Rimaszombat — Somoskújfalu
A tanulmányi kirándulás vezetje: Vi-

tális Gyöi’gy
A résztvevk száma: 30

Szeptember 10. Az Ásványtan-Geokémiai
Szakosztály eladóülése

Elnök: Kiss János
Dobosi Gábor—Nagy Béla: A lillianit-

guettardit sorba tartozó komplex szulfidok
a nagybörzsönyi szulfidos ércesedésben
Nagy Béla — Dobosi Gábor: Az arany

szerepe a rózsabányai ércesedésben

Vita: Kiss J., Dobosi G., Nagy B.,

Pesthy L.
A résztvevk száma: 16

Szeptember 13. ,,Alginit a mezgazdaság-
ban” ankét az Általános Földtani Szakosz-
tály, a Magyar ÁUami Földtani Intézel,

a Magyar Agrártudományi Egyesület
Talajtani Társaságával, valamint az Al-
ginit Gazdasági Társasággal közös rende-
zésben

Elnökök: Hámor Géza, Debreceni
Béla, Szabolcs István
Hámor Géza: Megnyitó
Solti Gábor: Az algíriit kutatása és fel-

használási lehetsége
Szabó Vid : Alginitekkel végzett növény-

termesztési és adszorbciós kísérletek
Hargitai László: Alginitek agrokémiai

értékelése és felhasználási lehetségük
Pais István: A mikroelemkutatás és a

hazai nyersanyagok felhasználása
Kádárné Papp Klára: Alginit -f perlit

keverékébl elállított termközeg
Ágh Pál: Savanyú homoktalajok javítá-

sának lehetsége alginittel

PatÓCS Imre: A MÉM-NAK minsít
vizsgálatai
Csepinszky Béla: Az alginit bányászata

és forgalmazása
Hámor Géza: Zárszó
Az ankéttal párhuzamosan, az alginit

kiállítás keretében, bemutatták az alginit-

tel végzett tenyészedényes kísérleteket és

az alginittermékeket
Vita: Szabó V., Szabó D., Földi I., Pais I.

A résztvevk száma: 212

Szeptember 13. A Földtani Közlöny szer-

kesztbizottsága ülése

Elnök: Dank Viktor
Napirend: Aktuális ügyek
A résztvevk száma: 6

Szeptember 18. Szénkzettani Munkabizott-
ság eladóülése

Elnök: Horváth Zoltán
Elek Izabella: Kréta szenek szénk-

zettani tulajdonságai
Vita: Bernhardt B., Joeháné Edelényi E..

Horváth Z.

A résztvevk száma: 7

Szeptember 18. Az Általános Földtani

Szakosztály eladóülése

Elnök: Dudich Endre
B. L. Bolton (Ausztrália): A Grootc

Eylandt-i mangánérctelep genetikája és t

szupergén Mn-dúsulás kérdései
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Vita: Vet I., Dudich E., Balogh K.,

Szabó Z., Mindszenty Andrea, Báldi T.,

Viezién I.

A résztvevk száma: 15

Szeptember 18. A Geológus Szakkör össze-

jövetele

Hidasi János: Alakuló gylés, titkár

választása
A résztvevk száma: 17

Szeptember 20— 21. Iliit Ankét az Agyagás-
ványtani Szakosztály és a Szilikátipari

Tudományos Egyesület Finomkerámiai
Szakosztályával közös rendezésben Mádon

Elnök: Székyné Fux Vilma
Megnyitó
Lenkei Mária — Mólnak Barnabás-

né: Az illit típusmintákkal 1984-ben vég-

zett vizsgálatok eredményei
Vassányi István: Az illit típusminták

röntgendiffrakciós vizsgálatai

Viczián István — Földvári Mária: A f-
zérradványi illit-etalon minták vizsgálati

eredményei
Bidló Gábor: Az új illit típus-minták

vizsgálata derivatográffal

Dódony István: Az illit típus-minták
nagyfelbontású elektronmikroszkópos és

elektrondiffrakciós vizsgálata
Juhász A. Zoltán: Vizsgálatok az illit

vízgz adszorpciójával kapcsolatban
Gábor Péterné — Pöppl László: Ada-

tok az illit nagyhmérséklet reakcióihoz
Mátyás Ern: A fzérradványi illit

hasznosításának eredményei és problémái
A résztvevk megtekintették a BAZ

megyei Építanyagipari Vállalat sárospa-
taki kerámiagyárát, a fzérradványi ne-

mesagyagbányát, és a hollóházi porcelán-
gyárat.

A kirándulást vezették: Mátyás Ern
és Sántha Pál
A résztvevk száma: 45

Szeptember 26. A Geológus Szakkör tanul-
mányi kirándulása

Útvonal: Mátyás-hegy, kfejt
Kirándulásvezet: Ladocsi Attila
A résztvevk száma: 12

Szeptember 25. Az ijjiisági Bizottság veze-

tségi ülése

Elnök: Szabóné Balog Anna
Napirend: 1. A Semsey Andor emlék -

érem ügyrendje, 2. Ásvány-kzettani tan-
folyam (Szeged), 3. Egyebek
Á résztvevk száma: 8

Október 1. Az slénytan-Rétegtani Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Monostori Miklós: A pénzeskúti márga

Ostracoda faunája
Oravecz János: Decapoda lelet a du-

nántúli felst riászból
Monostori Miklós— Lemmert József:

Felspannóniai molluszkák tapho- és tha-
natocönozisa DNy magyarország rétegso-

rokban
Vita: Oravecz J., Horváth M., Kecske-

méti T., Oraveczné Scheffer A.
A résztvevk száma: 17

Október 2. A Geológus Szakkör eladóülése
Hidasi János: A Föld felépítése

A résztvevk száma: 15

Október 5—7. Tektonikai továbbképz az

Ifjúsági Bizottság és a Déldunántúli
Területi Szervezet közös rendezésében a
Bükk-hegységben

Kirándulásvezetk: Bállá Zoltán és

Havas László
A résztvevk száma: 33

Október 7. A Geológus Szakkör tanulmányi
kirándulása

Úticél: Gént (Bauxitbánya Múzeum)
Kirándulásvezet: Hidasi János
A résztvevk száma: 19

Október 8. Az Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kiss János
Tomschey Ottó: Az alföldi metamorf

kzetek premetamorf kiindulási kzetei,

nyomelem geokémiájuk alapján
Mátyás Tibor: Zeolitos kzetek indiká-

torokkal történ festési lehetségei (
hoz-

závetleges minségi elemzés céljából)

Vita: Székyné Fux V., Kiss J., Tomschey
O., Sztrókay K., Pordán S., Mátyás T.

A résztvevk száma: 1

1

Október 9—10. Vándorgylés az Északma-
gyarországi Területi Szervezettel közös

rendezésben Miskolcon és környékén

Elnök: Dank Viktor
Október 9. Plenáris ülés

Mátyás Ern: Eredmények és problé-
mák a Tokaji-hegység nyersanyagkutatá-
saiban
Baksa Csaba—Nagy Géza: Üjabb érc-

kutatási adatok a Mátra hegységben
Hernyák Gábor: Gipsz-anhidrit elfor-

dulás a Rudabányai-hegységben
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Hermész Miklós— Juhász András: Bar-
nakszénkutatás Északmagyarországon

Szokolai György: Lignitkutatási ered-

mények a Mátra— Bükk-alján
Egerer Frigyes—Namesánszky Károly
—Tóth György: Hidrokémiai vizsgálatok
Északmagyarországon
Gyurkó Pál

—

Kardeván Péter—Tóth
Csaba: Az elektromágneses frekvencia-

szondázás és a kutatási információs rend-
szer lehetsége a dinamikus nyersanyag-
kutatásban

Grill József

—

Kovács Sándor— Less
György— Réti Zsolt—Róth László—
Szentpéteri Ildikó : Az Aggtelek-Ruda-
bányai-hegység földtani felépítése és fejl-
déstörténete

Terepbejárás az üledékes területek meg-
tekintésére Dubicsányban. Kirándulásve-
zet: Goda Lajos, és a magmás területek

megtekintésére a Tokaji-hegységben. Ki-
rándulásvezet: Mátyás Ern
Október 10. Terepjárás a Szendri- és

Rudabányai-hegység új feltárásainak
bemutatására
Útvonal: Rudabánya — Hominida telep

(vasércbánya és telep) — Alsótelekes —
Dolomitbánya — Szuhogy — Szalonna —
Telekes oldal — Bódvalenke — Szögliget—
Tilalmas domb

Kirándulásvezetk: Hernyák Gábor —
Szentpéteri Ildikó— Less György—Réti
Zsolt

Október 15. A Tudománytörténeti Szakosz-

tály vezetségi ülése

Elnök: Csíky Gábor
Napirend: 1. Az 1985. évi munkaterv

elkészítése, 2. Egyebek
A résztvevk száma: 9

Október 15. Az Ásványgyjtk Szakcsoport-
ja vezetségi ülése

Elnök: Várhegyi Gyz
Napirend: 1. Szovjet ásványkiállítás,

2. Az ásványok védetté nyilvánításának
kritériumai, 3. A vezetségi reszort-felada-

tok elosztása, 4. Egyebek
A résztvevk száma: 10

Október 16. Az slénytan-Rétegtani Szak-
osztály munkahelyi látogatása a Termé-
szettudományi Múzeum Föld- és slény-
tárában

A látogatást vezette : Kecskeméti Tibor,
Jánossy Dénes, Nagy István Z., Szabó
János és Vörös Attila
A résztvevk száma: 27

Október 16. A Geológus Szakkör eladóülése

Erdélyi Árpád: Kolaj földtan és a k-
olaj kitermelése
Á résztvevk száma: 15

Október 20. A Geológus Szakkör kirándulása

Útvonal: Budapest — Kbánya (Rákosi
vasúti delta)

A kirándulást vezette: Ladocsi Attila

A résztvevk száma: 15

Október 20. Az Ásványgyjt Szakcsoport
ásványgyjtéssel egybekötött kirándulása

Útvonal: Uzsabánya (zeolitok, kalcit,

apophyllit)

Október 25. Az slénytan-Rétegtani Szak-
osztály vezetségi Ülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Napirend: 1. Az 1985. évi munkaterv,

2. Egyebek
A résztvevk száma: 6

Október 29. Az Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kiss János
Maksimovt Zorán, (Jugoszlávia): A

geokémiai környezet és az egészségkároso-
dás

Vita: Pécsiné Donáth É., Pantó Gy.,
Kiss J.

A résztvevk száma: 13

Október 30. A Mérnökgeológiai-Környezet-
földtani Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: 1. Beszámoló a szakosztály

1984. I. félévi tevékenységérl, 2. Beszá-
moló a salgótarjáni mérnökgeológiai sze-

mináriumról és terepbejárásról, 3. Az
IAEG Magyar Nemzeti Bizottság 1984.

évi tevékenysége, 4. A Mérnökgeológiai
Szemle 1984. évi megjelent száma és az

1985. évre tervezett kiadások, 5. A szak-

osztály 1985. évi munkatervének összeál-

lítása

A résztvevk száma: 1

1

Október 30. A geológus Szakkör eladóülése

Hidasi János: A magmás kzetek kiter-

melése
A résztvevk száma: 11
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Október 31. Az Általános Földtani Szak-
osztály vezetségi ülése

Elnök: Dudich Endre
Napirend: 1. Titkárcsere, 2. A szakosz-

tályi tevékenységgel kapcsolatos aktuális

kérdések, 3. 1984. évi munka értékelése,

az 1985. év munkaterv elkészítése
A résztvevk száma: 8

November 5. Az slénytan-Rétegtani Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Géczy Barnabás
Majoros György: 1. slénytani adatok

a polgárdi (Szárhegy) mészk ismeretéhez,

2. Tentaculiteses devon újabb elfordulása
a Balatonfelvidéken

Vita: Balogh K., Horváth I., Kovács S.,

Ságh L., Géczy B., Majoros Gy., Kókay J.

A résztvevk száma: 17

November 5. Az Agyagásványtani Szakosz-

tály vezetségi ülése

Elnök: Földváry Mária
Napirend: 1. Az 1984. évi szakosztályi

munka értékelése, 2. Az 1985. évi munka-
terv elkészítése, 3. Egyebek
A résztvevk száma: 5

November 8— 9. Ásvány-kzettani tovább-

képz az Ásványtan -Geokémiai Szakosz-

tály és az Ifjiísági Bizottság rendezésében

Szegeden

Ásványtan-geokémiai szekció

Elnökök: Gatter István és Pesty
László
Szederkényi Tibor: Megnyitó
Dobosi Gábor: A mikroszonda hazai al-

kalmazása szulfid érceken, magmás-meta-
morf kzetek kzetalkotó ásványain
Gál Miklósné: A mikroszondás vizsgá-

latok alkalmazása a szilikátásványok és a
hasadóanyag kutatásában
Bérczi János: Neutronaktivációs mód-

szerek hazai alkalmazási eredményei és
földtani jelentségük
Balogh Kadosa: A K/Ar módszer el-

mélete, alkalmazási lehetségek, az ered-
mények értelmezési szempontjai
Balogh Kadosa: Hazai K/Ar vizsgála-

tok földtani eredményei
Pesty László: A víz szerepe a kzetüveg

átalakulási folyamataiban
Dódony István: A transzmissziós elekt-

ronmikroszkópia helye az ásványtani ku-
tatásban; hazai példák
Gatter István: A fluid-zárvány vizs-

gálati technika hazai alkalmazásának né-
hány • tapasztalata

Ódor László: Néhány ércföldtani ered-
mény a Velencei-hegység kutatásában
Vinoze János: Cu-U órcesedés a mecseki

felspermben
Nagy Béla: A Börzsöny hegységi hidro-

termális ércesedések ásványtan-geokémia-
ércteleptani vizsgálata
Hernyák Gábor: Az alsótelekesi gipsz

-

anhidrit elfordulás teleptani jellemzése
Csillag János: Metaszomatózis és érc-

képzdés
Baksa Csaba: Újabb ércföldtani ered-

mények a Mátra-hegységben

Kzettani szekció

Elnökök: Molnár János és Balog Anna
Székyné Fux Vilma: A magmás k-

zetek modális rendszerezése (Strkckei-
SEN-féle beosztás). A vulkáni kzetek leg-

újabb kémiai rendszerezése (TAS)
Gyarmati Pál: A magmás kzetek ké-

miai rendszerezése, kémiai elemzési ered-

mények átszámítási-ábrázolási módjai
Kubovtcs Imre: Az Si0 2 és az alkáliák

szerepe a rendszerezésben
Buda György: A granitoidok rendszere-

zése
Szabó Csaba: Lamprofirok
Zelenka Tibor: A piroklasztikumok

rendszerezése
Haas János: A mészkövek rendszerezése
Jámbor Áron: Az üledékes képzdmé-

nyek és kzetek terepi feldolgozása
Horváth Zoltán: A vitrinit reflexió és

földtani alkalmazhatósága
Szederkényi Tibor: A metamorfózis

tényezi
Lelkesné Felvári Gyöngyi: A meta-

morf kzetek szövete. A polimetamorfózis
Szederkényi Tibor: A metamorf kze-

tek korszer rendszerezése
Gálos Miklós: Kzettani rendszerezés a

Nemzetközi Mérnökgeológiai Egyesület
(IAEG) ajánlása alapján
Balog Anna: Zárszó
A résztvevk száma: 45

November 12. Az Ásványtan-Geokémiai
Szakosztály eladóülése

Elnök: Kiss János
Sz. Polgári Márta: A Labrador-tekn

Fe-formációjához kapcsolódó Mn-indiká-
ciók terepi és geokémiai (el. mikroszondás)
vizsgálata (Kanadai diaképes beszámoló)

Vita: Kiss J., Barátosi J., Cseh-Németh
J., Mindszenty A.
A résztvevk száma: 7
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November 14. Az Általános Földtani Szak-
osztály eladóülése

Elnökök: Dudich Endre és Krössy
László
Barabásné Stuhl Ágnes: A Mecsek és

a Villányi-hegység közötti terület újpa-
leozoikuma az újabb kutatások alapján
Mire Károly: A Duna szerepe a Fert

kialakulásában
Vita: Bilik I., Mészáros J., Kázmér M.,

Kozur H., Császár G., Szabó I., Neppel F.

A résztvevk száma: 23

November 14. Az Ásványtan-Geokémiai
Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Kiss János
Napirend: 1. A szakosztály 1984. évi

tevékenységének értékelése, 2. Az 1985.

évi munkaterv összeállítása, 3. Egyebek
A résztvevk száma: 8

November 19. Az Ásványtan-Geokémiai
Szakosztály Ásványgyjtk Szakcsoport
eladóülése

Elnök: Várhegyi Gyz
Badinszky Péter: Az ÉSZAKK és

DÉLK bányáiban fellelhet jelentsebb
ásványelfordulások^ ismertetése

Olaszi Vendel: Ásványgyjt körúton

Kanadában
A résztvevk száma: 13

November 21. Az Ellenrz Bizottság ülése

Elnök: Vitális György
Napirend: Az 1982 — 83. évi társulati

munka értékelése az MTESZ Ellenrzési

Osztályának képviselivel
A résztvevk száma: 5

November 21. Elnökségi ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Beszámoló a Társulat

1984. évi tevékenységérl és az 1985. évi

munkaterv elkészítésérl, 2. Tájékoztató
az MTESZ Gazdasági Bizottság 1985. évi

MTESZ és társulati költségvetéssel kapcso-
latos ülésérl, 3. Nemzetközi kapcsolatok
és rendezvények (27. Geológiai Világkong-
resszus — Moszkva; Neogén Kongresszus,
RDP Tanácskozás), 4. Beszámoló az Okta-
tási Bizottság 1984. évi munkájáról, 5. Tá-
jékoztató az Emlékérmeket felülvizsgáló

ad hoc bizottság munkájáról, a Semsey
Andor emlékplakett-tervezet bemutatása
és jóváhagyása, 6. Az 1984. évi jutalma-
zás, 7. Személyi ügyek
A résztvevk száma: IG

November 21. Választmányi ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Beszámoló a társulat 1984.

évi tevékenységérl és az 1985. évi munka-
terv elkészületeirl, 2. Tájékoztató az
MTESZ Gazdasági Bizottság költségvetés-
sel kapcsolatban összehívott üléseirl, 3.

Nemzetközi kapcsolatok és rendezvények,
4. Beszámoló az Oktatási Bizottság mun-
kájáról, 5. Az „Emlékérmeket felülvizs-

gáló ad hoc bizottság” munkája, a Sem-
sey Andor emlékplakett-tervezet bemu-
tatása, 6. A társulat Ellenrz Bizottságá-
nak 1984. évi munkája és beszámoló az
1982— 83. évi ellenrzésrl, 7. A társulati

szervezet korszersítésére létrehozott ad
hoc bizottság javaslatainak végleges el-

fogadása és a bizottság megszüntetése,
8. Személyi ügyek, 9. Egyebek
A résztvevk száma: 55

November 23. A Tudománytörténeti Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Bogsch László
Jaskó Sándor: Ásvány- és kövületlel-

helyek, bányafeltárások a Budai- hegység-
ben a XVIII. és XIX. században
Bidló Gábor: Krenner Andor, „Kren-

ner József életrajza” cím kéziratának is-

mertetése
Vita: Dudich E., Kaszap A., Bogsch L.,

Vastagh G., Vitális Gy., Csíky G.
A résztvevk száma: 15

November 27. Az Ifjúsági Bizottság veze-

tségi ülése

Elnök: Szabóné Balog Anna
Napirend: 1. Az 1984. évi tevékenység

értékelése, 2. Az 1985. évi munkaterv,

3. Egyebek
A résztvevk száma: 5

November 27. A Geológus Szakkör eladó-

ülése

Hidasi János: A vulkáni kzetek
A résztvevk száma: 9

November 29. Titkári Értekezlet

Elnök: Halmai János
Napirend: Az 1985. évi munkaterv

egyeztetése
A résztvevk száma: 15

December 3. Az sléni/tan-Rétegtani Szak-

osztály eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Kókay József: A várpalotai eocén
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Szónoky Miklós— Lkmmekt József: A
felsópannóniai molluszkák tapho- és tha-

natocönozisa DNy-magyarországi réteg-

sorokban
Szabó János: A bakonyi alsó- és középs-

jura Gastropodák rétegtani értékelése.

Vita: Kókay J., Báldiné Beke M.,
Kecskeméti T., Müller P.

A résztvevk száma: 10

December 3. A Gazdaságjöldtani Szakosztály

eladóülése

Elnök: Bohn Péter
Falus Gábor— Fábláncsics László —

Musitz László: A mélyfúrási geofizika

gazdasági hatékonysága a szilárd ásványi
nyersanyagkutatásban
Hahn György — Ság László— Pomázi

István: Az ásványvagyon szerepe életünk-

ben
Vita: Hahn Gy., Bohn P., Mészáros M.,

Szilágyi A.
A résztvevk száma: 18

December 3. Az Ásványgyjt Szakcsoport
eladóülése

Elnök: Várhegyi Gyz
Gatter István: Magyarország érdeke-

sebb ásványai és ásványegyüttesei
A résztvevk száma: 7

December 5. Az Általános Földtani Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Dudich Endre
Pelikán Pál : A Bükk hegység paleozoós

és mezozoós képzdményeinek litosztra-

tigráfiai beosztása
A Bükk hegység szerkezeti-kifejldési

egységei

A résztvevk száma: 27

December 10. A Mérnökgeológia-Környe-
zetjöldtani Szakosztály eladóülése

Elnökök : Vitális György és Kertész
Pál
Kertész Pál: Beszámoló a moszkvai

geológiai világkongresszushoz kapcsolódó
nyugatszibériai mérnökgeológiai tanul-
mányútról
Vitális György et al. Beszámoló a

szakosztály és az IAEG Magyar Nemzeti
Bizottsága közös rendezés szlovákiai ta-
nulmányút

j
áról

Vita: Barátosi J., Bérezi Sz., Erdélyi M.,
Gasztonyi É., Siposs Z., Vitális Gy., Hegyi

8 Földtani Közlöny

Gasztonyi É., Hegyi Iné., Siposs Z., Vi-
tális Gy.
A résztvevk száma: 23

December 10. Szkkör Elnökségi Ülés

Elnök: Halmai János
Napirend: Az 1984. évi jutalmak át-

adása
A résztvevk száma: 38

December 17. Az Ásványtan-Geokémiai
Szakosztály eladóülése

Elnök: Kiss János
Weiszburg Tamás: Az ásványtan hely-

zete Ausztriában (Egy ösztöndíjas tanul-
mányút tapasztalatai)

Vita: Kiss J., Papp G., Mindszenty A.
A résztvevk száma: 9

December 17. A Tudománytörténeti Szak-
osztály vezetségi ülése

Elnök: Bogsch László
Napirend: 1. Az 1985. I. féléves munka-

terv, 2. Egyebek
A résztvevk száma: 9

December 17. A Tudománytörténeti Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Bogsch László
Dudich Endre: Beszámoló a moszkvai

27. geológiai világkongresszusról
Csíky Gábor: Beszámoló és megemléke-

zése az 1984. évrl
Kordos László: Megemlékezés V. O. Ko-

valevszkij munkásságáról
Vita: Bogsch L., Csíky G., Lambrecht M.,

Dudich E., Kádár Z., Póka T., Kordos L.
A résztvevk száma: 20

December 18. A Szénkzettani Munkabi-
zottság eladóülése

Elnök: Varga Imréné
Bella Lászlóné—Takács Józsefné:

Újabb adatok a barnakszenek szénké-
miai és szénkzettani összefüggéseirl

Vita: Bella Lné., Varga Iné, Horváth Z.

A résztvevk száma: 5

December 28. Szkkör Elnökségi ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: Az 1984. évi munka értékelése
A résztvevk száma: 9
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Az Alföldi Területi Szervezet 1984. szeptember— december havi ülésszakán
elhangzott eladások

Szeptember 18. Eladóülés

Elnök: Völgyi László
Boncz László— Bujdosó Imre— Gaj-

dos István— Szentgyörgyi Károlyné:
A földtani és teleptani modell változásai a
kutatás függvényében a nagykunsági neo-
gén medence déli részén

Olasz József: Újabb adatok a Mecsek-
középalföldi zóna kréta vulkánitjainak tér-

beli helyzetérl

__
Vita: Molnár S., Hajdú D., Völgyi L.,

Árváné Sós E., Olasz J., Tanács J., Ko-
vács A.
A résztvevk száma: 21

Szeptember 27. Vezetségi ülés

Elnök: Zentay Tibor
Napirend: 1. Az 1984. évi hátralév fel-

adatok, 2. Az 1985. évi munkaterv elze-
tes megbeszélése, 3. Gazdasági ügyek,
4. Egyebek
A résztvevk száma: 7

Október 30. vezetségi ülés

Elnök : Vándoréi Róbert
Napirend: 1. Az 1985. évi munkaterv,

2. Jutalmazás, 3. Egyebek
A résztvevk száma: 8

Október 30. Eladóülés az MTA SZAB
Földtudományi Szakbizottságával közösen

Elnök: Mezsi József
Szederkényi Tibor: Az alföldi kristá-

lyos medencealj zati kzettípusok, elterje-

désük, helyzetük
Vita: Völgyi L., Elsholtz L., Mezsi J.,

Olasz J., Szederkényi T.

A résztvevk száma: 31

November 14. Eladóülés az MTA SZAB
Földtudományi és Mszaki Szakbizott-

ságával közösen

Elnök: Juratovics Aladár
RÁcz Dániel: A szénhidrogén termelés

lehetsége és a tudományos kutatás eltt
álló feladatok

Vita: Mucsányi J., Mucsi M., Szili Gy.,
Rácz D., Jurativocs A.
A résztvevk száma: 25

November 19. Tudományos ülés „A szikes

vizek kutatásáról”
,
a Magyar Hidrológiai

Társaság Szegedi Területi Szervezetével

közösen

Elnök: Vágás István
Molnár Béla— Kuti László: A Kiskun-

sági Nemzeti Park bócsa-bugaci területé-

nek földtani és vízföldtani viszonyai
Fényes József— Kuti László: A bugaci

természetvédelmi terület szikes tavi üle-

dékeinek üledékgeokémiai és tóvíz-vízkó-

miai viszonyai
Tóth Ágnes: A bócsa-bugaci szikes ta-

vak üledékei faunájának paleoökológiai

vizsgálata
Kovács Gábor: A szikes tavak lehatáro-

lása geofizikai módszerekkel
Vita: Vágás I.

A résztvevk száma: 35

December 6. Kibvített vezetségi ülés

Elnök: Zentay Tibor
Napirend: az 1984. évi munka értékelése

A résztvevk száma: 29

December 6. Eladóülés

Elnök: Szederkényi Tibor

Pap Sándor: Kvarcporfír elfordulások

az Alföldön
Hajdú Dénes: Az Alföld medenceljzata

földtani kutatásának helyzete, a továbbku-

tatás lehetségei
Vita: Tatár Ané., Fábián Gy., Ság L.,

Olasz J., Pap S., Szederkényi T.

A résztvevk száma: 32

A Budapesti Területi Szervezet 1984. szeptember-december havi ülésszakán

elhangzott eladások

Szeptember 26. Tudományos ülés ..A Buda-
pest környéki alapszelvények eddigi ered-

ményei” témakörben

Elnök: Végh Sándorné
Haas János— Oravecz János— Ora-

veczné Scheffer Anna— Lelkes György:

Triász alapszelvények
Báldi Tamás —Horváth Mária — Nagy-

marosy András—Varga Péter: Paleogén

alapszelvények

Kókay József—Mller Pál: Neogén
alapszelvények
A résztvevk száma: 35

Szeptember 29. Terepbejárás a pesti neogén

alapszelvény (Rákosi úti bevágás, Ke-

resztúri út) megtekintésére az Általános

Földtani Szakosztállyal közösen

A terepbejárás vezeti: Kókay József és

Mller Pál
A résztvevk száma: 21



347Társulati ügyek

Október 30. Vezetségi ülés

Elnök: Végh Sándorné
Napirend: Az 1985. évi munkaterv

megbeszélése
A résztvevk száma: 8

Október 31. Eladóülés

Elnök: Végh Sándorné
Brezsnyánszky Károly—Haas János:

Magyarország medencealjzati térképe be-
mutatása

Vita: Végh Sné., Császár G., Cserepesnó
Meszéna B., Rumpler J., Kovács S.,

Bórcziné Makk A., Nemesi L., Pogácsás

Gy., Bilik I., Szabó I., Gyémánt P. .

A résztvevk száma: 32

November 28. Eladóülés Az Ásványtan-
Geokémiai Szakosztállyal közösen

Elnök: Kiss János
Baksa Csaba— Gasztonyi Éva— Szabó

Piroska: A Mátra hegység ércprognózis
térképének bemutatása
Rakovits Zoltán: A hazai kvarcitok ku-

tatásának metallogéniai és földtani jelent-
ségérl

Vita: Cseh-Németh J., Morvái G., Gat-
ter I., Mészáros J., Kiss J., Nagy G.,

Baksa Cs.

A résztvevk száma: 22

A Déldunántúli Területi Szervezet 1984. szeptember— december havi ülésszakán
elhangzott eladások

Szeptember 1. A XXXIV. Bányásznap
alkalmából megkoszorúzták Dr. Vadász
Elemér pécsi emléktábláját
Társulatunk örökös tiszteleti elnökének

tevékenységét Majoros György méltatta.

Szeptember 18. Eladóülés

Elnök: Barabás Andor
Iharosné Laczó Ilona: R. értékek a

Dunántúli-középhegység, Mecsek és a Vil-

lányi-hegység triász képzdményeiben
Hnig Gyula: Megfigyelések a tektoni-

kai mozgásoknak az anyagvándorlásra
gyakorolt hatásával kapcsolatban

Vita: Barabásné Stuhl A., Barabás A.,
Soós Jné, Bóna J., Hnig Gy., Vincze J.,

Wéber B., Pál I., Iharosné Laczó I.

A résztvevk száma: 24

Október 3. Klubdélután

Elnök: Barabás Andor
Vágó Zoltán—Virágh Károly: Beszá-

moló a moszkvai geológiai világkongresz-
szusról

A résztvevk száma: 21

Október 18. Vezetségi ülés

Elnök: Tóka Jen
Napirend: 1. Az 1985. évi tudományos

hetek programja 2. Az 1985. évi munkaterv
elkészítése 3. Egyebek
A résztvevk száma: 9

Október 23. Eladóülés a Pécsi Akadémiai
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8 *
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40 éve alakult meg a MTESZ eldje
.... ..... utüinícKiUli L1SRAKV

(Elnöki megnyitó*)

ÍJOV 1 1 IPHfiDr. Dank Viktor

CPRNEM ^'H/ERS/Tv

Tisztelt Közgylés ! Kedves vendégeink !

Nemsokára azt a történelmi fordulatot ünnepelhetjük, melynek eredménye-
ként immár 40 esztendeje új társadalmi-állami keretek között, a korábbihoz
viszonyítottan merben eltér politikai koncepcióban él és fejldik országunk
és benne geotársadalmunk.
Nem túlzás azt állítanunk, hogy ez alatt a 40 év alatt gyökeresen megválto-

zott a világ. A fejldés, a változások során e történelmileg viszonylag rövid id-
szak alatt olyan világ formálódott, mely a korábbitól alapjaiban, ismeretanya-
gában, információtömegében is különböz. Ismeretszerzési határaink kiterjed-

tek, rádióteleszkópjainkkal a világegyetem hatalmas méreteit ismertük meg,
ugyanakkor részecske-gyorsítóinkkal a parányi anyagmennyiségek legalap-

vetbb sajátosságainak tanulmányozása vált lehetvé. A világegyetem és a
szubnukleáris jelenségek tanulmányozásában hatalmas eredmények születtek.

Ezek az eredmények áldásosak is lehetnek, de veszélyt is hordozhatnak.
Csak az emlékezet felfrissítésére sorolom fel az 1945-ben alkalmazott atom-

bombát, majd az atommagfúzió, a hidrogénbomba okozta potenciális veszély-

helyzetet. Nagy fejldést hozott a tranzisztorizálás, a kisméret elektronikus

alkatrészek és mikroelektronikai berendezések megalkotása. Ez a körülmény
gyökeresen megváltoztatta az élmunka arányát és jelentségét. Nagyon el-
segítette a fejldésnek ez az ága az ásványi nyersanyagkutatásokat, a földkéreg-

bl szerezhet információk mennyiségi és minségi javítását.

Nem kisebb jelentség, és a hazai mezgazdasági termelés növelése egyik
bázisának tekinthet a genetikai kódok felismerése, az öröklés mechanizmusá-
nak jobb megismerése.

Erre az idszakra esik a világr meghódítása, az els szputnyik, az els ember
felbocsátása az rbe és az ember els útja egy másik égitesten: a Holdon.
Sok új eredmény született a lézerek felfedezése óta. Ezek alkalmazási lehet-

ségei még a kezdeti kiaknázásnál tartanak. Mindezek következtében az ember
egyre inkább beleavatkozott az t körülvev természeti folyamatokba. Er-
teljesen igénybevette a természeti erforrásokat és bizony pusztította, rongálta
saját környezetét. Szinte kicsi lett a Föld a tömegkommunikáció és a közlekedés
fejldésével egyidejleg, ugyanakkor sajnálatosan megnttek a különbségek,
az inhomogenitások.
Hazánkban a 40 éves fejldés merben új helyzetet teremtett. A fejldés nem

volt egyenletes, voltak visszaesések, volt túlméretezés, végre nem hajtás, de

• Elhangzott a Társulat 1985. Hl. 13-i közgylésén.
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voltak produktív, szépen ível szakaszok; végül is elállt a mai helyzet, ami
lényegesen magasabb színvonalat képvisel tudományban, technikában, gaz-

daságban, életszínvonalban, de amivel korántsem lehetünk elégedettek.

1945 tavaszán a magyar mszaki, természettudományi, agrárértelmiség

látta a hatalmas veszteségeket, a háború okozta károkat és tudta, hogy az

egyébként is elmaradott országnak ez milyen nagy gondot jelent. Mégis a lelke-

sedés, az összefogás, az élniakarás megsokszorozta az erket, és az újjáépítés

gyorsabban végbement, mint gondolták. 1949-ben már olyan feszítéseket ter-

veztek a vezetk, melyek irreálisnak bizonyultak, vissza kellett lépni. A fel-

ismerés azonban, miszerint a tudományos kutatás és a mszaki fejldés nélkü-

lözhetetlen a haladáshoz, helyes volt, és ugyancsak helyesek voltak az ipar és a
nyersanyagbázis fejlesztésére, növelésére tett erfeszítések. Helytelen volt —
ma már tudjuk — a valóságtól elszakadó ábránd: teljesítmények követelése

háttér és alap nélkül, és káros volt a tévedés felismerése és a pályakorrekció
helyett a bizalmatlanság és az államhatalmi adminisztráció alkalmazása.

Már 1945-ben megalakították a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezetét, mely ily módon a mai MTESZ jogeldjeként tekinthet.
Az ipar és a mezgazdaság fejlesztésében ekkor olyan intézményhálózatot

is ki kellett alakítani, ahol a megfelel képzettség szakemberek, kutatók neve-

lése, oktatása, kiképzése folyik. Vadász Elemér elévülhetetlen érdeme 1945

után a magyar geológusképzés megteremtése. (Születésének 100. évfordulóját

a közelmúltban ünnepeltük.)

Az erltetett fejlesztés, majd a megtorpanás és az 1956-ba torkolló események
után újra gomboltuk a mellényt. A politikai stabilitás és az új koncepció hatal-

mas energiákat szabadított fel. 1957-ben Kiss Árpád már gondolatokat közöl

egy új gazdaságirányítási mechanizmus szükségességérl és az extenzív fejl-

dés lehetségeinek korlátáiról, 1966-ban Nyers Rezs konkrétan megfogalma-
zott téziseket dolgozott ki munkatársaival.

Nagyot segített, lendített a közös munkán a fels politikai vezetés azon

biztató mozgósítása, mely szerint a szocializmust minden állampolgár számára
építjük, és aki nincs ellenünk, az velünk van. Nagyon sok feltételrendszernek

tettek eleget ezek a kijelentések és lényegesen meggyorsították az akkor még
extenzív fejldést. 1962-ben létrehozták az OMFB-t. 1969-ben deklarálták a

Tudománypolitikai Irányelveket, melyekben a tudományos kutatások szabad-

ságelvének megítélése új szempontok szerint történt már.
Az MSZMP X. kongresszusa rámutatott a tudomány és a szocialista épít-

munka egymásrautaltságára. Hazai viszonylatban az 1970-es évekig tartó

extenzív fejldési szakasz széles ív volt, külsségeiben és tetszets megnyil-

vánulásaiban imponáló, valójában azonban a teljesítképességünk nemzetközi

mércével mérve nem volt jelents, és a tudományos-mszaki eredményeknek
a gazdaságban való alkalmazása lassúnak bizonyult.

Igen komoly ásványi készlet gyarapodások jöttek létre a céltudatos földtani

kutatómunkálatok eredményeként szinte valamennyi hasznosítható ásványi

nyersanyagfajta vonatkozásában.
Megnttek a társadalmi igények, javult az ismeretterjesztés, a népmvelés is.

Ennek számos haszna mellett olyan árnyoldala is mutatkozott, mely szerint

egyesek véleménye az, hogy a tudományos kutatások és a mszaki fejlesztés

csodákra képes, mások szerint haszontalan pénzkidobás az ilyesmire fordított

költségvetés. Tény az, hogy az új technika, technológia befogadásához megfelel

gazdasági és társadalmi feltételek szükségesek. Lényeges, és ezt elismertetni
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prominens feladatunk, hogy a társadalmi közélet értékelje munkánkat és ennek
kézzelfogható jelei is megmutatkozzanak. Nem kívánok most kitérni azokra a
jelenségekre, melyek a mszaki és természettudományi tevékenységek deval-

válódását jelentik és amely e munka társadalmi hasznának nem kell ismereté-

bl fakad. Törekednünk kell annak felismertetésére, hogy az emberi tényez
egyre fontosabb a fejldésben és paradox módon az élmunka aránya egyre

inkább csökken a modern termelésben. Minsége és hatása viszont nagyság-

renddel nagyobb jelentség a korábbinál. Ez a felismerés oda kell vezessen,

hogy az alkotó ember mködését kell minden területen elsegíteni. Ez így szé-

pen és logikusan hangzik. Tudjuk, a megvalósítás nem egyszer, mert ez a

törekvés a fennálló szokásokkal érdekellentéteket okoz, szembekerül a struktú-

rával és vele szemben ellenállás támad, amely konfliktusokhoz vezet. Ezeknek
feloldása pedig nehéz, sok erfeszítést igényel és a konstruktív szellemi erkkel
való mérhetetlen pazarláshoz vezet. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy számos
helyen foglalkoznak ezzel a problémával.

Az elmúlt 40 esztend ipari fejldését áttekint konferencia, melyet nemrég
a Magyar Kereskedelmi Kamara, a Magyar Közgazdasági Társaság, a Magyar
Tudományos Akadémia, a Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szö-

vetsége, az Ipari Minisztérium és az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa
közös rendezésében bonyolítottak le, összegezte az eredményeket és rámutatott
a problémákra. Egyik legfontosabb felismerés az volt, hogy a magyar ipar-

szerkezetben nemzetközileg is magas a természeti erforrás igényes ágak ará-

nya. Termékeink túlságosan súlyosak, elállításukhoz sok erforrás szükséges,

tkeigényesek, ezenkívül nagy az aránya az importált nyersanvagoknak-
energiaforrásoknak a gyártásnál. Miután ezekre az ágazatokra, melyek így ter-

melnek ipari termékeket, jut a hazai ipari termelési volumen több mint 50%-a,
világosan kirajzolódnak hátrányos helyzetünk okainak körvonalai, csökken
versenyképességünk. Nem ártana ismételten áttekinteni, felmérni, hogy vajon
a hazai erforrások között, a hazánk földjében található ásványi nyersanyagok
közül melyek vonhatók be fokozottabb mértékben az import helyettesítése

céljából, és milyen gyártástechnológiákkal lehetne az anyag- és energiaigényeket
csökkenteni. Egy másik sajnálatos ténymegállapítás regisztrálta, hogy míg
hazánk részaránya a világ ipari exportjában 1960-ban 0,9% volt, ez 1970-re

0,8%-ra csökkent és 1980-ban már csak 0,5%-os volt. Veszítettünk a KGST
import arányából is, mert 1965-ben 7,6, 1980-ban 4,1% származott Magyar-
országról a szocialista országok által importált gyártmányokból. Kialakult
itthon egy import-energia- és tkeigényes technológia, melynek végterméke a
világpiacon leértékeldött, ugyanakkor felértékeldött a sok szellemi befekte-

tést igényl, szakképzett alkotók által létrehozott, olcsón elállítható termék.
A felmérések megállapították, hogy ez az a hiányosság (alacsony szellemi nívó,

és hatékonyság), melyet béremelésekkel vagy egyéb preferenciákkal nem lehet

kiküszöbölni. Itt eljutottunk az oktatás, képzés, mszaki fejldés komplex
kérdéscsoportjához. Lemaradásunk a világ élvonalától, sajnos, ntt az utóbbi
években és hasonló gondokkal küzdenek a környez szocialista országok is.

Közös erfeszítéseinktl függ, hogy az ipari élvonalat követ ország tudunk-e
maradni, vagy sereghajtók leszünk az országok nagy-nagy versenyfutásában.
Korszersítésre és folyamatos módosításra szorulnak szabályozóink is,

adórendszerünk, pénzgazdálkodásunk feladata a vállalkozási kedv, a gazdasági
élet felpezsdítése.

1
*
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Mindezen megállapítások, melyek feltárták fejldésünk gátjának okait,

további tennivalóink irányait, rámutatnak arra, hogy milyenek a megoldás
útjai. A megvalósítás természetesen már nehezebb, keményebb dió. A diagnózis
felállítása után a terápia kívánja a legnagyobb erfeszítéseket. Miután „aján-
dékra” nem számíthatunk, a szelektív fejlesztés elve alapján oda kell csoporto-

sítani erinket, kapacitásainkat, azt kell fejlesztenünk, ami világviszonylatban,

nemzetközileg, hazai vonatkozásban is a leggazdaságosabb, leghasznothozóbb.
A 40 év alatt elért eredmények kétségtelenül a korábbiakhoz viszonyítva

óriási különbséget képviselnek és alapokat szolgáltatnak a továbblépéshez, de
tudomásul kell vennünk és tennünk ellene, hogy lemaradásunk ntt és felzárkó-

zásunknak mielbb meg kell indulnia. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy a

verseny ma ersebb, mint bármikor, és ennek csak fokozódására számíthatunk.
Szemünk eltt játszódik le a termelés, fogyasztás, életvitel és a gondolkodás át-

alakulása. A változások során korábban hasznosnak vélt dolgok válhatnak
feleslegessé és fordítva. A koncepciók és programok végrehajtására, a cselek-

vésre, annak eredményeire és az elismerés ehhez kapcsolódó odaítélésére helye-

zdött a hangsúly. Mindez azt követeli, hogy a struktúrák is változzanak;

a régiek fellazulnak, újak, módosultak lépnek helyükbe, a vállalati önállósággal

együttjáró jogok a saját érdekszférában megvalósított fejlesztések preferenciá-

ját okozzák. Ezért továbbra is állami feladatnak kell tekinteni a segítést, támo-
gatást, különösen a kulcsfontosságú témákban, továbbá a hosszú távú és nagy
kockázatvállalást igényl kutatási területeken.

A Társulat és a társulatban végzett társadalmi munka e tekintetben is rend-

kívüli jelentség. Sokat segíthet ez a munka az új koncepciók, tervek, cselek-

vési programok társadalmi elfogadtatásánál, a fejlesztések sürgetésénél és a

teljesítményekhez kötd elismerésmegvalósítási törekvésénél. Besegíthet a

komplex feladatok megoldására képes szerzdéses munkákkal.
A MTESZ és a tömörült tagegyesületek szerepének és jelentségének elis-

merését, növekedését jelzi, hogy a vezetés rendelkezésre, megvitatásra bocsá-

totta a VII. ötéves tervkoncepciót, a tudományos kutatás távlati irányait.

1983-ban a MTESZ társadalmi szervezet lett, 1984-ben Kádár János elvtárs

is látogatást tett a szervezetnél.

A MTESZ a felmérések alapján elkészítette és a Központi Bizottság Gazda-
ságpolitikai Bizottságához beterjesztette a szervezet munkája eredményeként
milliárd Ft-tal mérhet megtakarításokról szóló jelentéseit, és törekszik a tény-

leges társadalmi haszon létrehozóinak elismertetésére. Rámutatott a mszaki,
természettudományi és agrárértelmiség társadalmi elismerésének devalváló-

dására, sürgette ennek felszámolását, nem csak az egyén, hanem a közösség

érdekeinek szempontjából is fontos tennivalóként.

El kell érni, hogy a koncentrált fejlesztési erfeszítések megvalósítása érde-

kében a f munkahely legyen a boldogulás forrása, és a szakmai munkateljesít-

ménytl függjön a szakmai megítélés.

Tisztelt közgylés, tisztelt küldöttek, a Magyarhoni Földtani Társulat 1985.

évi közgylését ezennel megnyitom.
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Ftitkári jelentés*

Dr. Bérezi István

Tisztelt Küldöttközgylés, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim !

Az ötéves választási ciklus utolsó évében az utolsó eltti év eredményeirl
beszámolva a számvetést készítnek nagyon kell fegyelmeznie gondolatait,

nehogy már most elzetes végelszámolással rukkoljon el. Különösen indokolat-

lan egy olyan esztend eltt, amely sok szempontból meghatározó lesz az emlí-

tett idszak végelszámolását illeten.

Elször essünk túl a nehezén, lássuk az 1984. év számszaki adatait. A beszá-

molási idszak végén Társulatunk taglétszáma 1510 f volt. Ebbl 801-en a

fvárosi területi szervezetnél, 709-en a 4 vidéki területi szervezetnél regisztrál-

tatták magukat. (53:47-es Budapest— vidék arány.) A hivatalosan nyilvántar-

tott taglétszámunk az elz évekhez képest csökkent, mivel az 1984-ben végre-

hajtott tagdíjrevízió kapcsán 150 ft, az alapszabály értelmében 1 évet meg-
haladó tagdíjhátralék miatt tagjaink sorából törölni kellett. A törlések a Bu-
dapest—vidék arány eltolódását is eredményezték mégpedig 57:43-ról a jelen-

legi 53:47-re, jelezve azt, hogy a múlt századvég prózairodalmából ismert

„bnös nagyváros” megjelöléssel illethetjük budapesti tagtársaink egy hánya-
dának tagdíjfizetési morálját.

Sajnálatos veszteségeink sorába tartozik, hogy 1984-ben 9 tagtársunktól

kellett végs búcsút vennünk:

Greguss Pál,

Hörömpöly Miklós,

Makara Károly,
Molnár István,

Salamin Pál,

Szabó Józsefné,

Szádeczky-Kardoss Elemér,
Varga Gyula,
Vigh Gusztáv

távoztak el örökre körünkbl. Kérem, tisztelegjünk emléküknek néma felállás-

sal.

1984. évi rendezvényeink statisztikai oldala évek óta jelentkez, így hosszú
távúnak tn tendenciákra utal:

• Elhangzott a Társulat 1985. EH. 13-i közgylésén. (A ftitkár akadályoztatása miatt felolvasta dr. Halmai János
titkár.)
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Nagyrendezvény (vándorgylés
tanulmányi kirándulás) 4 db 180 f 45 f/db

Eladóülések, ankétok 64 db 1128 f 18 lóláb
Továbbképz tanfolyamok 3 db 140 f 47 f/db
Vezet testületek ülései 8 db 424 f 53 f/db

A fenti számadatok, a korábbi évek statisztikai adatsoraival összehasonlítva,

az alábbi tendenciákról tanúskodnak: 1. változatlanul kiemelked érdekldésre
tartanak számot a továbbképz tanyfolyamok, 2. elfogadható, bár kissé csökke-
n tendenciát mutat a nagyrendezvények látogatottsága, 3. nem javult, st
2 év alatt valamit csökkent (20 f/db-ról 18 f/db-ra) az eladóülések, antéktok
résztvevinek száma.
Ebben az a leginkább figyelemre méltó, hogy a mai költségtakarékos idben

éppen a legdrágább rendezvényeink a legnépszerbbek. (Az elmúlt évben ren-

dezett sümegi Szedimentológiai Továbbképz részvételi díja 800,—Ft/f és a

szegedi Ásvány-Kzettani Továbbképz részvételi díja 420 Ft/f volt.) Az elvi-

leg semmiféle pénzügyi kötöttséggel nem járó eladóülések a legkevésbé láto-

gatottak. Ez azt a nézetet látszik igazolni, hogy a téma, a helyszín és a gyakori-

ság helyes megválasztása az, ami lendíthet a látogatottságon. Különösen az els
kettre helyezném a hangsúlyt. Átfogó jelleg, széles szakemberkört érdekl
témák, jól megközelíthet helyen, esetleg egyéb, a szakmai közönséget amúgy is

vonzó eseményre ,,rászervezve” biztos eredményt hoznak. (Jó példa erre

néhány nappal ezeltt, a kibvített elnökségi választmányi ülés délutánján

tartott eladóülés ,,Az Alföld harmadidszak eltti képzdményeinek áttekin-

tése”, amely átfogó jellegén kívül az idpont egybeesésének is köszönhette a

kiemelked látogatottságot, amely 83 f volt.)

Néhány szó az 1984. évi jelentsebb rendezvényekrl:

Vándorgylésünket az Észak-magyarországi Területi Szervezet vendégeként Miskol-
con rendeztük október 9— 10-én. Az els nap eladásai és a második nap terepbejárása
megfelel módon illusztrálta mindazon új ismereteket, amelyek az ország földtani fel-

építése és nyersanyagbázisa szempontjából oly fontos régióban az utolsó hasonló jelleg
rendezvény óta váltak bizonyítottá.

A továbbképzk sorából kiemelkedett az Általános Földtani Szakosztály által az Ifjú-

sági Bizottság és a Közép- és Északdunántúli Területi Szervezet közremködésével (a

KFH—MÁFI jóvoltából) Sümegen szervezett Szedimentológiai Tanfolyam, amely áttekin-

tette e — oktatásunkban sajnos Hamupipke szerepre kárhoztatott — tudományág
legújabb irányzatait.

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály és az Ifjúsági Bizottság közös vállalkozása volt

az Ásvány-Kzettani anyagvizsgálatokkal foglalkozó tanfolyam, amely a korszer elekt-

ronika uszályában látványosan fejld új eljárásokat volt hivatva szakmai közkinccsé

tenni.

A szedimentológiához hasonlóan mostohán kezelt diszciplínaként került ismételten

eltérbe a tektonika. Ez évben az Ifjúsági Bizottság és a Déldunántúli Területi Szervezet

vállalkozott a korábbi, nagysiker bükki továbbképz megismétlésére.
Az év során rendezett ankétok egyértelmen és örvendetesen a földtudomány ered-

ményeinek a gyakorlatba való átültetése témakörében mozogtak. Az Általános Földtani

Szakosztály a Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságával közösen (küls
közremködk: MÁFI, Alginit Gazdasági Társaság) „Alginit a mezgazdaságban” c. ren-

dezvénnyel csinált publicitást ezen új, sokoldalúan felhasználható nyersanyagfajtának;
illetve teremtett kapcsolatot a népgazdaság siker ágazatával, a mezgazdasággal.
A Szénkzettani Munkabizottság, a kolaj és földgázkutatás földtani megalapozásá-

hoz szükséges geokémiai módszerek hazai alkalmazásának eredményeit tekintette át a

májusi Szénhidrogéngeokémiai Ankéton.
Az Agyagásványtani Szakosztály ezúttal Mádon rendezte, a Szilikátipari Tudományos

Egyesülettel közösen a földtan és a szilikátipar közös gondjait számba vev rendezvényei
sorában az illittel foglalkozót.
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Elnevezését tekintve az ankétokhoz tartozik, tartalmában azonban nem, az Ifjúsági

Bizottság „Els Eladói Ankétja”. 1984-ben másodszor kaptak fórumot a nyilvánosság
— és zsri — eltt egyetemi hallgatók és már végzett ifjú geológusok, hogy számot adja-

nak kezdeti tudományos mködésük eredményeirl és eladói kvalitásaikról. A két ka-

tegóriában összesen 30 f nevezett, ebbl 12 f hallgató. A gyztesek és helyezettek meg-
érdemlik, hogy nevüket megrizzék a Társulat annalesei:

A ,,hallgató" kategóriában:

I. Lantai Csaba: Ny-Mecsek-i bázitok kzettani és geokémiai vizsgálata

II. Schlemmer Katalin: Jura korú rétegsorok mikrofácies és üledékföldtani vizsgálata

a Mecsek és a Villányi-hegység közötti területen

Vakarcs Gábor—Várnai Péter: Szc-Halomvölgy XI. számú bauxitlencse réteg-

sorának elemzése
III. Bársony Erika—Velledits Felicitás— Híves Tamás: Földtani vizsgálatok az

Óbányai völgyben
Hámor Tamás—Vidó Mária: A salgótarjáni barnakszén formáció üledékföldtani
jellemzése a dusnoki kutatási területen

A „végzett geológusok” kategóriában:

I. Hír János: Morfológiai vizsgálatok Serényfalva és Putnok között
Molnár Sándor: Az alföldi alsókréta vulkánitok kzettani, kzetkémiai jellemzése

II. Vargáké Barna Zsuzsanna: Termogáztitrimetriás mérések tapasztalata
Budai Tamás: A lemezes-tzköves dolomit rétegtani helyzete a Keszthelyi-hegy-
ségben

Hl. Tarnóczi Ferenc: Építipari nyersanyagelfordulások geostatisztikai vizsgálatának
néhány tapasztalata
Réti Zsolt: Aggtelek— Rudabányai-hegységi bázisos-ultrabázisos kzetek eddigi
vizsgálati eredményei

A „hallgató ” kategóriában a legjobb eladóként III. helyezést ért el

Leél-ssy Szabolcs—Fzy István: Két Kelet-Mátrai konglomerátum kavics és
smaradvány anyagának összehasonlító vizsgálata

a „végzett geológusok” kategóriában II. helyezést ért el

Nagyné Szentai Margit: A Rákhegy-II. bauxittelep ásványtan-üledékföldtani
vizsgálata

Az Öslénytan-Rétegtani Szakosztály hosszú távú programjába vette a „rétegtan for-

radalma” eredményeinek ismertetését, szakmai közkinccsé tételét. Ez évben, a Magyar
Rétegtani Bizottsággal közös rendezésben, a Biosztratigráfiai Ankét került sorra.
A Mérnökgeológia-Környezetföldtani Szakosztály folytatta a „kishatár forgalommal”

egybekötött regionális szemináriumok sorozatát: ezúttal Nógrádban és a szomszédos
szlovák területen.

Külön kell szólnom az Elnökség által kinevezett ,,ad hoc” bizottságok mun-
kájáról. Ezek a Társulat mködésével kapcsolatos általános, illetve speciális

kérdések megoldási lehetségeit vizsgálják. Az Alapszabály Bizottság (tagjai:

Alföldi László a bizottság vezetje, Bogsch László, Csíky Gábor, Juhász
András, Knauer József, Kovács Endre, Zelenka Tibor, Zentay Tibor)
munkáját folyamatosan végzi, hogy az 1986-os tisztújító közgylésre a társulati

mködéshez szükséges változtatások megfelel javaslatok formájában elké-

szüljenek. Az Emlékérem Bizottság (Alföldi László a bizottság vezetje, tagjai:

Dudich Endre, Varjú Gyula, Bohn Péter, Juhász József, Kecskeméti Tibor,
Kiss János, Bogsch László, Varga Imréné, Várhegyi Gyz, Szabóné Balog
Anna) az Ifjúsági Díj új alapszabályán és az ezzel kapcsolatosan 1986-tól
adományozható Semsey Andor emlékérem ügyrendjén dolgozik. A különösen
értékes munkát végzett a Társulati Tevékenységet Felülvizsgáló Bizottság

(Vitális György a bizottság vezetje, tagjai: Cserny Tibor, Csíky Gábor,
Földváry Mária, Gatter István, Hahn György, Juhász András, Knauer Jó-
zsef, Kocsárdy Éva, Kovács Endre, Liptai Edit, Majoros Lászlóné, Mind-



356 Földtani Közlöny 115. kötet, 4. füzet

szenty Andrea, Nagymarosy András, Szabóné Balog Anna, Zelenka Tibor,
Zentay Tibor) alapos jelentése megszabja a kívánatos továbblépés irányát és

mértékét. A társulat ez év januári msorfüzetének „Közlemények” rovatában
valamennyi tagtársunk megismerkedhet ezzel az értékes anyaggal, amely akár
második alapszabálynak is tekinthet. A legtöbb munka a „Nyersanyagkutatás
anyagi elismerésével” foglalkozó ad hoc bizottságra vár az elkövetkezend
évben.
Nemzetközi tevékenységünkbl kiemelkedett a 27. Nemzetközi Geológiai

Kongresszuson (Moszkva, 1984. augusztus 4— 14.) való részvétel. 94 országból

5704 résztvev között Magyarország 126 fvel szerepelt. Ez a magyar részvétel

példa nélkül áll a földtudományi kongresszusok történetében. A kongresszus
tudományos munkája 22 szekció mellett 6 kollokvium és 10 szimpózium egészí-

tette ki. Ezeken összesen 3500 eladás hangzott el, köztük mintegy 50 magyar.
Sikerként könyvelhetjük el a magyar részvételt a GEOEXPO ’84 és a GEO-
CELARTA ’84 kiállításokon. Elssorban a kongresszusi különkiadványok, az

Acta Geologica különszáma, Geologo Internacia (eszperantó kiadvány) és

Magyarország új földtani—mélyföldtani térképsorozata tett mély benyomást a

látogatókra.

Ez a nagyszámú részvétel nem lett volna lehetséges a MTESZ nagyvonalú,
pozitív hozzáállása nélkül, amely egymillió deviza Ft rendkívüli utaztatási

keretet tett számunkra hozzáférhetvé. Ez 64 tagtársunk utaztatását tette

lehetvé. Köszönet illeti a Központi Földtani Hivatalt az itthoni és helyszíni

szervezmunkáért, a kiküldöttek vállalatait, intézeteit a deviza forint hátteré-

nek megteremtéséért. Ehhez hozzá kellettmég tenni a társulati titkárság ezúttal

Halmai Jánossal kiegészített stábjának rengeteg munkáját és végül, de nem
utolsósorban a moszkvai szervezbizottság végtelen türelmét és megértését,

amivel megvárták, míg a magyarok megvívják harcukat a hazai pénzügyi
rendelkezések hétfej sárkányával és régesrégen túl minden határidn és mó-
dosított határidn, a szükséges befizetéseket rendezni tudják. Tulajdonképpen
a sárkánynak csak hat fejét vágtuk le. Azzal, amelyikben az a rögeszme ural-

kodik, amely egyenlségjelet tesz egy földtani terepbejárás és egy teszem fel,

disznótoros túra közé, ha történetesen mindkettt utazási iroda szervezi, most
sem bírtunk. Szomorú, mert a 30 el (540 f) és 33 utó (700 f) kirándulás,

amelyeken csak tizen tudtak részt venni Magyarországról, számos olyan más-

ként talán soha el nem érhet területre eljuttatta volna a magyar szakembere-

ket, ahol a hazaihoz hasonló geológiai körülményeket, sok gondolatébreszt

dolgot láthattak volna.

A kongresszus során megválasztották a Nemzetközi Földtudományi Unió,

(IUGS) új tisztikarát, az alábbi összetételben:

pénzügyek felelse:

elnök:

ftitkár:

alelnökök:

W. W. Hutchinson (Kanada)
R. Sindig-Larsen (Svédország)

V. L. Barsukov (Szovjetunió)

M. Bensaid (Marokkó)
Zhang Binxi (Kína)

U. G. Cordani (Brazília)

S. K. Mukherjee (India)

G. Kautzky (Svédország)

Z. Kielan-Jaworowska (Lengyelország)

J. A. Reinemund (USA)
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Számos nemzetközi tudományos szervezet is a kongresszus idején tartotta

meg tisztújító összejöveteleit. Örömteljes magyar vonatkozásuk, hogy Dudich
Endre tagtársunkat, az Általános Földtani Szakosztály elnökét a Földtudomá-
nyok Történetével Foglalkozó társaság (az 1NHIGEO) ftitkárává választot-

ták. Sok szeretettel gratulálunk hozzá !

Döntés született a következ 28. kongresszus helyszínérl: 1989-ben az

Egyesült Államok (Washington D. C.) fogja vendégül látni a világ geológusait.

1993-ban várhatóan Távol-Kelet (Japán vagy Kína) lesz a házigazda.

Képviseltettük magunkat, társulati kiküldöttek részvételével a Nemzetközi
Szedimentológiai Asszociáció 5. európai összejövetelén, Franciaországban

(Révész István, Tóth Kálmán); a Mediterrán Neogén Rétegtan Regionális

Bizottságának (RCMNS) firenzei, geodinamikai szimpóziumán (Halmai János);

a Lengyel Földtani Társulat éves közgylésén (Gerber Pál és Lorberer Ár-

pád), és meghívott eladót adtunk egy ausztriai ásványgyjt összejöve-

telnek (Gatter István).

1985-ben, 1986-ban esedékes nemzetközi kötelezettségeinkkel összhangban
egy-egy ülést tartott az RCMNS 8. kongresszus elkészít bizottsága, illetve

az RCMNS elnöksége, valamint a „Nemzetközi Földtudományi Unió Közép-
Kelet-Európa Neogén sföldrajzi térképei” Kutató-Fejlesztési Project (IUGS
RDP)-szerkesztbizottsága

.

Néhány szó tevékenységünk gazdasági oldaláról: Ismeretes, hogy az összhangban a
népgazdaság egészét érint, a gazdaságos mködést, önfinanszírozás elérését elirányzó
célkitzésekkel, a MTESZ egészének és ezen belül az egyes egyesületeknek is ezek meg-
valósítására kell törekedniök.

Bevételi forrásaink Kiadás
Tagdíj 147 934,— Nyomda 406 971,

—

Jogi Tagdíj 48 200,— Posta 172 145,—
Megbízásos munkák 730 400,— Mködés (egyéb) 249 993,—

Egyenleg (állami támogatás) 337 824,—

ami az 1285 eFt tervezett állami támogatás összegéhez képest jelentsen csökkent.
Az eredmény elismeréseképpen dr. Tóth János MTESZ ftitkár 1985. január 16-án kül-
dött levélben fejezte ki köszönetét a Társulat társadalmi és apparátusi vezetésének, tag-
ságának, a szerzdéses munkák vállalása terén történt erfeszítéseikért, amely az igényelt
állami támogatás ilyen mérv mérséklését tette lehetvé.

Hosszú távon ezeknek a tendenciáknak a továbbélésével kell számolnunk. A bevétel —
kiadás oldal elemzése azt mutatja, hogy elssorban a bevétel oldal növelésétl várhatunk
eredményeket, mivel a kiadás rovat tételeit tlünk független erk (1. pl. a belföldi posta-
díjszabás 84%-os emelése) alakítják. Kisebb újításokkal ugyan próbálkozunk (pl. cso-
portos postázás, ül. alkalmi küldöncök igénybevétele elssorban a budapesti intézmé-
nyek esetén), ezek azonban kevéssé általánosítható megoldások.
A bevétel oldalon, sajnálatos módon nem lehet tovább halasztani a tagdíj jelentsebb

felemelését, amennyiben továbbra is fenn kívánjuk tartani a szolgáltatások jelenlegi szín-

vonalát. Az új, felemelt tagdíj 1985. II. felétl érvényes, összege 260 Forint/év. Ennek
megfelel arányban változik a házastársi (100 forint/év) és az ún. regisztrált tagdíj (100
Ft/év) mértéke. Az ifjúsági és nyugdíjas tagdíj összege változatlan. (Csak a kiadások
illusztrálására álljon itt egyetlen tétel: a tagdíjcsekket 6 Ft/db áron adja az OTP, erre
jön 4 Ft postázási díj. Azaz egyetlen tagdíj csekk 10 forintba kerül, ami a régi tagdíj 7,

az új tagdíj 3%-a.)
A bevételi oldal jelentsebb növelését a jogi tagság most már valóban elodázhatatlan

rendezésétl és a megbízásos munkák megfelel szinten tartásától, illetve növelésétl
várhatjuk. Ezt a kérdést változatlanul napirenden tartjuk.

Hosszabb távú gazdálkodásunk elemeit, 1982— 83. évekre visszamenen, 1983. októ-
ber 22—november 9. között vizsgálta a MTESZ Ellenrzési Osztálya. A jegyzkönyv
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összességében kedvez képet festett a Társulat gazdálkodásáról, de felhívta a figyelmet
az alábbi, megváltoztatandó jelenségekre:
— törekedni kell a mködési, különösen a posta és nyomdai költségek csökkentésére;
— a tervekben kevesebb bizonytalansági tényezt kell hagyni;
— növelni kell a bevételeket;
— a 140 Ft/év tagsági díjért az összeg mintegy háromszorosának megfelel szolgálta-

tást nyújtunk. Ezt a rést szkíteni kell;

— írásban kell rögzíteni az egyes funkciók ügyrendjét, elhatárolva a hatásköröket.

Ügy illik, hogy e dicsér vélemények kapcsán kifejezzük köszönetünket a

titkársági apparátus dolgozóinak, Bánsági Lászlónénak, Wein Györgynének
és végül de nem utolsósorban Géber Zsuzsannának, akiknek fáradhatatlan
szívós munkája nélkül ezeket az eredményeket nem érhettük volna el. Önkriti-

kusan azt is meg kell jegyeznem, hogy munkájuk egy része tzoltás: az aktívák
és tagok figyelmetlenségébl és mulasztásaiból ered akadályok, nehézségek
legyzése, elhárítása. Ne tekintsék költi túlzásnak, amikor a valamennyi, ezt

a munkát belülrl, közelrl szemlél elnökségi tag nevében állítom, hogy kicsit

is több odafigyeléssel, fegyelmezettséggel, összeszedettséggel, a másikra is

gondolva, nagyon sok felesleges munkától meg tudjuk kímélni az apparátust s

el lehet kerülni, hogy minden egyes nagyobb esemény eltt Géber Zsuzsa

sok-kez (szke) Siva-ként legyen kénytelen bravúrokat is bemutatva meg-
menteni a rendezvény sorsát. Munkájukat mégegyszer köszönjük !

Tisztelt Küldöttközgylés

!

A mindenkori ftitkári beszámoló legkellemesebb része következik, amikor
röviden ismertetem azon tagtársaink névsorát, akik 1984 során végzett mun-
kájuk elismeréseként vállalati szintnél magasabb kitüntetésben részesültek:

A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapták: Alföldi László, Pojják Tibor

(posztumusz), Póka Teréz; a Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta: Császár
Géza.
Az ipari miniszter Társulatunk Déldunántúli Területi Szervezetében annak

megalakulása óta kifejtett eredményes munkásságáért Kiváló Munkáért kitün-

tetést adományozott Fejér Leontin, Németh Gusztáv és Tóka Jen tagtársa-

inknak.

A Központi Földtani Hivatal elnöke Kiváló Munkáért kitüntetést adományo-
zott az alábbi tagtársainknak: Erdélyi Károlyné, dr. Kovács Sándor,

Lumsdenné Horváth Gabriella, dr. Müller Pál, B. Nagy József, dr.

Nemecz Ern, dr. Oravecz Jánosné, dr. Ráner Géza, Széles Lajos, dr.

Zelenka Tibor.

dr. Márton Péter és Mártonné dr. Szalay Emke megosztva akadémiai díj-

at kaptak a Magyar Tudományos Akadémia 144. közgylésén (1984), a kzetek
paleomágneses tulajdonságainak meghatározására kidolgozott eljárásért, 8

mérésekhez szükséges mszercsoport kialakításáért, az így nyert és feldolgozott

adatok eredményes — nemzetközileg elismert — felhasználásáért.

Tisztelt Küldöttközgylés

!

Az évtizedek során kialakult íratlan szabályok szerint a földtan Társulatoi

kívül es szféráiban bekövetkez személyi változások nem képezik szükségkép]

egy ftitkári jelentés részét. Ezúttal legyen szabad kivételt tennem, mivel a
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1984-ben és 1985 els két hónapjában bekövetkezett változások részben olyan

posztokat érintenek, amelyek lehetséget adnak a szakmai stratégiai távlatok

figyelembevételére és a fejldési folyamatok befolyásolására; részben pedig

olyan helyeken következtek be, amelyek mindenkori birtokosai hagyomány
szerint fontos szerepet játszhatnak a Társulat életében.

A Központi Földtani Hivatal új elnökévé Társulatunk elnökét, Dank Viktort

nevezte ki a Minisztertanács. Hivatali eldje Fülöp József tiszteleti tagunk az

Eötvös L. Tudományegyetem rektori székébe került, az Országos Kolaj és

Gázipari Tröszt új vezérigazgatóhelyettese Vándorfi Róbert, fgeológusa

Kókai János. A Magyar Alumíniumipari Tröszt fgeológusi székébe, a nyuga-

lomba vonult Bárdossy György helyére Tóth Álmos, a Geofizikai Kutató
Vállalat hasonló posztjára a nyugalomba vonult Komjáti János helyére

Pogácsás György került. A VITÜKI új figazgatója Alföldi László. Felels-

ségteljes új feladatukhoz jókívánságunkat tolmácsolva kérjük, hogy befolyásu-

kat mindenkor vessék latba a Társulat érdekében is.

További személyi fejlemények, hogy Grassely Gyula tiszteleti tagunkat az

MTA említett 144. közgylése a Tudományos Minsít Bizottság tagjává válasz-

totta. Fülöp József tiszteleti tagunk az 1985-ös Állami és Kossuth-díjakat

odaítél bizottságba nyert kinevezést.

Tisztelt Küldöttközgylés

!

Rátérve MTESZ-en belül kialakult kapcsolatrendszerünkre, 1984 során is

törekedtünk a mozgásterünknek az interdiszciplináris területekre való kiter-

jesztésére. Jó példája ennek az 1984. évi vándorgylés, az illit és alginit ankét.

Nem vitás, és ezt társulati ellenrz bizottságunk is megállapította, hogy bsé-
gesen van még lehetség ezen a területen, nem kívánjuk e lehetségeket formális

lépésekkel kitölteni, természetesen örömmel vesszük a társegyesületek minden
ésszer ajánlatát is.

Elnökségi bizottságaink képviseli rendszeresen részt vesznek a megfelel
MTESZ bizottságok munkájában. Különösen a Gazdasági Bizottságra hárult

sok teend a tárgyévben. A társulati vezet testületek feladata volt az országos
kérdésekben a MTESZ szint állásfoglalások kialakításában való részvétel.

Ez évben ezek közül kiemelkedett a XIII. pártkongresszus téziseinek társadalmi
vitájába való bekapcsolódás. Esetenként azonban a túl szoros határid akadá-
lya az elmélyültebb elemzésnek. Reméljük, hogy a jövben már ez sem lesz

akadálya a MTESZ és társegyesületeiben tömörült szakemberek felgyülemlett

szakmai tapasztalatai rendeltetésszer, társadalmi hasznosításának.

Néhány szó kiadói tevékenységünkrl. 1984-ben megjelent a Földtani Közlöny 114.
évf. (1984) 1 — 3. száma; (A 4. -re sajnos papírkontingens problémák miatt kissé várni
kell !) Közreadtuk az Általános Földtani Szemle 20, a Tudománytörténeti Szemle 9, a
Mérnökgeológia-Környezetföldtani Szemle 31, az slénytani Viták 30. számát és eljut-

tattuk tagtársainkhoz a Földtani Kutatás 1 — 3. számait.

Tiszteltközgylés

!

1985-ös év munkatervét áttekintve a bség zavara szembetn; a 19 ankét,
6 terepbejárás címlistája néhány kivételtl eltekintve szélesebb szakmai körök
érdekldésére számottartó témákat ígér:
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Ankétok

Április

Május

Május vagy
Június

I. vagy II.

negyedév

II. negyedév

Szeptember

Október

November

Az agyagásvány tartalmú min-
ták vizsgálatának röntgendif-
frakciós fázisanalitikai módsze-
rei

A Bakonyi Bauxitbánya Vál-
lalat szakmai napja ,,Á válla-

lat területének földtani kuta-
tási eredményei és várható le-

hetségei, a bauxit termelés je-

lenlegi lehetségei és további
célkitzései” bányabejárással
egybekötve

A nyersanyag minsítésének új
rendszere

Észak-Magyarország újabb föld-

tani eredményei a Borsodi M-
szaki és Közgazdasági Hetek
keretében

Baranya megye geotermikus
melegvízhasznosításának ered-
ményei, további — kiemelten
mezgazdasági hasznosítás cél-

jaira történ — felhasználásá-

nak lehetségei

„Maros” Ankét (Makó—Szeged
szakasz)

Az Algyi szénhidrogén terület

kutatásának története és ered-

ményei

A természeti paraméterek sze-

repe egy új ásványvagyon mi-
nsítése rendszerében

Paleobotanikai Nap

Vízföldtani Ankét

50 éves a dunántúli szénhidro-
gónkutatás

Szedimentológiai Ankét

A szénhidrogén prognózis föld-

tani vonatkozásai

Az építipari és ásványbányá-
szati nyersanyagok értékelése

Somogy megyei Regionális An-
két

Korszer vizsgálati módszerek
alkalmazása agyagásványokon

Agyagásványtani Szakosztály

Közép- és Északdunántúli Te-
rületi Szervezet

Gazdaságföldtani Szakosztály

Észak-magyarországi Területi
Szervezet, a Miskolci Akadé-
miai Bizottság, az MGE Nagy-
alföldi Szervezete

Déldunántúli Területi Szerve-
zet, MAE és MHT Baranya
megyei csoportja

Alföldi Területi Szervezet,

MHT Szegedi Területi Szervezet

Alföldi Területi Szervezet,

OMBKE Alföldi Fúrási Csoport

Gazdaságföldtani Szakosztály

slénytan-Rétegtani Szakosz-

tály

Közép- és Északdunántúli Te-

rületi Szervezet

Déldunántúli Tei’ületi Szerv.

MGE és OMBKE Zala megyei
Csoport

Alföldi Területi Szervezet

Budapesti Területi Szervezet

Gazdaságföldtani Szakosztály

Dunántúli Területi Szervezet és

MHT Somogy megyei Csoport

Agyagásványtani Szakosztály
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November

November vagy
december

III. vagy IV.
negyedév

Terepbejárások

Április

Május

Június

Október

A Rózsadombon folyó építke-

zésekkel kapcsolatos mérnök-
geológiai problémák

Formációk, továbbképz tan-

folyam

A lemeztektonika és órcképz-
dés kapcsolata a mediterrán
térségben

Paleobiológiai és evolúciós
problémákról

A Budai-hegységbe

A balatoniéi alaphegységi rögök
megtekintése

A Duna—Tisza közi szikes ta-

vak tanulmányozására

Kszeg - Sopron hegység s-
lénytani és rótegtani viszonyai-
nak bemutatására

Mérnökgeológiai Szeminárium
szlovákiai terepbejárással egy-
bekötve

2—3 napos nagy-alföldi terep-

bejárás

Mérnökgeológia-Környezot-
földtani Szakosztály

Ifjúsági Bizottság slénytan-
Rétegtani Szakosztály

Általános Földtani Szakosztály

slénytan-Rótegtani Szakosz
tály

Budapesti Területi Szervezet

Általános Földtani és slóny-
tan-Rétegtani Szakosztály

Alföldi Területi Szervezet és

MHT Szegedi Területi Szerve-
zete

slónytan-Rétegtani Szakosz-
tály

Mérnökgeológiai Szakosztály

Ifjúsági Bizottság

Ebben az évben is megrendezzük a közeljöv nemzetközi rendezvényeire

(RCMNS, Kárpát—Balkán Geológiai Asszociáció) benevezett hazai eladások
bemutatását, mint ahogy már január— februárban megtörtént a múlt év
legújabb nemzetközi geológiai eseményének, a 27. Nemzetközi Geológiai Kong-
resszusnak visszatekint feldolgozása. Ez évi vándorgylésünket a 8. RCMNS
kongresszus köztes kirándulásaival egybekötve szeptember 19-én Ipolytarnócon
tartjuk.

Nemzetközi kötelezettségeink sorából kiemelkedik a Neogén Rétegtan-
-Mediterrán Regionális Bizottsága 8. kongresszusa, amelyet szeptember 15— 22

között tartunk a Budapesti Kongresszusi Központban. A végs tudnivalókat
tartalmazó 3. cirkulárét a napokban postázzuk, illetve részben már postáztuk.

A 2. cirkuláréra történt reagálás alapján 200 körüli résztvevvel számolhatunk
külföldrl. Ha karikírozni akarnám a helyzetet, azt kellene mondanom, hogy
egyetlen érdekelt ország részvétele kétséges: Magyarországé. Már tudniillik az

eddig beérkezett jelentkezési lapokat illeten. Tény, hogy szóbeli ígéretek, írás-

ban rögzített eladáscímeket az eladók neveivel kaptuk, ehhez azonban a pon-
tosan kitöltött jelentkezési lap is szükségeltetik. A további tévedések elkerülése

végett szeretnénk kiemelni, hogy az RCMNS elnöksége által kinevezett Nemzet-
közi Szervez Bizottság döntése értelmében eladást csak olyan személy tart-

hat, aki adott határidre (1985. március 31.) a részvételi díjat befizeti, és az el-
adáskivonatot a Szervezbizottságnak megküldi. Márpedig az „igazság pilla-

nata”, március 31, vészesen közeledik. Kérjük tehát érdekelt tagtársainkat,
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különösen a fgeológusokat, hogy a fentiek értelmében szükséges lépéseket a
tisztes magyar részvétel érdekében tegyék meg.
Ez az esemény nem szabad, hogy háttérbe szorítsa többi nemzetközi kötele-

zettségeinket. így részt veszünk az Európai Földtani Társulatok 5. találkozóján
(Edinburgh), a Kárpát—Balkán Geológiai Asszociáció 13. kongresszusán
(Krakkó) és a 18. Európai Mikropaleontológiai Kollokviumon (Cagliari).

Ez utóbbi különösen fontos, mivel a 20., 1989-ben esedékes kollokviumot
Magyarországon szeretnénk megtartani.

Tisztelt Küldöttközgylés

!

Az utóbbi évtized egyik legnagyobb szénhidrogén kutatási siker sztorija egy
Európában alig ismert kis kanadai társaság nevéhez fzdik. Sok éves szívós

munka eredményeképpen, szedimentológiai-tektonikai megfigyeléseikre fel-

épített kutatási koncepciójukban rendíthetetlenül és megingathatatlanul bízva

akkor is, amikor minden reménytelennek látszott, minden eddigi teleptani

szabályt cáfoló helyzetben, a Sziklás-hegység keleti elterében vizes rétegek

alatt megtalálták Kanada eddigi legnagyobb, közel 1000 milliárd m3 kezdeti

földtani vagyonnal rendelkez földgáztelepét. E cég, a ,,Canadian Hunters”
elnöke szobájának falát egyetlen szerény felirat díszíti:

11. parancsolat: Sose add fel

!

Amikor végignézünk — sokszor szerénynek vélt vagy valóban olyan — ered-

ményeinken, számba vesszük ambícióinkat, az elttünk álló feladatokat és

szembeállítjuk a nehézségekkel és a rendelkezésünkre álló eszközök korlátozott

voltát, akkor kezdjük csak megérteni kanadai kollégánk jelszavának igazát.

Érvényes ez a tényleges földtani kutatáson túl a társulati munkára is, st talán

sokkal tágabban is minden emberi munkálkodásra. így talán nem stílszertlen,

hogy az 1984-es évrl szóló beszámoló végén ezt a jelszót ajánlva szíves figyel-

mükbe kívánok 1985-ös céljaikhoz mindenkinek sikeres munkálkodást, jó egész-

séget és jó szerencsét

!
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Toarci Amonites zónák a Gerecse hegységben*

Dr. Géczy Barnabás**

összefoglalás: A mediterrán övbe tartozó Gerecse hegységben a toarci szelvé-

nyek szórványosan ÉNy-európai faunaprovinciába tartozó ammoniteszeket tartalmaz-

nak. Ezek alapján a monoton, ammonitico rosso fáciesbe tartozó rétegek 7 ÉNy-európai
standard zónába sorolhatók, és a mediterrán ammonitesz genusok vertikális elterjedése

rögzíthet.

Bevezet

A Bakony hegységtl É-ra fekv Gerecse hegység jura formációiról Fülöp J.

(1971) nyújtott áttekintést. 1976-ban a hegységben Konda J., a Magyar Állami
Földtani Intézet Igazgatója rendszeres és mélyreható kutatást indított el,

amelynek eredményeként a következ lelhelyekrl gazdag ammonites faunát
gyjtöttek:

Nagypisznice (1976— 1978)

Kisgerecse (1978— 1979)

Tölgyhát (1979-1980)
Bányahegy (1981-1982)

A fauna ammonitico-rosso márga és mészk fáciesbl került el. A gyjtés
a Bakony hegységben már sikerrel alkalmazott módszer szerint, nagy réteg-

felületen, rétegrl rétegre történt. A négy szelvény átlagos rétegfelülete 17,5 m2

volt, összesen 610 m 3 átvizsgált kzetanyaggal. A kzet összesen 15 690 ammo-
niteszt tartalmazott.

A teljes faunát az Egyetemi slénytani Intézetben magam preparáltam és

határoztam meg. A határozás lehetleg faj szinten történt. A kiértékelést a
párizsi P. M. Curie Egyetemen Dercourt professzor támogatásával végeztem.
Ezúton köszönöm meg Konda J. és Dercourt J. értékes segítségét.

A faunaösszetétel rétegenkénti mennyiségi vizsgálatánál a széttagoló rend-
szert követtem. Az összesítésnél viszont Donovan et al. (1981) összevonó
osztályozását vettem alapul, a könnyebb áttekintés érdekében. Az egyetlen
kivételt a Dumortieria genus jelentette, amelybe bevontam a Catulloceras

(Gemmellaro, 1886) genust is.

A mennyiségi gyjtés alapján sikerült a kis rétegvastagságú, monoton réteg-

sort az ÉNY-európai, különösen a franciaországi zónabeosztás alapján tagolni,

• Eladva 1984. IX. 3-án Erlangenben, a Nemzetközi Jura rétegtani szimpóziumon.
*• Eötvös L. Tudományegyetem, slénytaniTanszék 1083 Budapest, VIII. Kim Béla tér 2.
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az egyes genusok vertikális elterjedését rögzíteni a mediterrán területen, és
paleobiogeográfiai változásra következtetni a toarci/aaléni határon.
A toarci zónabeosztásánál kis módosítással Dean et al. (1961) ÉNY-európai

és Gabilly (1976) franciaországi (Thouars) beosztását követtem. Deák et al.

Harpoceras falcifer zónája helyett indokoltabbnak tnt a GABiLLYtól kiemelt,

és prioritást élvez Serpentinus Zóna (Oppel, 1856) név használata. A Thouar-
sense Zónát — ugyancsak GABiLLYt követve — két zónára (Thouarsense és

Insigne Zóna) tagoltam. Megriztem viszont a Dumortieria levesquei zónát,
amelyet Gabilly két zónára (Pseudoradiosa és Aalense Zóna) tagolt. Az egyes
zónákra a következ ammonitesz összetétel jellemz:

Zónabeosztás

Dactylioceras tenuicostatum Zóna

A zónát mindössze a kisgerecsei szelvényben sikerült kimutatni.
A 112—113 sz. réteg osszvastagsága 15 cm. A 113 sz. rétegbl a Fontanellice-

ras cf. fontanellense (Gemmellaro, 1885) egyik példánya került el, kissé söté-

tebb szín mészkbl, mint a többi példány. A zónára a Dactylioceratidaek
robbanásszer felvirágzása jellemz. A doméri (toarci) határ pontosítása továb-
bi gyjt munkát igényel.

Hildaites serpentinus Zóna

A zónát Gabilly (1976) értelmében különítettem el, de a legfels Orthildaites

tartalmú rétegeket — amivel az Orthildaites a Hildoceras synonimjének tekint-

het — indokoltnak tnt a Bifrons Zónába sorolni.

A zóna átlagos vastagsága 123 cm. A gyjtött példányok száma 644. Ebbl
a Phylloceratinák és Lytoceratinák a fauna 77%-át, az Ammonitinák a fauna

23%-át alkotják. Az Ammonitinák 54%-a a Dactylioceratidae, 46%-a a Hildo-

ceratidae családba tartozik. Ez utóbbiak közül gyakoriak a Hildaitesek, a Har-
pocerasok és a Polyplectusok.

Hildoceras bifrons Zóna

A mediterrán jurából sokat idézett Bifrons Zóna mind a négy szelvényben

kimutatható. A zóna a Hildoceras teljes vertikális elterjedésével jellemezhet.

A Bifrons Zóna átlagos rétegvastagsága 263 cm. A fauna 6236 Ammonitest
tartalmazott. A Phylloceratinák és Lytoceratinák viszonylag háttérbe szorul-

nak (45%) a Hildocerasok tömeges elfordulása miatt. Az Ammonitinákon
belül a Dactylioceratidaek száma csökken (17%), a Hildoceratidaek nagyon
gyakoriak (75%), a Phymatoceratidaek száma még alárendelt (8%). A Collina

genus már együtt található a Hildoceras semipolitum fajjal jellemzett rétegek-

ben. A Harpoceras az egész zónán végighúzódik. A legalsó, „Orthildaiteses”

rétegek Mercaticerast még nem tartalmaznak. Paleobiogeográfiai szempontból
figyelemre méltó a Leukadiella genus megjelenése a zóna alsó részében. A Phy-
matocerasok szórványosan kitöltik a zónát, de az els Hammatoceras a zóna
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fels részében jelenik meg. A perzisztens formák közé nagyon eltér morfológiá-

jú alakok tartoznak: A Polypledus oxycon, a Dadylioce serpenticon, a Phyma-
toceras planulált a perzisztens Ammonitinák közül.A Bifrons Zónában feltnen
nagy az Ammonitina genusok száma (19 !).

Haugia variábilis Zóna

A Variábilis Zónát a Haugiák megjelenése és szórványos elfordulása, a Hil-

docerasok hiánya és a Brodieiák viszonylagos gyakorisága jellemzi. A Haugia
mentes, Hildoceras semipolitumot és Collinát együtt tartalmazó rétegeket még
a Bifrons Zónába soroltam. A Variábilis Zóna többé-kevésbé megfelel a Galli-
telli-Wendt által (1969) elkülönített Collina gemma és Paroniceras sternale

Subzónáknak a DoxovAN-tól (1958) elkülönített, immár klasszikus Erbaense
Zónán belül.

A zóna mind a négy vizsgált szelvényben faunával igazolható. Az átlagos

rétegvastagság 110 cm. A vizsgált Ammonitesek összpéldányszáma 2375.

A faunában a Phylloceratinák (58%) és a Lytoceratinák (20%) uralkodnak.

A Lytoceratinák gyakorisága evolúciós sikernek számít („Lytoceras Jurense
Zóna”). Az Ammonitinák közül a Phymatoceratidaek a leggyakoribbak (54%).
Különösen a Brodieiák (= Pseudobrodieia, Merlaites) és a Pseudomercaticera-

sok (= Crassiceras) gyakoriak. A Phymatoceratidaeken belül a Phymatocera-
tinaek 82%-ával szemben a Hammatoceratinaek 18%-a teljesen alárendelt.

Az Ammonitinák 28%-át Hildoceratidaek alkotják, 80%-ban Grammocerati-
naekkal (Pseudogrammoceras) és 20%-ban Harpoceratinaekkal (fleg a Pseudo-
liocerasok közé sorolható ,,Osperliocerassa,\” és Plyplectussal). A Dactylio-

ceratidaek (18%) mindössze három génussal
(
Collina ,

Porpoceras, Dactylioce-

ras) vannak a faunában képviselve. A Harpoceras, Hildoceras és Mercaticeras

a Variábilis Zónából hiányzik.

Grammoceras thouarsense Zóna

A Thouarsense Zónát a Grammocerasok fellépése jelzi.

A zóna három szelvénybl mutatható ki, összesen 120 cm rétegvastagsággal.
A zónában az Ammonitesek feltnen megritkulnak. Az összpéldányszám
mindössze 439. Amíg a Bifrons Zónában az ammonitico rosso márga m3-ként
átlagosan 30 példányt tartalmazott, addig ez a szám a Thouarsense Zónában
23-ra csökkent. A fauna 49%-a Phylloceratina, 15%-a Lytoceratina és 36%-a
Ammonitina. A Pseudogrammocerasok gyakorisága miatt az Ammonitinák
85%-a Hildoceratida, több mint 99%-os Pseudogrammoceras túlsúllyal.

Mivel a Dactylioceratidaek a zónából hiányzanak, a többi Ammonitina a
Phymatoceratidae családba tartozik (14%). A családon belül a Hammatocera-
tinaek bizonyos elretörése (31%) figyelhet meg a Phymatoceratinaekkal
(69%) szemben. A Thouarsense zónát ritkán idézik a mediterrán területekrl.
Ennek oka a kis rétegvastagságban, a fauna megritkulásában és a zónajelz
Grammocerasok nagy ritkaságában (0,06%) kereshet. A zónát a mediterrán
régióban inkább negatívumok, mint pozitívumok jellemzik. A genusok számá-
nak csökkenése is erre utal. A Thouarsense zónákban 7 Ammonites genus került
el szemben a Variábilis zóna 13 genusával.

2 Földtani Közlöny
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Hammatoceras insigne Zóna

A zóna elhatárolásánál a Pseudolilliák és Phylseogrammocerasok megjelené-
sét vettem alapul. A zónának jellemz Hammatoceras faunája van: H. aff.

insigne (Schubler in Zieten 1930). H. victorii Bonarelli, 1899, H. capucci-

num Buckman, 1921, H. speciosum Janensch, 1902.

Az Insigne Zóna mind a négy szelvényben kimutatható, 98 cm összréteg-

vastagsággal. A zónából 2143 Ammonites került el. Ennek 51%-a a Phylloce-

ratina, 21%-a a Lytoceratina és 28%-a az Ammonitina alrendbe tartozik. A fa-

unakép a Thouarsense Zónához viszonyítva jelentsen változott. A Pseudo-
grammocerasok és a Grammocerasok megritkulásával a Hildoceratidaek háttér-

beszorulnak (27%), a Phymatoceratidaek viszont elretörnek (73%). A Phy-
matoceratidae családon belül megváltozik a Phymatoceratinaek (6%) és a

Hammatoceratinaek (94%) aránya. A Hildoceratidaek közé tartozó Oxyparoni-
ceras a zóna legalsó részére korlátozódik. A Polyplectus discoides (Zieten, 1831)

faj nagy példányai az egész zónán végig követhetk. Az Ammonites genusok
száma a zónában alig több (9), mint a Thouarsense zónában volt.

Dumortieria levesguei Zóna

A Levesquei Zónát a Dumortieriák megjelenése jelzi.

A zóna valamennyi vizsgált szelvényben kimutatható átlagosan 149 cm
összrétegvastagsággal. A zónából 2142 ammonites került el. A fauna 64%-a
Phylloceratina, 20%-a Lytoceratina és mindössze 16%-a Ammonitina. Az Ara-

monitinák 53%-a a Hammatoceratidanae alcsaládba tartozik, 47%-a Grammo-
ceratinae. A fauna feltnen egyhangú, Hammatocerasokkal, Erycitesekkel és

tágabb értelemben vett Dumortieriákkal. A Levesquei Zónából egyetlen Poly-

plectus került el. A Pleydelliák három szelvénybl hiányoznak.

Következtetések

A gerecsei toarci Ammonites-faunák kvantitatív vizsgálatából távolabbi

biosztratigráfiai és paleobiogeográfiai következtetések vonhatók le.

A fauna egyértelmen mediterrán jelleg, a Phylloceratinák és Lytoceratmák
csaknem állandó dominanciájával. A Phylloceratinák és Lytoceratinák fels-to-

arciban fokozódó gyakoriságából a medence fokozódó süllyedésére következtet-

hetünk. Említésre méltó, hogy az aaléni Opalinum Zónájában az Ammonitinák
a faunának mindössze 13%-át alkotják !

A zónák és a rétegvastagság összefüggését vizsgálva a pelágikus ammonitico
rosso fáciesben az átlagos rétegvastagság meglepen korrelál az ÉNY-európai
Ammonites horizontok számával. A Gerecse hegységben a Tenuicostatum Zóna
a legvékonyabb, amely Gabilly (1976) szerint mindössze két horizontra tagol-

ható. A legvastagabb a Bifrons Zóna viszont 6 horizontnak felel meg. Ugyan-
ennyi horizontra tagolható a szintén vastag Levesquei Zóna. A lokális differen-

ciák ellenére összefüggés van a horizontok száma és az óceáni üledékképzdés
sebessége között. A Bifrons „chron” nagyobb idintervallum lehetett, mint a

Tenuicostatum „chron”.
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Paleontológiái, és biosztratigráfiai szempontból a Bifrons Zónának kitünte-

tett helyzete van. Az Ammonites genusok száma ebben a zónában a legnagyobb,
;s az egy m 3-re jutó példányszám a legmagasabb. Ezek a maximumok eltom-

aulnak, ha a zónát a többi toarci zónánál nagyobb idintervallumnak tekintjük.

\ Hildoceras és a Dumortiera könnyen felismerhet vezérkövület. Ez — a

íagyobb idintervallummal együtt — szerepet játszhat abban, hogy a Bifrons
;s a Levesquei (= Meneghinii) zónát a rétegtani irodalom a mediterrán terüle-

tben gyakran idézi.

Paleobiogeográfiai szempontból különösen feltn az ÉNY-európai zónajel-

zk nagy ritkasága a mediterrán területeken. Ez okozhatta, hogy a Bifrons

hónától a Levesquei Zónáig tartó idintervallumot általában egyetlen zónába
Erbaense Zóna, Donovan, 1958) sorolták. Nagy mennyiség gyjtést igényelt

innak a kimutatása, hogy az „Erbaense Zóna” — legalábbis a Gerecse hegység-

ben — három ÉNY-európai zónának felel meg. A három egymást követ zóna-

elzbl a Haugiák 0,08 %-át, a Grammocerasok 0,6 %-át, a Physeogrammo-
erasok 0,07%-át alkották a faunának! Meglepen alacsony érték, mégis

‘lég ahhoz, hogy a faciológiai szempontból monoton rétegsor beilleszthet

egyen az ÉNY-európai standard skálába.

Kérdés, mivel magyarázható az ÉNY-európai index fossziliák feltn ritka-

ága a mediterrán területeken ? sföldrajzi oldalról közelíthet meg a felelet.

Feltehet, hogy a mediterrán faunaprovincia elkülönülése az ENY-európai-
ól földrajzi elszigeteldésre vezethet vissza (Géczy, 1973). Az izolációnál

gyaránt számolni lehet a két provincia közt feltételezett jelents távolsággal

•s a köztes tengeralatti relieffel, amely egyaránt szerepet játszott a két epipelá-

:ikus Ammonitina fauna kicseréldésének leszkítésében (= Tethys szr,
Iéczy, sajtó alatt). Ez a szr már a pliensbachibán, esetleg a szinemuriban
étezett. Erre utalnak a Bakony hegységben gyjtött mennyiségi adatok. A pli-

nsbachi Davoei Zónájából 11615 Ammonitest vizsgáltam (Géczy, 1982).

íbbl mindössze 5 ÉNY-európai index fosszilia (Prodactylioceras davoei

>owerby, 1822), és 47 szubzónajelz Liparoceratidae került el. Ezek, a fauna
ns töredékét alkotó példányok viszont fajra azonosíthatók voltak az ÉNY-
urópaiakkal (Dommergues et al. 1983). Kétségtelen, hogy a pliensbachiban
s a toarciban a két provincia közt nem volt barrier.

A toarci/aaléni határon a helyzet megváltozott.

A bakonvcsernyei Tzkövesárok faunarevíziója szerint (Géczy, 1967) az

Lnmonitinák közül mindössze 11 faj kizárólag mediterrán, 6 fleg mediterrán,

kozmopolita, 15 fleg és 36 kizárólag ÉNY-európai. Errl a lelhelyrl 10

Iván faj került el, amelyet korábban csak Dél-Angliából ismertek ! Ezt az

redményt újabban megersítette Galácz (1980) gyenespusztai (Bakony hegy-

ég) vizsgálata. Az Ammonitinák közül 4 mediterrán, 20 kozmopolita és 10

CNY-európai faj fordult el a bajóciból, 4 mediterrán, 14 kozmopolita és 6

CNY-európai a bathból. A középsjurában a provinciák önállósága csökkent,
kozmopoliták száma ntt, a Tethys szr „Tethys folyosóvá” vált

!

Feltehet, hogy az alsójurában létez szr megsznése egyrészt a két fauna-
irovincia közeledésével, másrészt a feltételezett tengeralatti kiemelkedés meg-
emmisülésével járt. Ez könnyítette meg a faunakicseréldést az epipelágikus

Immonitinák számára. A ketts paleogeográfiai folyamat lemeztektonikai
modellbe illeszthet. Bijtj-Dttval et al. (1977) feltevését követve lehetséges,

iogy a toarci/aaléni határon megfigyelt faunisztikai változás a keletmediterrán
nedencében fellép szubdukcióval magyarázható. így az Apuliai lemez ÉK-i

2 *
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pereme, ahova a Bakony hegység és a Gerecse hegység tartozott közelebb
került az európai kratonhoz, és a köztes tengeralatti hátság összerogyva el-

vesztette szr szerepét.

Irodalom — References

Bijtt Dotál, B.—Dercoürt, J.—Le Piohon, X. (1977): From the Tethys Óceán to Mediterranean Seas: A plate
tectonic model of evolution of the Western Alpine System—Int. Symp. Struct. Hist. Medit. pp. 143—167.

Dean, W. T.—Donovan, D. T.— Howarth, M. K. (1961): The Liassic ammonite zonesand subzones of the North-West
European Province — Bull. British Mus. (Nat. Hist) 6 N 10. pp. 435—505.

Dohmergues, J. L.—Ferretti, A.—Géczy B.—Mouterde, B. (1983): Élement8 de cérréiation entre faunes d’ammo-
nites mésogéennes (Hongrie, Italie) et subboréales (Francé, Portugál) au Carmen et au Domérien inférieur— Geo-
bios 16 N0

4, pp. 471— 499.
Donovan, D. T. (1958): The Ammonite Zones of the Toarcian (Ammonitico Bosso Facies) of Southern Switrerland and

Italy — EclogaeGeol. Helv. 51, Nl.pp. 33— 60.

Donovan, D. T.—Callomon, J. H.— Howarth, M. L. (1981): Classification of the Jurassic Ammonitina — System,
Assoc. Spec. Vol. 18, Housa, M. B., Senior, J. B. (Eds). pp. 101 — 155.

Ft)LÖ D J. (1971): Les Formations Jurassiques de la Hongrie — Ann. Inst. Geol. Publ. Hungarici 54 N° 2. pp. 31—45
Gabilly, J. (1976): Le Toarcien a Thouars et dans le Centre-Ouest de la Francé—Les Stratotypes Francais vol. 3.

CNBS.pp. 1-217.
Galácz A. (1980): Bajocian and Bathonian ammonites of Gyenespuszta Bakony Mts., Hungary — Geol. Hong. Ser.

Palaeont. 39. pp. 1—227.
Gallitelli Vendt M. F. (1969): Ammoniti e stratigrafia dél Toarciano Ümbro-Marchigiano (Appennino Centrale) -

Boll. Soc. Paleont. Ital. 8. pp. 11—62.
Géczy B. (1967): Ammonoides Jurassiques de Csernye Montagne Bakony, Hongrie. Part 2.— Geol. Hung. Ser. Palae

ont. 35. 1—413.
Géczy B. (1973): The origin of the Jurassic faimai provinces and the Mediterranean plate tectonics — Ann. Univ. Sci

Budapest. Sect. Geol. 16. pp. 99—114.
Géczy B. (1982): The Davoei Zone in the Bakony Mountains, Hungary— Ami. Univ. Sci. Budapest Sect. Geol. 21. pp

1— 11 .

Géczy B. (1985) : Provincialism of Jurassic ammonites : examples from Hungárián faunas — Acta Geol. Ac. Sci Hunga
ricae (sajtó alatt).

A kézirat beérkezett: 1984. VIII. 22.

Toarcian ammonite zones in the Gerecse Mountains
(Hungary)

B. Géczy*

Although belonging to the Mediterranean zone, the Gerecse Mountains includes Toai
cián profiles containing sporadical occurrences of Ammonites belonging to the NI’

European faunal province. On the basis of these, the monotonous sequences belongin
to the ammonitico rosso facies can be assigned to 7 NW European standard zones, th

vertical ranges of the Mediterranean ammonite genera being determinable.

Manuscript received: 22nd August, 1984.

ToapcKHe aMMOHHTOBbie 30Hbi b ropax Tepene (Beurpim)

B. reifu

HecMOTpíi Ha to, hto ToapcKiie pa3pe3u b ropax Tepeqe othocbtcb k cpegn3eMHOMopcKi

30He, b hhx öbuiii oÖHapy>KeHbi aMMOHiiTbi, npiiypoqeHHbie k ceBepo-3anaflHOÜ eBponeiíCKi

(JiayHHCTHMecKOH npoBHHUHH. Ha 3tom ocHOBaHHH MOHOTOHHbie TOJiuiH, npegcTaBjifliomi

(JiaiiHio aMMOHHTHKO pocco, MoryT SbiTb Taioxe OTHeceHbi k ceMH ceBepo-3anagHbiM eBponeiíCKi

CTaHflapTHbIM 30H3M, npil 3T0M B BepTHKaabHOM pa3pe3e MoryT ÖblTb MCTKO BblgejieHbl rpaHIH

paCnpOCTpaHeHHB pa3BHHHbIX CpegH3eMH0M0pCKHX aMMOHIITOBMX pogoB.

Institutura palaeontologicura Univ. Sci. de B. Eötvös nm. H-1083 Budapest, VIII. Kim Béla tér 2.
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Az oligocén képzdmények rétegtani viszonyai

a Dorogi-medence nyugati részén

Dr. Gidai László

*

(7 ábrával, 2 táblázattal)

1. Bevezetés

A Dorogi-medence a magyarországi oligocén kutatás klasszikus területe.

Ez elssorban annak köszönhet, hogy a Dorogi-medencei kszénbányászat
az oligocén kszéntelepekben indult meg. De talán azért is, mert az oligocént,

fedje lévén a vastag jó minség barnakszéntelepeket tartalmazó eocénnek,
számos bányászati feltárás és fúrás harántolta. Itt munkálta ki az alapokat a
magyar rétegtani kutatás nagy pionírja Hantken Miksa, itt alkotott maradan-
dót a Rozlozsnik P. — Telegdi-Roth K. — Schréter Z. szerzi hármas.
A Dorogi-medence oligocén rétegsora köztes helyzetet foglal el az ÉK-ma-

gyarországi tengeri kifejldés, és a dunántúli szárazföldi kifejldés oligocén

között. A Dorogi-medence területén a szárazföldi hatás az oligocén alsó részében

érvényesül. Eltérés még az is, hogy a Dorogi-medence területén az oligocén

alján mrevaló kszéntelepek is vannak. Ezt az oligocén rétegsort szeretnénk
bemutatni a Dorogi-medence Ny-i részén lev Mogyorósbánya, Szarkáspuszta,
Nagysáp, Tokod környéki viszonyok ismertetésével.

Elször ezzel az 1960-as évek elején foglalkoztam a Mogyorósbánya környéki
1:10 000-es térképlapok (Mogyorósbánya, Tokod, Nagysáp, Sárisáp) felvétele és

kiadása kapcsán.

1983-ben pedig azt a feladatot kaptam, hogy készítsem el a Mogyorós-
bánya-Szarkáspuszta környéki oligocén kszén kifejldés prognózis tanulmá-
nyát. Mogyorósbánya környékén az oligocén képzdmények általános elterje-

dések, a vizsgált terület mintegy négyötödén kimutathatók (1. ábra).

Hiányzik az oligocén a bajóti Öregktl és a nagysápi Domonkoshegytl
Ny-ra, az ÉNy—DK-i csapású hejszobaszöllöki-szarkáshegyi, és a szintén

ÉNy—DK-i csapású Látóhegy-Khegy sasbércén. Máshol a kvarter alatt triász,

kréta vagy eocén képzdmények települnek.

• Magyar Állami Földtani Intézet, H-1143 Budapest, XIV. Népstadion út 14.
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1. ábra. A Mogyorósbánya környéki oligocén képzdmények mélyföldtani vázlata. J e 1 m a g y a r á z a t: l.Kovaovi
formáció (= katti homok, homokk) a felszínen, 2. Ugyanaz, negyedkori képzdményekkel fedve, 3. Kiscelli agyag
formáció (= rupéli foraminiferás agyagmárga) negyedkori képzdményekkel fedve, 4. Hárshegyi homokk formáció
(= rupéli váltakozó kifejldést! összlet) a felszínen, b. Ugyanaz, negyedkori képzdményekkel fedve, 6. Lefejtett oligo-

cén kszéntelepek, 7. Szerkesztett képzdményhatár, 8. Szerkesztett vet, elvetési magassággal, 9. Az oligocén képzd-
mények elterjedési határa, 10. Az oligocén képzdmények hiányoznak, 11. A földtani szelvény nyomvonala

Fig. 1. Esquisse de géologie souterraine des formations oligocénes dans la région de Mogyórosbánya. L é g en d e:

1. Formátum de Kováöov (= sable, grés chattiens) en affleurement, 2. Idem, recouvert de formations quatemaires,
3. Formation Argileuse de Kiscell )= marne argileuse á Foraminiféres du Rupélien) en affleurement, 5. Idem, recouvert
de formations quaternaires, 6. Couches de lignité oligocénes épuisées pár l’exploitation miniére, 7. Limité de formation
eonstruite, 8. Faille construite, avec la hauteur du rejet, 9. Limité de la répartition des formations oligocénes, 10. For-

mations oligocénes absentes, 11. Trace de la coupe géologique

2. Kutatástörténeti áttekintés

A terület oligocén képzdményeinek els, a késbbi szerzkre is nagy hatást
gyakorló szintezése Hantke

N

tl (1871) származik. Összefoglalásából (I. táblá-

zat) megállapítható, hogy az „oligocén félig sósvíz képlet” alatt a barnakszén
összletet, annak fedjét, Polymesoda (— Cyrena) semistriata Deshayes, a



372 Földtani Közlöny 115. kötet, 4. füzet

Tympanotonus margaritaceus (Brocchi) és a Pirenella plicata (Bruguiére)
tartalmú csökkentsósvízi összletet, míg a ,,Pectunculus homokk” néven a

csökkentsósvízi összlet fölötti vegyes kifejldés homok, homokk, homokos
agyag, tarkaagyag rétegcsoportot értette, de nem a mai ismereteink szerinti,

a rupéli agyagmárga fölötti katti homok, homokk és kavicsösszletet. Ezt bizo-

nyítja HantkeNnek a rétegcsoportokat jellemz rétegleírása, valamint az hogy
a Tympanotonus margaritaceus (Brocchi) és a Pirenella plicata (Bruguiére)
a kiscelli agyag fölött a térképlap területén nem fordul el. A Hantken által

helyesen felismert rétegcsoportok mai megjelölése a következ:

Mai megjelölés Hantken M. megjelölése

KISELLI AGYAG FORMÁCIÓ
(= foraminiferás agyag-
márga)

Clavulina szabii rétegek

HARSHEGYI
HOMOKK
FORMÁCIÓ

Váltakozó kifejldés
összlet

Pectunculus homokk

Bamakszénösszlet,
csökkentsósvízi
molluszkás márga

Oligocén féligsósrízi

képlet

A gyéren Pectunculusok&t tartalmazó felsoligocén összlet valójában a „Clavu-

lina szabói rétegek” fölött települ. Hantken M. a „Clavulina szabói rétegek”
alatti, túlnyomóan homokból, homokkbl álló, változó kifejldés összletet

azonosnak vélhette a felszíni feltárásokban mutatott hasonlóságuk alapján a

„Clavulina szabói rétegek” fölötti homok-, homokkösszlettel. HANTKENnek
ez a véleménye a késbbi irodalmi összefoglalásokban is tükrözdött. Elbbi
állásponttal szemben bizonyos elrelépést jelentett Rozlozsnik P.—Schréter
Z.—Telegdi-roth K. (1922) szerzk hármas munkája az oligocén rétegcsopor-

tok egymásutánjának felismerése terén. A „hárshegyi homokk” összletet a ru-

péli emeletbe sorolták be. A fölötte lev teljes oligocén rétegsort pedig a katti

emeletbe.

A Bajót K, Mogyorósbánya, Nagysáp É, Tokod Ny-i terület oligocénjének tagolása és korbesorolása

(GIDAI László, 1983)

II. táblázat— Tableau II.

Hagyományos A térképészeti munka során Formáció beosztás

korbesorolás alkalmazott tagolás BÁLDl T. 1983 nyomán

Túlnyomóan homokból, homokkbl és homokos agyagból Kovaovi formáció
p6
•c

ce

M álló rétegcsoport. Ritkán Qlycymeris obovatus (LAMARCK.) &
w

fels

Gazdag, a „kiscelli agyag”-ra jellemz faunát tartalmazó Kiscelli agyag
foraminiferás agyagmárga formáció

Q«
D Tengeri, csökkentsósvízi, szárazföldi kifejldés réteg- 0
PH *o csoport, tarkaagyag, agyag, homokos agyag, homok,

homokk (VlTális S.: „Vegyes fácies szint”) barnakszén-
3

1
összlet

Hárshegyi homokk i
formáció

1 Üledékhiány

I
$
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Majzon L. (1957), Vadász E. (1960), Siposs Z. (1964) és Nagyné Gellai Á.

(1964) foglaltak még állást a terület oligocénjének a szintezésében.

Az anyagvizsgálati s fleg a térképezési és térképszerkesztési tapasztalatok

felhasználásával alakítottam ki az oligocén képzdmények tagolására vonat-

kozó álláspontomat (Gidai L. 1968, 1972). Korpás L. (1981) a „Vegyes fácies

szintet” a mányi homok formációval tartotta azonosnak. A Foraminiferás agyag-

márgát a kiscelli agyag formáció, a katti képzdményeket a törökbálinti formáció

részeként tekintette. A kszenes rétegcsoportot esztergomi tagozatként különí-

tette el. Báldi T. (1983) a katti emeletbe sorolt képzdményeket a kovacovi

formációval, a vegyes fácies összletet a hárshegyi homokk formációval te-

kintette azonosnak. A foraminiferás agyagmárgát szintén kiscelli agyag formá-

cióként jelölte meg. A lattorfi és a rupéli emeletek helyett a kiscelli, a katti

emelet helyett az egeri emeletet alkalmazta.

3. Az oligocén képzdmények rétegtani viszonyai

A Mogyorósbánya környéki oligocén képzdmények maximális vastagsága

550 m körülinek becsülhet (2. ábra), amelyet a kzettani kifejldés a fauna-

tartalom alapján a következ három FORMÁCIÓRA tagolhatunk:

a) HÁRSHEGYI HOMOKK FORMÁCIÓ
(„Változó kifejldés összlet”) KISCELLIEN
Ez a FORMÁCIÓ magába foglalja az oligocén barnakszénösszletet, annak

fekv és fed rétegcsoportjait, valamint az ezek fölött s a KISCELLI AGYAG
FORMÁCIÓ alatt telpül vegyes kifejeldés rétegcsoportot.

A változó kifejldés összlet eredeti vastagsága rendszerint 100—300 m
között ingadozik.

A felszínen és közvetlenül a negyedidszaki képzdmények alatt a magasabb
szerkezeti helyzet területeken található meg, ahol az oligocén után a fiatalabb

iligocén képzdmények lepusztultak. A kiscelli emelet alsó részébe sorolt

HÁRSHEGYI HOMOKK FORMÁCIÓ alsó tagozataként az oligocén barna-

kszénösszlet 15 m körüli összvastagságú fekvrétegcsoportját különítjük el.

A fekvrétegcsoport felépítésében (Mogyorósbánya 93. sz. fúrás) szárazföldi

kifejldés zöldesszürke, homokos, szürke pizolitos agyag, aleuritos agyag,
téglavörös és zöldesszürke tarkaagyag és kszenes agyag vesznek részt. A vizs-

gált terület DNy-i részén mélyült Bj-21. sz. fúrás 8,5 m vastagságban harántolta
íz oligocén barnakszénösszlet fekv rétegcsoportját, amelyben pizolitos tarka-

igysg, szürke, világoszürke aleurit és homok rétegek voltak elkülöníthetk.
A barnakszéntelepek, illetve padok száma változó. Mint ahogy azt Hantken

VI. (1878) helyesen felismerte, általában három szénpad fejldött ki. Elfordul
izonban, hogy csak egy vagy háromnál több szénpad is kifejldött. A fejthet
telepvastagság 1,0— 2,2 m között van. A széntelepek minsége elég jónak mond-
ható, az átlagos ftérték. 4000 kcal fölött van, és 4700— 5000 kcal körüli

ftértékek is vannak.
A fekv és a barnakszénösszlet déli elterjedési területe a — bányászati

idatok szerint — Mogyorósbányától D-re van.

A felszínhez közeli telepeket korábban bányászták. Északi elterjedési területe

íz elbbinél nagyobb: Mogyorósbánya É-i részén a Sz arkáshegyti az Öreg
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Szlkig húzódik kb. 1 km szélességben. A szarkási telepeket a Dorogi Szén-
bányák tanbányájában jelenleg is mvelik.
A terület DNy-i részén mélyült Bj-21. sz. fúrás rétegsorában az oligocén

kszenes rétegcsoport 0,5 m kszenes agyag és 0,3 m barnakszén rétegbl áll

2. ábra. A Mogyorósbánya környéki oligocén képzdmények idealizált szelvénye (Gidai L. 1983). Jelmagyará-
zat: 1 . Kovaéovi formáció: szürke, zöldesszürke homok, homokos agyag, homokk és agyagmárga váltakozása, 2.

Kiscelliagyagformáció : szürke, zöldesszürke homokos-aleuritos agyagmárga, gazdag Foraminifera faunával: Planularia

kubinyii (Hantkkn), Spiroloculina tenuis (OiJi.), Marginulina fragaria (GÜmbel), Marginulina gladiu* Phil., Jlolicina

semistriata Hantken, 3. Hárshegyi homokk formáció (= változó kifejejldés összlet): anyagmárga, agyagos aleurit

barnakszén, zöldesszürke, pizolitos agyag, aleuritos agyag, téglavörös agyag, barnakszenes agyag

Fig. 2. Ooupe idéalisée de l’Oligocéne dans la région de Mogyorósbánya (L. Gidai 1983). L é g e n d e: 1. Formation d<

Kováéov: alternance de sables, argiles sableuses, grös et marnes argtleuses gris á grts vcrdfitre, 2. Formation Argileu

de Kiscell: marne argileuses sablonneuses-siltiques griscs á gris verdft tre avec unc fauné riche de Foraminiféres: Piano
laria kubinyii (Hantken), Spiroloculina tenuis (Cili.), Marginulina fragaria (Qümhel), Marginulina gladius l’Hlt.

JBolivina semistriata Hantken, 3. Formation de Grés de Hárshegy (= série d’une llthologie variée): marne argileuse

síit argileux, lignité, arglle plsolitiauo gris verd&tre, argile siltlque, argile rouge-brique, arglle lignltifére
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(mélységköz: 44,7— 45,5 m). A barnakszenes rétegcsoport felépítésérl az 5.,

6. és 7. ábrák adnak áttekintést.

A barnak8zénösszletet és fekvjét településhelyzete alapján soroltuk a

kiscelli emelet alsó részébe. A barnakszenes rétegcsoport közvetlen fedjét
csökkentsósvlzi rétegek alkotják. E rétegek jellemz smaradványai a következk:
Melanopsis hantkeni Hofmann, Pirenella plicata (Bruguiere), Tympanotonus
margaritaceus Brocchi, Congeria brardii Brongniart, Polymesoda (= Cyrena)
semistriata Deshayes, Neritina picta Férussac, Psammobia aquitanica Mayer.
A kszén közvetlen fedje kövületekben különösen gazdag. A barnakszén-

összlet és a gazdag Foraminifera faunát tartalmazó kiscelli agyagmárgaösszlet

M-53 M-12 M - 38

m

160 -

161 -

Q45 barnakszén

018 kszén cs agyag

086

116

118

119

69

0.4

02 édesvízi mészk.márga

03 70

0.75 márga

08

030

0 35
72

038

045

025

055

085

01 minta hiány

0.45

7 . ábra. A mogyorósbányái Óhegy nyugati részén mélyített M-53., M-12. és M-38. sz. fúrásokban kimutatott oligocén

kszéntelepek. AlbelF.—Szalai T.— Vitális S. réteglelrásai alapján szerkesztette Gidai L. 1983.

Fig. 3. Couches de lignité oligocénes découvertes dans les sondages M-53, M-12 et M-38 foncés dans la partié ouest du
mont óhegy de Mogyorósbánya. Construit pár L. Gidai 1983 sur la base des deseriptions données pár F. Albel—T.

Szalai— S. Vitális.

M - 64 M- 82 M-63

m

45 -

46 -

47 -

0.2
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0.05

06
0.5
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palas barnakszén

homokos agyag
kószenes agyag
barnakszén

49

50

51

52

1.0

- 1.45 agyag

0.15
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02

m

4. ábra. Az H-64., M-82. és az M-63. sz. fúrásokban (a Látóhegytl délre) harántolt oligocén kszéntelepek. Dobos I.—
Szabó I. rétegleírása alapján szerkesztette Gidai L. 1983.

Fig. 4. Couches de lignité oligocénes traversées pár les sondages M-64, M-82 et M-63 (au sud du mont Látóhegy). Const-
ruit pár L. Gidai 1983 sur la base des deseriptions données pár I. Dobos et I. Szabó
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M-68 N-49

04

0.3

1.4

1.6

köszenes agyag

barnakszén

Kcal/kg

barnakszén 3.640

4.331

3.389

5171

3868

hamu

31.49

21.55

32.66

11.83

25.67

5. ábra. Az M-68. és az N-49. sz. fúrásokban (Szentkereszthegy, Római Szlhegy) feltárt oligocén kszéntelepek.
Dobos I.—Salgó M. rétegleírásai alapján szerkesztette Gidai L. 1983.

Fig. 5. Couches de lignité oligocénes découvertes pár les sondages M-68 et N-49 (Szentkereszthegy, Római Szlhegy).
Construit pár L. Gidai 1983 sut la base des descriptions données pár I. Dobos et M. Salgó

között növényi törmelékes, molluszka törmelékes, gyéren agglutinált Foramini-
ferákat tartalmazó képzdmény települ, amely uralkodóan közép- és durva-
szemcsés szürke homokkrétegbl áll, helyenként apró kvarckavicsok is talál-

hatók, de néhány vékony agyagmárga réteg és a fels részen agyagos aleuritréte-

gek is elfordulnak benne.

Ez az ún. ,, Vegyes kifejldés rétegcsoport” . A barnakszénösszlet közvetlen

fedjét agyagmárga rétegek alkotják. Szinte az egész — max. 200 m körüli

vastagságú — összlet tartalmaz több-kevesebb biotitot. A növényi és molluszka
törmelék az egész összletre jellemz.

Foraminifera faunáját Nagyné Gellai Á. határozta meg: Ammomarginulina
sp . (gyakori, jellemz), Ammobaculites sp. (gyakori, jellemz), Globigerina sp.,

Rotalia beccarii Linné, Rotalia kiliani (d’Orb.), Triloculina sp., Nonion grano-

sum (d’Orb.), Miliolina sp. (gyakori, jellemz), Quinqueloculina sp., Elphidium
hiltermanni Hagn., Dentalina sp., Polymorphina sp., Trochammina sp.

A Foraminiferák közül a Rotalia baccarii Linné és a Rotalia kiliani d’Orb.

fajok uralkodnak, az Ammobaculites és Ammomarginulina félék helyenként

tömegesen jelentkeznek. Nagyné Gellai Á. nyomán az összletet a szintjelz

agglutinált Foraminiferák alapján soroljuk a kiscelli emelet alsó részébe. A kép-

zdmény számos felszíni feltárása ismert, délen a Látóhegy és a Római Szl-
hegy környékén. É-on Mogyorósbánya község területén, Szarkáspuszta, Ábel-

völgy és az Öregszlk környékén, legnagyobb elterjedésben a negyedid-
szaki képzdmények alatt nyomozható.

b) KISCELLI AGYAG FORMÁCIÓ, Kiscellien (= Foraminiferás agyagmárga,

rupéli emelet

)

A KISCELLI AGYAG FORMÁCIÓ uralkodóan szürke, zöldesszürke, he-

lyenként homokos, helyenként aleuritos agyagmárga rétegekbl áll, fels

részén homokk-, aleurit- és homokos agyagrétegek is találhatók benne.

Molluszka héjlenyomatok és héjtörmelék darabok az egész összletben elfordul-

nak. Gazdag Foraminifera faunáját Nagyné Gellai Á. határozta meg:

Bolivina semistriata Hantken, Bolivina punctata d’Orb., Robulus limbosus
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(Reuss), Robulus cultratus (Monté), Robulus vortex (Fichtel et Moll.),

Almaena osnabrugensis (Roemer), Elphidium sp., Uvigerina hantkeni Cush-
mann, Uvigerina pygmaea d’Orb., Marginulina fragaria Gümbel, Marginulina

glaudius Phil., Spiroplectammina carinata (d’Orb.), Dentalina acuta d’Orb.,

Dentalina approximata Reuss, Gyroidina soldanii (d’Orb.), Nodosaria crassa

Hantken, Nodosaria pyrula d’Orb., Nodosaria acuminata Hantken, Nodosaria

scalaris Batsch, Nodosaria spinicosta d’Orb., Bulimina truncana Gümbel,
Bulimina inflata Seguenza, Bulimina elongata d’Orb., Eponides budensis

(Hantken), Eponides umbonatus (Reuss), Lagena striata (d’Orb.), Plectofron-

dicularia incompleta Franz., Sigmoilina celata Costa, Spiroloculina tenuis

(C2jzek), Karreriella hantkeniana Cushmann, Cyclatnmina placenta (Reuss),

Textularia trochus d’Orb., Rhabdarnmina abyssorum M. Sars, Planulina cornp-

ressa (Hantken), Planulina costata (Hantken), Planularia kubinyii (Hantken),
Sphaeroidina elegáns (d’Orb.), Sphaeroidina bulloides d’Orb., Epistornina

elegáns (d’Orb.), Guitulina probléma d’Orb., Vulvulina subflabellojormis (Hant-
ken), Cibicides ungerianus (d’Orb), Cibicides cf. propinquus (Reuss).

Az összletet a Foraminifera faunája alapján soroltuk a kiseelli emeletbe.

A fúrások szerint a negyedidszaki képzdmények alatt több helyen nagyobb
összefügg területen megtalálható. Az elfedett elfordulások közül a legnagyobb
kiterjedés a Muzslai-hegy és a Muzslai-erd környékén, valamint a Csikósok-

Sásoktól É-ra ismert. A képzdmény megjelenése a kovacovi formáció alatt is

valószínsíthet. Péliföldszentkereszt D-i része és az risápi-major között és a

Római Szlhegy környékén általános elterjedés a negyedidszaki képzdmé-
nyek alatt. Területünk keleti részén (Tá-2. sz. fúrás) szintén kimutatható volt.

c) KOVAÖOVI FORMÁCIÓ , Egerien

(= Homok, homokos agyag, homokk, katti emelet)

A katti emelet képzdményeit szürke, világosszürke és zöldesszürke homok,
homokk, homokos agyag és agyagmárga alkotják. A Csikósok és a Sások terü-

letén lemélyített térképez fúrások anyagából Nagyné Gellai Á. a kövekez,
az egerienre jellemz mikrofaunát határozta meg: Elphidium hiltermanni Hagn,
Marginulina fragaria Gümbel, Almaena osnabrugensis (Roemer), Dentalina sp.,

Sigmoilina celata Costa, Spiroloculina tenuis Czjzek, Spiroplectammina carinata

(d’Orb), Quinqueloculina sp., Uvigerina hantkeni Cushmann, Planulina costata

(Hantken), Nodosaria sp., Trochammina sp., Cibicides ungerianus (d’Orb),

Eponides budensis (Hantken), Robulus sp., Ceratobulimina contraria (Reuss),
Globorotalia sp., Rotalia sp., Bolivina sp.

Az összlet max. vastagsága 150 m körüli, felszíni feltárása csupán a péliföld-

szentkereszti Szentkútnál ismeretes. Több negyedidszaki képzdményekkel
fedett elfordulási területe ismeretes: Péliföldszentkereszt területén, a Csikósok
és a Sások környékén, valamint a Berinn vár közelében.

A kovacovi formáció nagyobb összefügg területen belül nyomozható a Római
Csárda, Kerekdombi major környékén.

4. Szerkezeti viszonyok

A tanulmányunk tárgyát képez terület a Dorogi-medencének a nyugati
részén helyezkedik el. A területen általában az ÉNy—DK-i szerkezeti csapás
jellemz. A terület közepére esik a levetkkel mind a négy oldalról körülhatá-
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7. ábra. Ny— K-i irányú szelvény n mogyorósbányái területen keresztül. Szerk.: Gidai L. 1984. Jelmagyará-
zat: lásd a 6. ábránál

Fit- 1

•

Coupe de direction W—E á travers le territoire de Mogyorósbánya. Constr. pár L. Gidai 1984. Légen'
d e : voir Fig. 6.

rolható látóhegyi-khegyi sasbércvonulat, aminek a csapása szintén ÉNy—DK.
Ezen a kb. 2,5 km hosszú és 0,3— 1,0 km széles sasbércvonulaton az oligocén

képzdmények hiányoznak.

Az eocén üledékek itt több helyen a felszínen vannak, vagy negyedkori
képzdmények fedik (1. ábra). Ezt a sasbércet ÉK-i oldalán egy kb. 250 m-es
levet határolja. Innen ÉK-felé, kb. 250 m-re van egy újabb, az elbbivel pár-

huzamos kb. 100 m elvetési magasságú vet.
Az ezután ÉK-i irányban következ kb. 1,5 km széles szerkezeti röglépcs

viszonylag nyugodt településnek mondható. Ezeken a szerkezeti egységeken
a kiscelli emelet alsó részét képvisel hárshegyi homokk formáció képviseli az

oligocént. A fiatalabb oligocén képzdmények ezeken az egyre mélyebbre
süllyed szerkezeti egységeken hiányoznak. Ide esnek a régi szarkási és mogyo-
rósbányai oligocén kszénbányák.
Újabb levetk után a Csikósok-Sások területén már a fels kiscelli agyag

formáció és a kovacovi formáció települ a kvarter alatt. (Az oligocén kszén-
képzdmény mélysége — megléte esetén — 350— 400 m-nél nem lenne keve-
sebb.) Ez, az itt már Ny—K-i irányúvá alakuló szerkezeti süllyedék keleti

irányban kapcsolódik a tát-kenyérmezi süllvedékhez, ahol a paleogén képzd-
mények vastagsága 1000 m körüli.

A Látóhegy-khegyi sasbércvonulat délnyugati határát egy kb. 200 m-es
vet alkotja. Ettl DNy-ra következik egy 600— 900 m szélesség és közel 3 km
hosszú szerkezeti lépcs, ahol a negyedkori képzdmények alatt az oligocén

kszénösszletet tartalmazó hárshegyi homokk formáció települ. Ezen a szer-

kezeti egységen helyezkednek el a régi oligocén kszénbányák.
A Látóhegy-khegyi sasbérc és a bajóti Öregk között húzódik egy É—D-i

irányú szerkezeti árok. Megjegyezzük, hogy ez a szerkezeti irány a Dorogi-
medence Ny-i részének — Nyergesújfalu, Lábatlan környékének — jellemz
szerkezeti iránya. DNy-i irányban haladva újabb levetk következnek, s a
péliföldszentkereszti szerkezeti süllyedék területén a negyedkori képzdmények
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alatt bejön a kiscelli agyag formáció és a kovacovi formáció. A Berinn-várnál
újabb szerkezeti depresszió van, a kovacovi formáció települ a kvarter alatt.

A Római-Csárda és Kerekdombi-major környékén szintén a kovacovi formáció
alkotja a negyedkori képzdmények aljzatát.

A Látóhegyi-Khegyi sasbércet keleten szintén egy É— D-i irányú levet
határolja, amelynek az elvetési magassága kb. 200 m.
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Conditions stratigraphiques de l’Oligocéne dans la

partié ouest du Bassin de Dorog (Hongrie)

Dr. L. Oidai

Dans la région de Mogyorósbánya, les formations oligocénes ont une répartitior

générale, étant retrouvables sur k peu prés quatre cinquiemes du territoire étudié (Fig.l)

Les fondations de la stratigraphie oligocéne furent élaborées pár Miksa Hantken
Voici la nomenclature actuelle des termes reconnus pár lui:
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Nomenclature actuclle
Terms désignés pár

M. HANKTEN

Formation Argileuse de
Kiscell (

— marnes argileuses

a Foraminiféres)

Couches á Clavulina siábói

Formation Série d’une composition Grés á Pectunculus

de grés lithologique diverse

de Hárshegy
Série lignitifére, marnes Formation oligocéne sémi-
d’eau saumátre á Mollusques saline

La puissance maximum de l’Oligocéne dans la région de Mogyorósbánya est ostimée
á 550 m environ (Fig. 2) qui, sur la base des caractéres lithologiques, se subdivise en trois

formations:

a) FORMATION DE GRÉS DE HÁRSHEGY, Kiscellien

(„Série d’une composition lithologique diverse”, Rupélien)

Cette formation comprend la série lignitifére oligocéne, les terms du mur et du tóit,

ainsi que la Formation de Grés située au-dessous des marnes argileuses á Foraminiféres.
Són épaisseur originale est de 100 á 300 m.

Són membre inférieur c’est le term du mur puissant de 15 m environ de la série ligniti-

fére oligocéne. Le nombre des couches de lignité, resp. leur bancs est varié, mais générale-
ment trois bancs de lignité sont développés. La puissance extractable varié entre 1,0
et 2,0 m, la valeur calorifique moyenne étant supérieure á 4000 kcal.

Les couches directement superposées á. la série lignitifére sont des dépöts d’eau
saumátre. Les fossiles caractéristiques de ces couches-Iá sont données dans le texte
hongrois (p. 375).

Le tóit immédiat du lignité est partiéuliérement riche en fossiles, étant constitué pár
des marnes argileuses. Presque la série entiere d’une puissance maximum de 200 m
environ contient une quantité variable de biotite. La présence de détritus végétaux et de
Mollusques est caractéristique de la série entiere. Pour la fauné des Foraminiféres, voir

p. 376.

b) FORMATION ARGILEUSE DE KISCELL, Kiscellien
(= marnes argileuses á Foraminiféres, Rupélien)

Série constituáe surtout pár des couches de inamé argileuse-silteuse, grise á gris ver-
dátre, mais la partié supérieure comprend des couches de silt et d’argiles sableuses aussi.
Des empreintes de coquilles de Mollusques et du détritus de Mollusques se rencontrent
partout dans la série entiére. Pour la fauné de Foraminiféres riche, voir p. 376 — 377.

c) FORMATION DE KOVAÖOV, Égérien

(
= Sables, argiles sableuses, grés, Chattien)

Série composée de sables, de grés, d’argiles sableuses et de marnes argileuses gris et
gris clair & gris verdátre. Són épaisseur maximum est 150 m environ. Pour sa microfauna
caractéristique de l’Égérien, voir p. 377.

Le territoire étudié se situe dans la partié ouest du Bassin de Dorog. La direction
gónérale des couches sur le territoire en question est NW-SE. C’est au centre du territoire
que se situe la chaine de horst Látóhegy—Khegy entourée des quatres ctés pár des
failles, sa direction générale étant ógalement NW-SE. Dans cette zone de horst, longue
de 2,5 km et large de 0,3 á 1,0 km, les formations oligocénes manquent. Les sédiments
éocénes ici affleurent á plusieurs points, ou bien ils sont couverts de formations quater-
naires (Fig. 1). Dans la dépression de Tát-Kenyérmez, la puissance des formations
oligocénes est de 1000 m environ.

La limité du SW de la chaine de horst de Látóhegy-Khegy est constituáe pár une
faille de 200 m environ. Au SW de celle-ci, suit un échelon structural large de 600 á. 900 m

• Institut géologique national de Hongrie, H-1143 Budapest, XIV. Népstadion út 14.

3 Földtani Közlöny
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et long de 3 km environ, oú le Quaternaire surmonte une série d’une lithologie variée
renfermant un complexe lignitifére oligocéne. C’est dans cette unité strueturale que les

anciennes mines de lianite oligocéne se trouvent.

Manuscrit regu: le 4 mai, 1984.

CrpaTHrpaíJiHMecKHe ycjioBHH ojinroueHa b 3anaflH0H qacTH
JlpporcKoro acceHHa (BeHrpMH)

Jl-P JlacAO rudau

B paiíOHe MogbopomöaHH ojiuroueHOBbie otaojkchhh hmciot oömee pacnpocTpaHeHHe, oxBa-
TbiBaji okojto MeTbipex n^Tbix njiomaflH paccMaTpnBaeMoro ynacTKa (Phc. 1).

Ochobm cTpaTHrpa<J)HH ojiuroueHa 6mah pa3paöoTaHbi MnumeH XaHTKeHOM. CoBpeMeHHaB
HOMeHKJiaTypa CTpararpa(j)HHecKHx nogpa3gejieHHH, BbiflBjieuHbix hm, cboahtch k cjie^y-

romeMy:

CoBpeMeHHaa HOMeHKnaTypa HaHMeHOBaHHS
COOTBeTCTByiOmHX
noflpa3neneHHfl no

XaHTKeHy

KamuénjiHficKas rnHHHCTaa
(J)OpjVtaUHH (= rjiHHHCTbie

Meprejin c cJiopaMHHa(})epaMH)

Cjioh c Clawlina szabói

OopMaijHH xapiu-
xeflbCKHX nec-
M3HHK0B

HeoflHopoflHaa TOJima necnaHHKH c Pectuncidus

yrjieHocHaH TOJima, cojioho-
BaTOBOflHbie MeprejiH c
MOJIJIIOCKaMH

O^nroueHOBan CBHTa nojiy-
npecHOBOAHoro npoHCXo>K-
RtHWi

MaKCHMa^bHan MoigHOCTb ojiHroueHOBbix OTJio>KeHHÍí b paiíOHe c. MogbopouiaHH oueHH-
BaeTca npHMepHO b 550 m (pnc. 2). I"lo jiHTOJiorHHecKHM npH3H3KaM 3Ta TOJiiga pacMjieHneTcn na
TpH (jjOpMagHH:

a) OopMauHH xapmxegbCKHx necwaHHKOB, KHiimejuiHÜCKaji cBHTa
(«HeoflHopoAHafl TOJima, pyneAHH)

3Ta (JjopMapHH BKJiiOMaeT b ce6n yrjieHOCHyio Tojuuy, noi<pbiBaiomHe h noACTHJiaioiHHe eé

cjioh, a Taione OopMapHio necnaHHKOB, noACTHJiaioiUHX <J>opaMHHH<{)epoBbie rjiHHHCTbie Mep-

reAH.

nepBOHana^bHaH MOigHOCTb <})opMauHH cocTaBAjieT 100 300 m.

Hh>khhm ee noApa3AejienneM hbjhictch noflyrojibHan Tojmia MomHOCTbio 25 m. Kojihmcctbo

ypoyro^bHbix njiacTOB (naMex) n3MeHAeTCH, ho name Bcero paBHjjeTCH TpeM. npoAyKTHBHaa
MoigHOCTb BapbupyeT Mewgy 1,0 h 2,0 m. CpegHHH KajiopHÜHOCTb yr-jia npeBbiuiaeT 4000 kksa.

Cjioh, Henocpe/jcTBeHHO nOKpbiBaiOLUHe TOAuiy öyporo ymn, npeACTaBJuuoT coöoií ocagKH

cojioHOBaTOBOAHoro npoHCxojKgeHHH. XapaKTepHbie opraHimeci<He ocTaTKH, HaflgeHHbie b

3thx cjiohx, nepewHCAeHbi b BeHrepCKOM TeKCTe (cTp. 375).

HenocpeACTBCHHaH kpobjih yrjieHocHoií tojhuh CAoweHa rjiHHHCTbiMH MeprejiHMH öoraTbiMH

OpraHHHeCKHMH OCTaTKaMH. riOMTH BCH TOJima, MaKCHMaJlbHaH MOIUHOCTb KOTOpoft AOCTIiraeT

200 m, xapai<TepH3yeTCA hbahmhcm 6hotht3 . ripncyTCTBue pacTHTejibubix oct3Tkob h oöjiom-

KOB paKOBHH MOJUIIOCKOB XapaKTCpHO AJIfl BCeft TOJllAH. Cm. (j)ayHy (j)OpaMHHH(})ep Ha CTp. 376.
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6) KnumennuikKan rnnHiicTan (JwpMaunn, KHumennniiCKaíi CBiiTa

(= rjiimiicTue Meprenn c (jjopaMJiHinjiepaMii, pynejiuíl)

Tonma, caoweHHaH b ochobhom cepbiMii hah 3eaeH0BaT0-cepbiMH, MecTaMH c npHMecbio

necKa, MecTaMH aJieBpHTOBo-rjiHHHCTbiMH MeprejiHMH. B BepxHeíí ee Maorii BCTpenaiOTCH Taioxe

necMaHHKH, aJieBpnTOBi.ie rjruHbi 11 cyrJiHHKH. OTneqaTKH h ojiomkh paKOBHH moaaiockob

BCTpewaiOTCH no BccMy pa3pe3y tórium. Mto KacaeTcn eé oraToíí (JtopaMMHníJjepoBoft (jiayHbi,

cm. CTp. 376—377.

b) KoBaneBCKan (J)opMauHH, arepnfí

(= necKH, cyrJiHHKH h necMaHHKH, xaTCKiiií npyc)

OopMaium caoHceHa cepbiMH, cBemo-cepbiMii n 3eaeHOBaTo-cepbi.Mii necManni<aMH, neciOMH,

cyranHKaMH h rniiHiicTbiMH MepreanMii c MaKCiiMaabHoíí MouiHOCTbio okoao 150 m. Mto xacaeTcn

MHKpo<|)ayHbi toaiuh, xapaivrepHoií a-tch arepun, cm. CTp. 377.

HccaeAOBauHbiíí homh ynacTOK pacnoaoweH b 3anaAH0ií Maorii /JoporcKoro öacceiiHa. Ha
paccMaTpiiBaeMofi TeppiiTopnn npocriipaHiie crpyi<Typ HMeeT, kai< npaBiiAO, nanpaBaeHne c C3
Ha K)B. B uempe TeppiiTopim pacnoaoweHa 3ona ropcTOB JlaToxeAb— KéxeAb, orpaHuneHHan
co Bcex CTopoH cpocaMii. 3oho ropcTOB Taioxe HMeeT npoampaniie c C3 Ha HDB. B 3toh 30He

AAHhoíí npiiMepHo 2,5 km h innpuHoií okoao 0,3— 1,0 km OAiiroueHOBbie otaojkchha oTcyTCTBy-

IOT. SopeHOBbie OTAO>KeHHH 3AeCb BO MHOHIX MeCTaX BbIXOAHT Ha AHeBHyiO nOBepXHOCTb HAH
nepeKpbITbl MeTBepTHMHbIMH OTAOJKeHHHMH (puc. 1).

B AenpeccnH TaT-KeHbep.Me3é naaeoreHOBbie otaojkchhh hmoot MomnocTb okoao 1000 m.

K)ro-3anaAHyio rpaHimy ropcTOBoíí 30Hbi JlaToxeAb- KéxeAb opa3yeT cöpoc bhcotoh okoao
200 m. K K)ro-3anaAy ot Hero caeAyeT CTpyKTypHbiií ycTyn uihphhoíí 600 900 m h a-uhho
okoao 3 km, rAe noA MeTBepTHMHbi.wn OTAOweHHHMH 3aAeraeT pa3Hoo6pa3Han no AHTOAorHMec-
KOMy cocTaBy yrAeHOCHan Toama oanroueHOBoro B03pacTa. B npeAeaax 3toíí CTpyKTypnoíí
eAHHimbi pacnoAoweHbi cTapbie oanroueHOBbie yroabHbie rnaxTbi.

3*
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Az édesvízi mészkkúpok típusai

és alakulati formái

Dr. Scheuer Gyula*—Schweitzer Ferenc**

(9 ábrával, 3 táblázattal)

Összefoglalás: Az édesvízi mészkféleségek egyik érdekes típusa az édesvízi

mészkkúpok, amelyek hazánkban ugyan elszigetelten fordulnak el, de számos ország-

ban (Szlovákia, Románia, Törökország, USA, Algéria) gyakoriak és megjelenésformáik
miatt esetenként természeti látványosságok. Megvizsgáltuk azokat a környezeti adott-
ságokat, amelyek keletkezésükben közrejátszottak és hogy milyen kémiai összetétel
forrásvizekhez kapcsolódnak. Továbbá megkíséreltük több száz elfordulás alapján leg-

jellemzbb alakulati formáikat meghatározni és tipizálni.

1. Bevezetés

A szárazföldi üledékes kzetek egyik különleges változatának tekinthetk a

forrás-lerakódásokon belül azok az édesvízi mészkkúpok és halmok, amelyek
meghatározott forrásfeltörési helyek környezetében keletkeztek (1. ábra).

A rendelkezésre álló anyag alapján jelen munka keretében megkíséreltük meg-
határozni azokat a tényezket, amelyek keletkezésükben közrejátszottak,

feltárni az egyedi jellemvonásaikat, melyek megkülönböztetik a többi édesvízi

mészk típusoktól, továbbá alakulati formáikat összesíteni és tipizálni a recens

elfordulások figyelembevételével.

Az édesvízi mészkvel kapcsolatos hazai irodalomból felhasználtuk Boleman
J. (1896), Pálfy M. (1905, 1907, 1925), Szontágh T. (1908) közleményeit.

A külföldi publikációkból E. A. Baszkov— Sz. N. Szurikov (1975), J. H. Feth
— J. Barnes (1979), 0. Franko és munkatársai (1975), Keith E. Bargar
(1978), P. Krahttlec és munkatársai (1977), M. Messini— G. C. di Lollo
(1957) és J. S. Rinehart (1980) eredményeit hasznosítottuk, fleg vízvegyésze-

ti vonatkozásban.

• Földmér és Talajvizsgáló Vállalat H-1088 Budapest, VIII. Reviczky u. 4.
•* MTA Földrajzi Kutató Intézet H-1062 Budapest, VI. Népköztársaság útja 62.
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1. ábra. Hideg kalcium -hidrogénkarbonátos-szulfátos, ersen szénsavas forrásvízbl képzdött hatalmas édesvízi

mészkkúp. Siva Brada (Zsibra), Szlovákia

Fig. 1. Huge travertine cone deposited in cold calcium-hydrogen carbonate- and sulphate-containing springwater of
high carbonic acid content. Siva Brada (Zsibra), Slovakia

2. Az édesvízi mészkkúpok keletkezése

Áttekintve általánosságban az édesvízi mészkképzdés szerteágazó folya-

matát és a keletkezett üledékes kzetek igen nagy fokú változékonyságát, meg-
állapítható, hogy az édesvízi mészkkúpok tekinthetk az egyik legtípusosabb,

forrásvizekbl képzdött, szárazföldi karbonátos kzetnek. Olyan egyedi

keletkezési adottságaik és megjelenési formáik vannak, amelyek csak ezekre a

lerakódásokra jellemzk. Figyelembe véve az általános üledékképzdési szem-
pontokat és ezeket vonatkoztatva az édesvízi mészkkúpokra, keletkezési

körülményeik fbb jellemzit az I. táblázatban foglaltuk össze.

A mészanyag forrásvizekben oldva a föld mélyébl kerül a felszínre, és a víz-

feltörés környezetében rögtön kicsapódik és felhalmozódik, azonnal kemény
kzetként. A keletkezés módja így elsdleges és a kiválás közvetlen. A növény-

zet alárendelten segíti el a kicsapódást.

A gyors és intenzív mészanyag-felhalmozódást az okozza, hogy az édesvízi

mészkkúpokat létrehozó források rendszerint nagyon gazdagok oldott anya-

gokban és gázokban, fleg C0 2-ben, ezért nagyon labilis kémiai egyensúlyi

állapotúak. Az a kémiai egyensúly, amely egy adott nyomás és hmérséklet
mellett kialakult a föld mélyében, a felszínre lépés pillanatában megbomlik,
mert megváltoznak azok a feltételek, amelyek a vízben lev anyagok oldatban

tartását biztosították. Ez a folyamat már a felszín közelében megindul, mint-

egy elkészítve a kicsapódást. Á kiválás lényegében három tényezre vezethet
vissza: a) nyomáscsökkenés, b) hmérséklet változás (rendszerint hmérséklet
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összefoglaló táblázat az édesvízi mészkkúpok keletkezési körülményeirl
Summarizing table on the eircumstances of travertine-cone formation

I. táblázat — Table I.

1
Anyagszállítás módja
Means of transport

Forrásvízben oldva
Dissolved in springwater

s
Lerakódás közege
Depositional environment

Primer forrásvíz

Primary springwater

3
Keletkezés módja
Mode of generation

Elsdleges
Primary

4
Kiválás formái
Forms of precipitation

Közvetlen (szervetlen)

Direct (anorganic)

5

Lerakódás helye
Piacé of deposition

Helyben képzdött (autochton)

In situ (autochtonous)

A forrás közvetlen környezetében
Immediate neighbourhood of spring

6
Kzettéválás formái
Forms of lithification

Kiváláskor azonnal kemény
Immediately hard at precipitation

csökkenés), c) a C0 2 gáz eltávozása a vízbl. Az oldott mészanyag a feltörés

közvetlen környezetében, mindaddig kiválik, amíg az új helyzetnek megfelel
kémiai egyensúly ki nem alakul. így az édesvízi mészkkúpok annak köszön-

hetik keletkezésüket, hogy a források körül azonnal dinamikus mészkiválás

történik, és miután ez a vízkilépések helyénél a legintenzívebb, és attól távolód-

va fokozatosan csökken, különböz kúpok jönnek létre. Ez a forma van össz-

hangban az adott forrás üledékképz adottságaival.

3. Az édesvízi mészkkúpokat létrehozó források vizsgálata

A korábbi vzisgálatok szerint (Scheuer Gy.—Schweitzer F. 1983/a, b.) a

különböz édesvízi mészktípusok származásilag eltér genetikájú forrásvizek-

kel állnak kapcsolatban.

így például a folyóvízi-völgyi édesvízi mészk keletkezése a kis oldott sótar-

talmú, hideg karsztforrásokhoz kapcsolódik, míg a tárgyalt édesvízi mészk-
kúpokat létrehozó források mind genetikailag, mind pedig vízkémiailag azoktól

alapveten eltérnek.

3.1 Az édesvízi mészkkúpokat létrehozó források vízkémiai adottságai

Összegyjtöttük több száz recens édesvízi mészkkúpot létrehozó forrás

vízkémiai analízisét. Ezek felhasználásával a II. táblázatot állítottuk össze.

Az adatok alapján megállapítható, hogy vízhmérséklet vonatkozásában
mindenféle hmérsékleti érték elfordul, a hidegtl (6— 7 °C) a forróig (98 °C),

de túlsúlyban vannak a hvös és langyos viz források. Nagyon magas (90 °C
felett) vízhmérsékletek egészen ritkán fordulnak el.
A vízben oldott anyag mennyisége vonatkozásában az rögzíthet le, hogy a

források a jelents (1000— 3000 mg/l) oldott sótartalmú vizek csoportjába tar-
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2. ábra. Édesvízi mészkkúpot felhalmozó forrás, amely a CO, gáztól ersen pezseg. Stankováni, Szlovákia

Fia. 2. Spring heavily effervescent with CO, depositing a freshwater cone. Stankováni, Slovakia

3. ábra. Édesvízi mészkkúpmezó. Hammam Meskoutine, Algéria

Fia. 3. Travcrtine cone-field. Hammam Meskoutine, Algéria
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4. ábra. Kis alapterület, meredek oldalú édesvízi mészkkúp. Hammam Meskoutine, Algéria

Fig. 4. Travertine cone ofsmall basal area and with steep sides

toznak. De nem ritkák az ennél magasabb sótartalmú vizek sem. Az alacsonyab

(1000 mg/l alatt) sótartalmú források, ritkán kúpképzk. A források általában

gázosak. Rendszerint magas C0 2
gáztartalmukkal tnnek ki (2. ábra), de van-

nak gázmentes vizek is.

A táblázat 32 jel része tartalmazza a forrásvizek kémiai összetétele alapján

elkészített beosztást. A kúpokat létrehozó források öt nagy csoportra oszthatók

az anionok uralkodó mennyiségi viszonyai szerint és ezeken belül, a kationok
mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya alapján, további alosztályokra

tagolhatok.

A legjelentsebb csoportot képezik a hidrogénkarbonátos vizek, amelyeknek
egy részénél az uralkodó kation a kalcium, másik részénél azonban már túlsúly-

ra jut a nátrium, természetesen magas kalciumtartalom mellett. A két víztípus

közötti átmenet is megtalálható. Egyes víztípusokban a hidrogénkarbonát
mellett jelents a klorid mennyisége is.
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A másik a szulfátos vizek csoportja. A csak szulfátos vizek ritkák. Gyakoriak
a hidrogénkarbonátos-szulfátos vagy szulfátos-hidrogénkarbonátos vizek.
A kalcium az uralkodó, de néha a nátrium is felszaporodhat 20 eé% fölé, a
megnézium mellett.

Hammam Meskoutine-nál, ahol Algériának egyik legmelegebb hévízfeltörése

található, a termálvíz szorosan egymás mellett álló kisebb-nagyobb forrás-

5. ábra. Édesvízi mészkgerinc, amelyet kb. 20 m hosszú repedésbl feltör hévíz hozott létre, és a tetején kis kúpok
képzdtek. Hammam Meskoutine, Algéria

Fig. 5. Travertine limestone ridge produced by hot-spring water welling up from a fissnre ofabout 20 m length. Note the
small cones formed at its top

kúpokat hozott létre (forráskúp mez) (3. ábra). A kémiai összetétel alapján a

forrásvíz a magas hmérséklet (98 °C) és oldott sótartalmú kalcium- és nátri-

um-kloridos, -hidrogénkarbonátos, -szulfátos vizek csoportjába sorolható.

A forrásoknál ma már nem figyelhet meg kúpképzdés, ez a típusú forrás-

lerakódás megsznt, de a völgyoldalban jelenleg igen látványos édesvízi mész-

kkiválás van. A Hammam Meskoutine-i elfordulásokra a kisebb (max. 5 m
magasságú, meredek oldalú, kis alapterület) méhkasszer, vagy annál hegye-

sebb édesvízi mészkkúpformák a legjellemzbbek (4. ábra). Ritkán keskeny,

hosszan elnyúló édesvízi mészkformák is kialakultak: az ún. bordák vagy ge-

rincek (5. ábra).

Az ersen szénsavas források egyes esetekben hatalmas édesvízi mészkkú-
pokat hoztak létre. A legnagyobbak méretei megközelítik az 1 km-es átmért
és a 70— 80 m-es magasságot. Ezek képviselik az édesvízi mészkkúpok másik
szélsséges változatát, ahol az átmér sokszorosan meghaladja a magasságot
(SCHEUER Gy. — SCHWEITZER F. 1981).
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3.2 A recens édesvízi mészklcúpokat létrehozó források vízföldtani adottságai

Az édesvízi mészkkúpok keletkezését, és kialakulási formáit dönten az

ket létrehozó források vízföldtani viszonyai határozzák meg, de a morfológia

is befolyásoló tényez. A források környezetére jellemz fbb morfológiai hely-

zetet, valamint megjelenési formáikat a III. táblázatban foglaltuk össze, ame-
lyek valamilyen formában befolyásolják az édesvízi mészkkúpok képzdését
és különböz változatainak kialakulását.

A felsoroltakon túlmenen természetesen még további befolyásoló tényezk
vannak, mint pl. a vízhozam, hidrodinamikai adottságok stb.

A vízkilépések morfológiai helyzeteit a táblázat 1
j l

és J

/ 2
jel része tartalmaz-

za. A legszebb formák általában a sík felszíneken keletkeznek. A ferde felszíne-

ken képzdknél egyedi, torzult formák jönnek létre.

Az édesvízi mészkkúpok számát és alakulati formáit, továbbá az azokon
keletkezett egyéb alakzatokat (pl. forrástölcsér) nagymértékben befolyásolják a
forrásokkal kapcsolatos adottságok. Ezt a III. táblázat 2 jel része tartalmazza.

Ebben megkíséreltük összegyjteni és rendszerbe foglalni mindazokat a jellem-

zket, amelyek befolyásoló tényezk lehetnek. így például egy egyedi forrás

esetén csak egy kúj) képzdik, míg egy nagyobb területen fakadó forrásoknál

— pl. forrásvidék — a kúpok százai keletkezhetnek.

Nagyon változatosak még a kúpoknál a források feltörésének megjelenési

formái is. Vannak, ahol egy ponton, szk kis járatból lép ki a víz a felszínre.

Ennek másik széls változata az, amikor a kúp tetején 20— 30 m átmérj
forrástó képzdött, mint Szlovákiában Ruzsbaeh fürdnél vagy Zólyom mel-
lett Borova Horánál. Ha a mélybl feláramló víz hosszabb repedésbl (10— 60
m) tör fel, akkor a kúpok helyett édesvízi mészktaréjok vagy gerincek kép-
zdnek.
Kisebb kúpoknál (6— 8 m átmérj) is megfigyelhet esetenként 3—4 m át-

mérj forráskürt, és nagy kúpoknál pedig csak 8 — 10 cm nagyságú vízvezet
járat.

Határozott összefüggés mutatható ki a források fakadási formái és a vízké-

miai összetétel között. Azoknál a forrásoknál találunk nagyobb, több méter
átmérj formákat, mint forráskráter, forrástó, amelyek a kúpképzdés szem-
pontjából az egyszerbb és lágyabb vizekhez tartoznak.

Vizsgálva az édesvízi mészkkúpokat létrehozó források vízhozamait meg-
állapítható, hogy dönt többségük a kis vízhozamú források csoportjába tar-

tozik.

Vannak olyan területek, ahol lokálisan a földtani és vízföldtani adottságok
olyan kedvezen alakultak, hogy a forráskúpok nagy számban keletkeztek, így
egész forráskúpmezk alakultak ki (Hammam Meskoutine). Ilyen helyeken
egy-egy kúpot létrehozó forrás hozama rendszerint kicsi (1— 5 l/min), de együt-
tesen már nagy összhozamot kapunk (150 l/min felett). A ma is mköd forrá-

soknál, amelyek kúpokat hoznak létre, megfigyelhet, hogy a kis vízhozam
miatt a nagyobb, laposabb kúpok esetében, a kúpnak csak az egyik oldalán
képzdik mészk. Ezek alapján a kúp fejldése úgy történik, hogy a lefolyó víz

fokozatosan mindig tolódik a kúp körül, magasítva azt és növelve átmérjét.
A meredek vagy közel függleges oldalú kúpok esetében — kaptár vagy lán-

dzsahegy formájúaknái — a kúp tetején kilép víz rendszerint minden irányba
szétfolyik, vékony vízrétegként, így a kúp növekedése egységes.
Az édesvízi mészkkúpokat létrehozó források természetesen nem örök
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életek. Keletkezésüket, mködésüket és elhalásukat a földtörténeti fejldéssel
összefügg események határozzák meg és irányítják. Ezért földtani idmérték-
kel mérve csak egy kis állomásnak, epizódnak tekinthetk.
A kúpok nagyságának létrehozásában jelents szerepe van a vízhozamon fe-

lül az idtényeznek is. Vannak helyek, ahol csak nagyon rövid ideig mködtek
a források, ezért kis kúpokat vagy kúp kezdeményeket hoztak létre. Egyes ma
is fejld hatalmas kúpok korát azonban már százezer évekre becsülhetjük.

A kúpokat lerakó források hidrodinamikailag kivétel nélkül a felszálló viz
források csoportjába sorolhatók. A víz minden esetben a környezet fölé maga-
sodó kúpok tetején lép ki. így egy adott terület kúpjainak magasságát a forrá-

sokhoz tartozó hidrodinamikai rendszer nyomásviszonyai határozzák meg.
Amennyiben a kúp magassága eléri a forráshoz tartozó hidrodinamikai rend-

szer nyomómagasságát, a forrás „elalszik” és a növekedés leáll.

A nyomás nagyságát a hidrosztatikai, gáz, hmérséklet és egyéb vízföldtani

tényezk befolyásolják.

A források genetikailag az összetett vagy poligenetikus vizek csoportjába

sorolhatók. Azok a víz típusok, amelyeknek nem magas az oldott sótartalmuk
és egyszerbb összetételt mutatnak, mint a pl. a kalcium-hidrogénkarbonátos
vizek, azok lényegében csak kétféle ásványosodási folyamaton estek át. Elször
karbonátosodtak, majd más típusú vízzel vagy gázzal keveredtek a földalatti

útjuk során. Ez a folyamat elfordulhatott gipszes víznél is. A poligenetikus

víz fajták több és nem mindig egyenl intenzitású ásványosodási folyamatok
útján keletkeztek. Az ilyen víz rendszerint magas oldott sótartalmú, gázos és

sokféle ásványi anyagot tartalmaz.

A vizek származása összekapcsolható a vulkáni utómködéssel.

4. Az édesvízi mészkkúpok fbb megjelenési formái

A mészanyagban gazdag források által létrehozott édesvízi mészkkúpoknak
számos változatát, típusát lehet megfigyelni, továbbá egy-egy aktív forrás

területen, ahol a vízföldtani viszonyok nagyon kedvezek, a kúpoknak egész

rendszere képzdhet, amelyek különböz formában összenhetnek, fokozva
ezzel az alakulati jellemzk gazdagságát.

A vizsgálatok szerint az édesvízi mészkkúpok lehetnek kicsik és hatalmasak,

az oldalaik meredekek — közel függlegesek — vagy enyhe lejtések, szabályo-

sak vagy torzultak (6. ábra).

A 7. ábrán mutatjuk be az édesvízi mészkkúpok fbb típusformáit. A ta-

pasztalatok szerint a kúpok magassága a kicsitl ( 1 m alatti) kb. 80 m-ig változ-

hat. Ennek alapján megkülönböztethet:

1. kicsi (1 m alatti)

2. közepes (5 m-ig)
3. nagy (15 m-ig)
4. hatalmas (15 m feletti)

A kúpok alakját lényegében a magasság és az alapátmér viszonya határozza

meg. Vannak kis magasságú (1— 2 m), nagy alapterület kúpok, enyhe lejtés

oldalakkal; ezek lapos (lapított) formát mutatnak, mint pl. Szlovákiában

Szántónál, a Bori patak völgyében (8. ábra). Ilyen esetekben a kúp átmérje
többszörösen meghaladja a magasságot. Evvel ellentétes másik szélsséges

változat az, amikor a magasság jelentsen meghaladja az alapátmért, mint



S eh eu e r—S chweitzer: Édesvízi mészkkúpok 393

6. ábra. Langyos (28 °C) nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos, ersen szénsavas, magas oldott sótartalmú forrásvízbl
képzdött 7 m magas, kb. 15 m átmérj kúp oldala. Dudince (Gyügy), Szlovákia

Fig. 6. Side of a cone of 7 m height and about 15 m in diameter formed from subthermal springwater ofsodium-calcium
hydrogen carbonate type having a high carbonic acid- and dissolved solids content Dudince (Gyügy), Slovakia

pl. Algériában Hammam Meskoutine-nál vagy a Yellowstone Nemzeti Parkban
lev édesvízi mészkkúpok. A nagyobbaknak és nevezetesebbeknek nevet is

adtak („Szabadság sapka”, „Ördög ujja”). Ezek magassága eléri a 14 m-t,

az alap átmérje pedig csak 3—4m (Keith E. Bargar 1978). Megfigyelhet
még ilyen keskeny—hegyes kúpoknál az a jelenség is, hogy a legnagyobb átmér
nem az alapnál van, hanem hasonlóan a hordóhoz, középen vagy az alsó har-

madnál kivastagodik és az alap felé ismét keskenyedik.

A kúpok alakjában torzulásokat idéznek el a kúpon vagy oldalában fakadó
mellékforrások okozta lerakódások. Ennek a legtípusosabb esete a parazita kúp
kifejldése.

Változatos, torzult édesvízi mészkkúpok keletkezését okozhatják még a

morfológiai adottságok is. Lejtn, hegyoldalban kilép forrásvizeknél féloldala-

sán kifejldött kúpok figyelhetk meg.
Abban az esetben, ha a forrásvizek repedés mentén törnek fel, akkor az elz-

ekben ismertetett kúpos formák helyett édesvízi mészk taréjok-gerincek kelet-

keznek. Hosszúságuk 10— 60 m között változhat, magasságuk pedig a 8 m-t is

elérheti, szélességük a 2— 5 m-t. A tetejükön sok esetben ma is megfigyelhet
az a repedés, amelybl a víz feltört. Ez a megjelenési forma az édesvízi mészk-
kúpoktól független önálló képzdményként értékelhet. Megfigyelhet olyan
jelenség is (Hammam Meskoutine), hogy az édesvízi mészkgerinceken kisebb,
2— 3 m nagyságú kúpok helyezkednek el (5. ábra). E jelenség avval magyaráz-
ható, hogy a gerincet létrehozó vízszállító repedés szakaszosan eltömdött és

csak helyenként, pontszeren maradt vízvezet, így a vonalmenti édesvízi

mészkképzdés átfejldött kúpos típusba.
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8. ábra. Kis magasságú, lapos édesvízi mészkkúp, forrástlcsérrel. Santov (Szántó), Szlovákia

Fig. 8. Fiat, low-height travertine cone with spring funnel. Santov (Szántó), Slovakia

9. ábra. Iker forráskúp. Hammam Meskoutine, Algéria

Fig. Twin spring-cones. Hammam Meskoutine, Algéria
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A vizsgálatok szerint az elzekben ismertetett egyedi alakulati formákon
túl elfordulnak olyan esetek is, amikor a kúpok oly közel képzdnek egymás-
hoz, hogy különféle formában összennek. így létrejöttek ketts (9. ábra),

hármas önálló forrásjárattal és kúppal rendelkez formatípusok is. Ennek a
kifejldési formának széls változata az az eset, amikor a sok kisebb-nagyobb
kúp összen — így a kúpok egymáshoz viszonyított elhelyezkedésébl adódóan
vonalmenti vagy csoportos összenövések figyelhetk meg, növelve az édesvízi

mészkkúpok alakulati formáinak változatosságát.

Vizsgálva az édesvízi mészkkúpok egy adott forrásterületen belüli, egymás-
hoz viszonyított helyzetét és a kúpok számát, különböz megjelenési formák
ismerhetk fel, amelyek visszatükrözik a vízföldtani adottságokat. Megkülön-
böztethet egyedi kúp, kúpcsoport, kúpmez, egy meghatározott irány mentén
kifejldött kúpsor.

Összefoglalva megállapítható, hogy az édesvízi mészkkúpok igen nagy for-

magazdagságban mutatkoznak és keletkezési formáikat a vízföldtani viszonyok,

a vízkémiai adottságok, a felszíni formák, és egymáshoz viszonyított helyzetük
határozza meg. Továbbá, hogy képzdésük magas ásványi sótartalmú, kis víz-

hozamú, összetett vagy poligenetikus forrásokkal áll szoros összefüggésben,

amelyek keletkezése a posztvulkáni tevékenységgel kapcsolatos. Ezért az édes-

vízi mészkkúpok a posztvulkáni forrás-tevékenység területek formakincse
tartozékainak tekinthetk.
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Typos and forms of travertine cones

DrGy. Scheuer* — F. Schweitzer**

Travertine cones inay be rcgarded as the most typical represen tátivés of Continental
carbonate sediinents deposited in springwater. They show special genetic characteristics

and forms of manifestation that are characteristic only of these deposits. The lime matter
comes dissolved from the depth to the surface and is immediately precipitated once
exposed to the atmosphere and accumulates as a hard rock. Thus the mode of formation
is primary and the precipitation direct. Plants enltance precipitation only in rare cases.

Rapid and intensive accumulation of calcium carbonate is caused by the fact that springs
producing travertine cones are usually very rich in dissolved matter and gases, mainly
COo, and that, fór this reason, they are in a very unstable State of Chemical equilibrium.

Áll cone-depositing springs without exception are hydrodynamically assignable to

the group of ascendcnt springs. The water comes to daylight at the top of the cones
soaring above their surroundings. Thus the height of the cones of a particular area is

controlled by the pressure conditions of the hydrodynamic régimé associated with the
springs.

Once the height of the cone reaehes the head of the hydrodynamic régimé in question,
the spring „dics” and the growth is stopped.

As shown by the results of investigations, travertine cones may be small and huge,
their slopes steep — subvertical — or gently sloping, regular or distorted. The shape of a

cone is determined essentially by the height to basal diarneter ratio. There are cones of

low height (1 — 2 m) with a large basal area and with gently sloping sides showing a fiat

(flattened) form. The other extreme variety is met with in the case when the height out-

scores the basal diarneter.

In the case if springwaters welling up along fractures, travertine ridges or crests

rather than the previously discussed concial forms will be formed.
Travertine cones may be regarded genetically as typical relief forms associated with

areas in which postvolcanic springs are active.

Manuscript received: 28th August, 1984.

Tnnbi ii Mop(J)OJioriiqecKHe (fiopMbi npecHOBo/jbix H3BecTHHK0Bbix

KOHVCOB

JJ-p JJb. llleüep <í>. llleeüifep

ripecHOBogHbie u3BecTK0Bbie Konycbi MoryT paccMaTpHBaTbcg naK ogim H3 npuMepoB Han6o-
aee THnilHHblX KOHTHHeHTaJlbHblX KapÖOHaTHblX OCagKOB, 0pa3yK)UtHXCH H3 BOgbI HCTOHHHKOB.
Oku XapaKTepiI3yK)TCg CneiHI<j)HHeCKHMH yCgOBHRMH <{>OpMHpOBaHnH, KOTOpbie CBOÍÍCTBeHHbl

jiHuib 3thm OTjioMteHHg.M. KapöoHaTHbie coegnHeHHg, nonagaiomHe Ha gHeBHyio noBepxHOCTb b
paCTBOpeHHOM COCTOHHHH C BOgOií HCTOHHHKOB, Cpa3y >Ke nepeXOgflT B TBepflblH OCagOK, Ha-
Kan.iHBaioiHnHCH BOKpyr HCTOHHHKa b BHge TBepgofi nopogbi. TaKHM oöpa30M, nyreM Heno-
cpegcTBeHHoro BbinageHiig b ocagoK pacTBopeHHbix KapoHaTHbix coegnHeHuíí o6pa3yeTCg
nepBHHHan nopoga. PacTiiTeabHOCTb jimiib pegKO cnococTByeT opa30BaHHio ocagKa. BbicTpoe
h HHTeHCHBHoe HeKon.aeHiie H3BecTK0Bwx ocagKOB oöycjiaBJiHBaeTCH tcm, hto Boga hctohhhkob,
C03gaiOmHX KOHyCbl npeCHOBOgHblX II3BeCTHHK0B, KaK npaBH.no HaCblIgeHa paCTBOpeHHbIMH
BeigecTBaMn h ra3aMH, b nepByio onepegb C02 , hto obhchhct Becb.Ma HeycToíÍHiiBoe coctoshhc
paBHOBecng pacTBopa.
B rngpogiiHaMHHecKOM othouichiih hctohhhkh, cosgaiomne KOHycbi npecHOBogHbix h3bccthh-

kob, MoryT öbiTb 6e3 HCRgioneHug OTíteceHbi k rpynne BocxogHmnx hctohhhkob. Hx Bbixog Ha
gHeBHyio noBepxHOCTb npnyponeH k BepmuHaM KOHycoB KapoHarabix ocagKOB, npeBbmiajoigHX
no cBoeíí BbicoTe okpy>Kaiomyio .\iecTHOCTb. TaKHM opa30M BbicoTa KOHyca onpegejigeTCg

* Surveyingand Soil Testing Enterprise, H-1068 Budapest VIII. líevitzky u. 4.
** Hungárián Academy of Sciences Geographical Research Institute, H-1062 Budapest VI. Népköztársaság útja 62.
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yCJIOBHHMH Hanopa rHApOAHHaMHHeCKOH CHCTCMbl .npH BMpaBHHBaHMH BbICOTbl KOHyca H BejIH-

MHHbi Hanopa hctohhhk «yracaeT», h <|)opMnpoBaHHe KOHyca npeKpamaeTCH.
no pe3y.ribTaTaM npoBeaeHHbix HccjieflOBaHHÍi KOHycbi npecHOBOAHbrx H3BecTHHKOB Moryr

ÖblTb MejIKHMH H KpynHbIMH, HX ÖOKOBbie CTOpOHbl CyÖBepTHKaJlbHbIMH H CJienO H3KJ10HHbIMH,
npaBHJibHOH hjih HCKa>KeHHOÍí <})opMbi. OopMa KOHyca onpeflejiaeTCfl b cymHocra cooTHOuie-

HHeM er BbICOTbl H AHaMeTpa OCHOBaHHH.
CymecTByioT HeBbicoKHe KOHycbi (1—2 m) c öojibmoH nnomaAtio ochob3hhh h cnerna Ha-

KJIOHHblMH ÖOKOBbIMH CTOpOHaMH. TaKHe KOHyCbl HMeHDT nOJIOryK) (nJTOCKyK)) 4>OpMy. npo-
THBonojiowHoíí HBJineTCH <})opMa KOHyca, npw KOTopofi BbicoTa npeBbimaeT AHaweTp er ocho-

B3HHH.
B cnyqae, ecnH boám HCTOTOHKa bocxoaht BAOJib TpemnH, BMecro ynoMAHyTbix kohhhcckhx

(|)OpM B03HHK3IOT rpeÖHH npeCHOBOAHblX H3BeCTHHK0B.
KoHycbi npecHOBOAHbix h3bccthhkob b reHeranecKOM OTHOineHHH CMHTaiOTCA <})opMaMH,

CBOÍÍCTBeHHblMH paHOHaM npOHBJieHHH ACATejlbHOCTH nOCTByjlKaHHMeCKHX HCTO^HHKOB.
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IIunter R. E.— Clifton H. E.— Hall N.

T.— Császár G.— Richmond B. M. 1984.

Pliocene and Pleistocene coastal and
ahelf deposits of the Merced Formation

and associated beds, nortwestern San
Francisco Peninsula, California — SEPM
Field Trip Guidebook 1984. Midyear
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A magyar földtani irodalom jegyzéke , 1984 417

Jánossy D.: Humeri of Centrul European
smaller Passeriformes — Fragm. Min.
et Palaeont. 11. 1984. pp. 85-112. 11

plts

Jánossy D.— Kordos L.— Krolopp E.:

A Függ-ki-barlang (Mátraszls) fels-
pleisztocén és holocén faunája — Upper-
Pleistocene and Holocene fauna from
the cave of Függ-K (Mátraszls) —
Föl. Hist. nat. Mus. Matr. 8. 1982—83.
Gyöngyös, 1984. pp. 47— 61. öfigs

Jánossy D.: Száz éve született Kormos
Tivadar — Tivadar Kormos vvas born
100 years ago — Földt. Tudománytört.
Évk. (Annals of the History of Hung.
Geology) 1980-81. (9.) 1983. pp. 127—
130. eng R

Jaskó S.: A harmadidszaki letarolódás

hatása a kszén- és bauxittelepekre a
Dunántúli-középhegység délkeleti pere-
mén — The effect of Tertiary denudation
upon the coal and bauxite deposits on
the southeast margin of the Transdanubi-
an Cengral Rangé — Földt. Kút. XXVII.
3. 1984. pp. 7-11. 2 figs

Jaskó S.: Neogén hegységmozgás és letaro-

lódás a Dunántúli-Középhegység dél-

keleti peremén — Földt. Int. Évi Jelent,

az 1982. évrl, 1984. pp. 184—201.
Jaskó S.: Dr. Szentes Ferenc emlékezete
— Földt. Int. Évi Jelent, az 1982. évrl,
1984. pp. 23-30.

Jeneyné Jambrik Rozália: A Délkelet-
Tiszántúl geotermikus viszonyai — The
geothermal régimé of the SE Tiszántúl
(area east of the River Tisza) — Földt.
Kút. XXVII. 1. 1984. pp. 17-21. 9 ábra

Jeneyné Jambrik Rozália: A pleisztocén
víztartók vizének minsége a DK-Tiszán-
túlon — The water quality of Pleistocene
aquifers in SE Transtisza Region —
Hidr. Közi. 64. 5. 1984. pp. 311-314.
7 figs, ger R

Jocha-Édelényi E.: lásd: Haas J.
Jocháné Edeeényi E.: lásd: Haa s J.
Joó T.— Stogicza Iné: Távértékelési mód-

szerek gyakorlati alkalmazása a Máza-dél
kutatási területen — The application of
photogrammetric exploration methods
in the area Méza-South — BKL Bányá-
szat 117. 8. 1984. pp. 539-544. 5 fígs,

rus, ger, eng, fre R
Josepovits Gy.: lásd: Horváth F.
Juhász A.: Borshodskoye upravlenie ugol-
nykh shakht,VNR — Abstracts, vol. ül.
p. 471. 27th Internat. Geol. Congress,
Izd. Nauka, Moscow, 1984.

Juhász A.: A kék bolygó. Népszava kiadó,
Budapest, 1984. 1—117 p., 52 figs, 16
old. 6zínes mell.

Juhász A.: Tágulási hasadékok az óceán-
fenéken — Természet Világa 115. 1. 1984.
p. 28.

Juhász Á.: Kozmikus örökségünk —
Természet Világa 115. 4. p. 180. 1 ábra

Juhász A.: Háramlások a földköpenyben
— Természet Világa 115. 7. 1984. pp.
314—3,16. 3 ábra

Juhász A.: A sóskúti mészkbánya. Pilla-

natfelvétel a kési miocén korról — Dér
Kalkstein von Sóskút — Föld és Ég XIX.
3. 1984., pp. 92-93. 5 ábra

Juhász A.: Körkép az ásványi nyers-
anyagokról — Überblick über Mineral-
rohstoffe — Föld és Ég XIX. 5. 1984. pp.
139-141. 4 ábra

Juhász Á.: „Séták” a Csendes-óceán alj-

zatán — Élet és Tudomány XXXIX. 32.

1984. pp. 1001-1004. 2 ábra
Juhász J.: A fvárosi hévízkészlet és cél-

szer hasznosítása — Thermalwasser-
re8sourcen dér Hauptstadt Budapest und
dérén gezielte Nutzung — Hidr. Közi.
64. 2. 1984. pp. 65—77. 8 figs, 1 tabl.,

ger R
Juhász M.: Palynostratigraphic zonation

of the Transdanubian Middle Cretaceous
— Acta Geol. Hung. 26. 1. 1983. pp.
41-68.

Juhász M.: Spores of Hungárián Middle
Cretaceous and its botanical relationship
— Acta Bioi. Szeged, 29. 1983. pp. 89—
99.

Juhász Z.: Mechanochemische Erschei-
nungen beim Feinmahlen von Tonminera-
len — TIZ-Faehberichte 108. 7. 1984. pp.
444-452. 17 figs

Juhász Z.— Somogyi A.: Mahlversuche mit
Iliit — Keramische Zeitschrift 36. 12.

1984. pp. 659—662. 6 figs, 1 table

Juhász Z.— Wojnárovits I.: Unterschiede
zwischen thermischer und mechanischer
Dehydroxylation von Kaolinit — The
difference between thermal and mechani-
cal dehydroxylation of kaolinite —
cfi/Ber. DKG. 61. 3. 1984. pp. 131-139.
10 figs, 1 table

Juratovics A.: A termálvíz termelés opti-

mális viszonyai, a hasznosított termálvíz
elhelyezése — Optimum conditions of
thermal water production. Storing the
thermal water utilized — BKL Kolaj és

földgáz 17. (117.) 3. 1984. pp. 69-74.
2 figs, rus, ger, eng R

Kábái I.: lásd: Farkas J.

Kaüió O.: lásd: Bogsch L.
Kaiser M.: lásd: Haas J.

Kaiser M.: lásd: Raincsák Gy.
Kakas K.: lásd: Bodri Gy.
Kakas K.: lásd: Szantner F.
Káéi Z.: lásd: Horn J.

Kalinin, V. A.—Tomashevskaja, I. S.—
Rodkin, M. V.: On the rheological prop-
erties of solids during phase transfor-



418 Földtani Közlöny 115. kötet, 4. füzet

mations and their relation to geodynami-
cal processes — Ált. Földt. Szemle
(General Geol. Review) 19. 1983. pp.
19—21. eng R (in Russ)

KántobT.: lásd: Nagy Balogh J.

Kapitány F.: A szénhidrogén-bányászati
fúrásos kutatás 2000-ig szóló fejlesztési

elképzelései — Somé conceptions about
development the drilling activity of
hydrocarbon mining until the year 2000
- Földt. Kút. XXVII. 2. 1984. pp. 1-4.
1 table

Kapitány F.: A mélyfúrási tevékenység
fejlesztése Világbank-hitel segítségével
— Development of drilling activity using
up World Bank’s credit — Földt. Kút.
XXVII. 2. 1984. pp. 5-8.
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Mecsnóber M.: Nagyátmérj vízmentesí-

t fúrások a magyar bauxitbányászatban
— Great-diameter water control drilling
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215—223. 2 figs, 1 table, eng R

Méhes K.: Orbitolinás képzdmények kor-
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Tóth Géza: A Magas-Bükk déli peremén

fakadó idszakos karsztforrások karszt-
hidrográfiai jellemzése — Karsthydrolo-
gische Kennzeichnung dér am Südrand
des Hohen Bükk’s entspringenden perio-

dischen Karstquellen — Hidr. Közi.
64. 3. 1984. pp. 169-178. 12 figs, 1 tab.

ger. R.
Tóth Gy.: lásd: Liebe P.
Tóth J.: Die Möglichkeiten dér geochemi-

schen Kohlenwasserstoff-Prognose in

Ungarn — Práce Vyzkumného Ústavu
Geologického Inzenyrství 35. 18. pp.
643-656. Brno, 1978.

Tóth J.: Beszámoló a MTA Geokémiai
Tudományos Bizottsága Szerves Geoké-
miai Munkabizottságának 1977—79. évi

munkájáról — M. Tud. Akadémia X.
Oszt. Közi. 13. 2— 4. pp. 353—362.
Budapest, 1980.

Tóth János: Böhm Ferenc munkássága —
F. Böhm, sein Leben und Tátigkeit -

Kolaj és Földgáz 15. (115.) Különszáin,
1982. május, pp. 92—96. 5 figs, rus, ger,

eng R
Tóth K.: lásd: Gellai M.
Tóth L.: lásd: Renner J.

Tóth M.: lásd: Pesty L.
Tóth M.— Faller G.— Pruzsina J.—
Tóth J.: Az ásványvagyon gazdálkodás
alapjai — Mszaki Könyvkiadó, 168 old.

39 ábra, 121 tétel Írod., Budapest, 1982.

Tóth Mária: Crystallinity of Hungárián
kaolinites of different genetics — Ab-
stracts, vol. VII. p. 317. 27th Internat.

Geol. Congress, Izd. Nauka, Moscow,
1984.

Tóth M. N.: X-ray variance method to

determine the domain size and lattica

distortion of ground kaolinite samples
— Acta Miner. — Petrogr. Szeged 24.

Suppl. pp. 115—119.
Tóth M. N.: lásd: Árkai P.
Tóthné Németh I.: lásd: ScheuerG.v.
Tózsa I.: Török fürdk Budán — Élet és

Tudomány XXXIX. 48. 1984. pp.
1520—1522. 5 ábra

VajdaL.: Kbányák telepítésének és üze-

meltetésének mérnökgeológiai vonatko-
zásai — Engineering geol. aspects of

settlement and work of quarries — Mér-
nökgeol. Szemle (Engineering Geol. Re-
view) 31. 1983. pp. 147—156. eng,

rus R
Vándorfi R.— Béldi L.— Szalai Á.: Per-

spektivy neftegazonosnosty neogeno-
vykh depressiy vostochnoy chasti ven-

gerskogo Pannonskogo Basseyna — Ab-
stracts, vol. VII. pp. 124— 125. 27 th

Internat. Geol. Congress, Izd. Nauka,
Moscow, 1984.
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Vándorí’I R.: lásd: Dóczi I.

Varentsov, I. M.— Rakhmanov, V. P.—
Grasselly Gy.: Genetic aspects of man-
ganese deposits formation in the geologi-

cal history of the earth crust — Ab-
stracts. vol. VI. pp. 339— 341. 27th
Internat. Geol. Congress, Izd. Nauka,
Moscow, 1984. rus R

Varga E.— Kisházi P.— Horváth Z.:

Characterization of the Mecsek bitumi-
nous coal basin froin the viewpoint of
coal petrography, with special regard to

the contact metamorphism of coal

seams — Abstracts, vol. VII. p. 223.

27th Internat. Geol. Congress, Izd.

Nauka, Moscow, 1984.

Varga G.: Comparison of magnetotelluric
data processing by convolutional filte-

ring and FFT — Konvolúciós szrésen,
illetve transzformáción alapuló magne-
totellurikus feldolgozási eljárások össze-

hasonlítása — Sopostavlenie rezultatov
obrabotki dannykh MTZ, poluchennykli
uskopolosovoy filtratsiey tipa svertki i

bystrym preobrazovaniem — Geofiz.
Közi. (Geophys. Transactions) 30. 3.

1984. pp. 289-305. 8 figs

Varga G.: lásd: Ádám O.
Varga G.: lásd: Erkel A.
Varga Gyula: lásd: Méhes K.
Varga Imre: lásd: Grecula, P.
Varga Imre: lásd: Kaszat A.
Varga Imre: lásd: Pogácsás Gy.
Varga M.: Az ivóvízellátás bányavízgaz-

dálkodással összefügg kérdései az eocén-
programmal érintett térségben — Berg-
wassernutzung und Trinkwasserversor-
gung — Hidr. Közi. 64. 1. 1984. pp.
1— 7. 2 figs, 2 tabs ger, rus R

Varga P.: Biogén mészkképzdés a
Bükkben a kési eocén és a korai oligo-

cén folyamán — Microfacies of Laté
Eocéné biogenic limestones in the Bükk
Mts. — si. Viták (Discussiones pala-
eont.) 31. 1984. pp. 87-89; 90-92.

Varga P.: Mészturbidites betelepülések a
budai márgában és a tardi anyagban
— Turbiditic limestone intercalations^ of
the Buda Mari and Tárd Clay — si.
Viták (Discussiones palaeont.) 31. 1984.

pp. 93-96; 97-99.
Varga P.: lásd: Báldi T.
Varga P.: lásd: Kecskemétit.
Varga P.: Gravity and height anomalies

generated by stresses acting within the
Earth — Proc. of the UGGI General
Assembly. Hamburg, 1983. aug. 15— 27.

Publication of the Ohio State Univer-
sity; Columbus, Ohio, USA

Varga P.: Long-term variations recorded
by extensometers — Journal of Geophys-
ics, 55. 1984. pp. 68—70. 1 table, eng R

Varga P.— Gerstenecker C.— Groten

E.— Hónig W.: Observation of gravity
Earth tide variations at Tihany station
(Hungary) — Marees Terrestres, Bulle-
tin d’Informations, 91. 1984. pp. 6001 —
6010. 5 tables, eng R

Varga P.: Geodinamikai vizsgálatok —
Geodynamic investigations — Geodina-
micheskie issledovaniya — Az ELGI
1983. Évi Jel. pp. 103-109.; 167-168.;
223— 225. 2 figs, 5 tables

Varga P.: lásd: Dittfeld H.— J.

Vargáné Majzik A.: A Magyar Állami
Földtani Intézet szerepe, hatása a ter-

mészettudományok hazai fejldésében
— The Hungárián Geological Institute’s

role and influence on the development
of the country’s natural Sciences —
Földt. Tudománytört. Évk. (Annals of
the History of Hung. Geology) ^SO-
Sl. (9.) 1983. pp. 199-205. eng R

Vargha J.: Hévíz vagy bauxit? Beszélge-
tés Pécsi Márton akadémikussal — Élet
és Tudomány XXXIX. 40. 1984. pp.
1254-1255. 1 ábra

Várszegi K.: Baranya megye felszínmoz-
gásos területeinek mérnökgeológiai ér-

tékelése — Engineering geological eval-

uation of the areas with surface move-
ments of county Baranya — Mérnökgeol.
Szemle (Engineering Geol. Review) 32.

1984. pp. 87— 97. 2 figs, eng, rus R
Vass D.: lásd: Nikolaev, V. G.
Végh S.: Kolumbia földtana, ásványi

nyersanyagai és bányászata, pp. 1— 43.

5 ábra, 2 tábl. 37 irod. hivatk. Budapest,
1984.

Verbci J.: lásd: Kiss József
Veress M.: Adatok a Hárskúti-fennsík

karsztmorfogenetikájához — Contribu-
tion to the karstmorphogenesis of the
Hárskút Plateau — Karszt és Barlang
1982. II. pp. 71-82., 12 ábra, 2 tábl.

eng, rus R
Ver L.: lásd: Albti I.

Ver L.: lásd: Erkel A.
Verrasztó Z.: Víz Maglódon — Vízkuta-

tás 1984. 4. pp. 6—7.
Vértesi Péterné: Bendefy László. Vasi

Életrajzi Bibliográfiák IX. Kiadja a
Savaria Múzeum, Berzsenyi Dániel
Könyvtár. Készítette sokszorosított for-

mában a Berzsenyi D. Megyei Könyvtár
rotaüzeme. 500 pl., A/5 méret, 133 oldal,

Szombathely, 1983.

Vet I.: An examination of the timing of
catagenesis of organic matter using
three published methods — Advances in

Organic Geochemistry 1979, pp. 163—
169. Pergamon Press, Oxford etc., 1980

Vet I.— Dövényi P.— Koncz I.: Critical

comparison of somé methods fór the
geothermal reconstruction on the basis

of vitrinite reflectance — Acta Geodae-
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tica, Geophys. et Montanistica Hung.,
19. 1-2. 1984. pp. 161-171. 9 figs

Vet I.: lásd: Bruknerné Wein Alice
Viczián I.: Clay mineralogy of Mesozoic

carbonate rocks of Central Transdanubia
(Hungary). (Abstract). — 4th Meeting
European Clay Groups, Freising, 1980.

p. 163.
Viczián I.: Duzzadó, kevert szerkezet
agyagásvány a Pusztaottlaka I/P. jel
fúrás fels-pannóniai — pleisztocén fi-

nomtörmelékes kzeteiben — Földt.
Int. Évi Jel. 1980-ról, pp. 449— 456.
Budapest, 1982.

Viczián I.: Zr Ausgangsphase dér diage-

netischen Mineralaktion Illit/Smektit —
Iliit — The starting matériái of the
diagenetic transformation reaction illite/

smectite — illite. — Z. geol. Wiss. 12

(4) pp. 469— 475. 4 figs, eng, rus R
Viczián I.: Clay mineralogy of Tertiary

molasse-type basins adjacent to the
Alp-Carpathian system — Abstracts,
vol. II. p. 221. 27th Internat. Geol.

Congress, Izd. Nauka, Moscow, 1984
Vincze J.— Somogyi J.: A mecseki fels-

permi homokk uránércesedési forma-
elemei és fácieskapcsolataik (I. rész) —
The Upper Permian Sandstones of the

Mecsek: form elements of uránium re
mineralization and facies relations —
Földt. Közi. 114. 1984. pp. 189-213. 5

figs, 3 tables, 10 plts, eng R
Vincze J.— Somogyi J.: A mecseki fels-

permi homokk uránércesedési forma-
elemei és fácieskapcsolatai (II. rész) —
The Upper Permian sandstones of the

Mecsek: form elements of uránium re
mineralization and facies relations (Part

II) — Földt. Közi. 114. 1984. pp. 309—
319. 5 figs, 3 tables, eng R

Vincze P.: lásd: Mihály S.

Vincze-Szeberényi H.: Dr. László Toko-
dys Andenken (1898—1964) — Annls
hist.-nat. Mus. natn. hung. 76. 1984. pp.
9-10. 1 Fig.

Vincze-Szeberényi H.: Optische Eigen-
schaften dér Anortoklas Megakristalle

dér Nógráder Basalte (Ungarn) — Annls
hist.-nat. Mus. Natn. hung. 76. 1984. pp.
11-18., 1 Fig., 2 Tab., 2 Taf., eng R

Vinczéné Szeberényi H.: Kristályos
kincsek — Élet és Tudomány XXXVIII.
20. 1983. p. 626. 3 ábra

Vitális Gy.: A bányafelhagyás, rekultivá-

lás mérnökgeológiája (Hozzászólás) —
Contribution — Mérnökgeol. Szemle
(Engineering Geol. Review) 31. 1983. pp
233-239.

Vitális Gy.: Szilikátipari nyersanyagok —
Szilikátipar — Építanyagipar 3. Építési

Tájékoztatási Központ, Budapest, 1984.

1— 208 old. 116 ábra, 25 táblázat

Vitális Gy.— Hegyiné-Pakó J.: A dolo-
mit felhasználási területei és minségi
követelményei — Építanyag XXXVI.
5. 1984. pp. 139—143. 1 ábra, 1

tábl.

Vitális Gy.—Tamás G.— Zilahy J. P.:
Möglichkeiten dér EDV für den Rohstoff-
kataster im Bauwesen einschliesslich dér
Baustoffindustrie — TÍZ (Tonindustrie
Zeitung) — Fachberichte 108. 5. 1984.
Coburg (NSZK), pp. 308—312. 4 Fig. 1

Tab. eng R Sprechsaal Verlag
Vitális Gy.: lásd: Hargitai L.
Vitális Gy.: lásd: Hegyi Iné Pakó J.

Vitális Gy.: lásd: Hegyiné Pakó J.

Vitális I.: lásd: Dobos Irma
Vitális S.: A geológus feladata és köteles-

sége — Tasks and duties of the geologist
— Földt. Tudománytört. Évk. (Annals
of the History of Hung. Geology) 1980—
81. (9.) 1983. pp. 229—261. eng R

Vogl M.: A nagyolvadáspontú ritkafémek
geokémiai sajátosságai és természetes
elfordulásainak fbb típusai — M. Tud.
Akadémia X. Oszt. Közi. 12. 4. pp. 36 1 —
370. Budapest, 1979.

Vogl M.: Hazai bazaltelfordulásaink geo-

kémiai vizsgálata. 1. Kisalföldi bazaltok.

2. A Déli-Bakony bazaltjai — Földt.

Int. Évi Jel. 1977-rl pp. 343—361.
Budapest, 1979.

Vogl M. Hazai bazaltelfordulások
geokémiai vizsgálata. 3. Tátika csoport
— Földt. Int. Évi Jel. 1978-ról, pp.
333-341. Budapest, 1980.

Vogl M.: Beszámoló az MTA Geokémiai
Tudományos Bizottság Általános és Izo-

tópgeokémiai Munkabizottságának há-

roméves tevékenységérl — M. Tud.
Akadémia X. Oszt. Közi. 13. 2— 4. pp.
349—352. Budapest, 1980.

Volarovich, M. P.— Efimova, G. E.—
Balacanyan V. S.: Velocities of elastic

waves at high pressures fór Armenian
granitoids of different age and genesis

— Ált. Földt. Szemle (General Geol.

Review) 19. 1983. pp. 3— 5. 2 figs (in

Russ.)
Volarovich, M. P.— Efimova, G. A.—

Folstadt, H.— Müller, H.: Anizo-

tropy of longitudinal and shaar wave’s
velocities fór microclyne to 20 kilobars

— Ált. Földt. Szemle (General Geol.

Review) 19. 1983. pp. 6—9. 1 fig. (in

Russ.)
Volarovich, M. P.— Efimova, G. A.—

Kireenkova, S. M.— Safarov, I. B.:

Anomal behavior of elastic characteris-

tics of clynopyroxens at high pressure —
Ált. Földt. Szemle (General Geol. Re-
view) 19. 1983. pp. 15— 17. 3 figs (in

Russ.)
Vozár J.: lásd: Grecula, P
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VÖLOYESI I.: Vízvezeti rétegok anizotró-

piája — Anisotropy of pervious layers —
Hidr. Közi. 64. 1. 1984. pp. 8—15. 8 figs,

rus, gór R
Völgyi L.: Review of the computation

methods of hydrocarbon-geologioul prog-

nostics — Acta Geol. Hung. 26. 3— 4.

1983. pp. 285—299.
VÖLGYI L.: A Nyírség potenciális szénhid-

rogénföldtana — Totential hydrocarbon
geology of the Nyírség, NE Hungary —
Földt.' Közi. 1

14* 1984. pp. 161—169. 3

figs, eng R
Völgyi L.: lásd: Gajdos I.

Vökös A.: Lower and Middle Jurassic

brachiopod provinces in the western

Tethys — Ann. Univ. Sói. Budapest,

Sec. Geol., 24. 1984. pp. 207-233. 14

figs, 1 table

Vörös A.— Horváth F.— Galácz A.: Fa-

cies analysis and mesozoic paleogeograp-

hy of the Bakony Mts. — Abstracts,

vol. II. pp. 222—223. 27th Jnternat.

Geol. Congress, Izd. Nauka, Moscow,
1984.

Wéber B.: Kszéntelepes összlet a Mecsek
hegységi felstriászban — Kohlenserie
in dér Obertrias des Mecsek-Gebirges —
Földt. Közi. 114. 1984. pp. 225-230. 4

figs, 1 table, ger R
Wéber B.: lásd: Chián G.
Weisburg T.: lásd: Dódony' I.

Wilde Gy.: Oxigén elállítása levegbl
— zeolittal — Természet Világa 115. 3.

1984. pp. 136—137. 2 ábra, 1 táblázat
Whíter J.: lásd: Prajczer A.
Wojnárovtts I.: lásd: Juhász Z.

Wojnárovttsné Hrapka I.: Szervetlen
szintetikus szálasanyagok vizes korró-
ziójának jellemzi. I. Bazaltgyapot vizs-

gálata — Aqueous corrosion characteris-

tics of artificial inorganic fibrous mate-
rials, I. Examination of basalt wool —
Építanyag, XXXVI. 10. 1984. pp.
302—311. 18 figs, 3 tables, rus, ger, eng R

Wojnárovttsné Hrapka I.: lásd: Hegyi-
né Pakó I.

Zanorykina, T. G.— Silberschmidt, M.
G.—Rjapolov, A. N.: Mechanism of
changes of ferruginous quartzites prop-
erties under the influence of high dyna-
mic leads — Ált. Földt. Szemle (Gener-
al Geol. Review) 19. 1983. pp. 61 — 63.
(in Russ.)

Zelenka T.: lásd: Albu I.

Zelenka T.: lásd: Csillag J.

Zelinka T.— Gejda P.: Vibracionnyj mag-
nitometricheskij metod izmerenija ha-
rakteristik namagnichivanija gornyh po-

rod — Ált. Földt. Szemle (General Geol.

Review) 19. 1983. pp. 51 — 53. 1 fig, engR
Zf.ntay T.— Rischák G.: A Duna— Tisza

közi homoktalajok és fekv kzeteik
talajásványtani és kémiai vizsgálata. I.

Röntgendiffrakciós vizsgálatok — Miner-
alogical and Chemical analyses of the

sandy soils and the underlying rocks
between the rivers Danube and Tisza I.

Studies with X-Ray Diffraction Analy-
sis — Agrokémia és Talajtan 32. (1 — 2)

1983. pp. 177— 192. 1 fig, 2 tables, eng,

ger, rus R
Zentay T.— Rischák G.: A Duna— Tisza

közi homoktalajok és fekv kzeteik
talajásványtani és kémiai vizsgálata II.

Ásványtani és kémiai vizsgálatok —
Minerulogical and Chemical analyses ofthe
sandy soils and the underlying rocks
between the rivers Danube and Tisza II.

Mineralogical and Chemical Analyses —
Agrokémia és Talajtan 32 (1 — 2) 1983.

pp. 193—205. 1 fig, eng, ger, rus R
Zentay T.: A talaj környezetvédelmének

geológiai kérdései — Agrokémia és

Talajtan 32. 3-4. 1983. pp. 489-
491.

Zentay T.: Hévízhasznosítás a Szovjet-

unióban — Hidrológiai Közlönv 64. (4)

1984. p. 235.

Zentay T.: Földtani nyersanyagok mez-
gazdasági felhasználási lehetségei — A
Tessedik Sámuel mezgazd. nyári egye-
tem eladásainak kompendiuma. A TIT
Békés megyei Szervezetének kiadványa.
Szarvas, 1984. pp. 48—59. 2 táblázat

Zentay T.: Földtani nyersanyagok mez-
gazdasági hasznosítási lehetségei —
Possibilities fór the agricultural use of
mineral raw materials — Földt. Kút.
XXVII. 1. 1984. pp. 23-42. 7 ábra, 5

tábl.

Zentayt T.: lásd: Gerei L.

Zentay T.: lásd: Pécsi M.
Zieahy J. P.: lásd: Vitális Gy.
Ztpser K. A.: lásd: Csíky G.
Zólyomi B.: lásd: Barabás Z.

Zólyomi B.: lásd: Béll B.
Zólyomi L.: lásd: Horváth J.

Zong L.: lásd: Gyurasics T.

Zsengellér I.: A hazai szénhidrogén ipar

helyzete és fejlesztésének távlatai —
Present status of the Hungárián hydro-
carbon industry and perspectives of its

development — BKL Kolaj és földgáz

17. (117.) 8. 1984. pp. 225-228. rus, ger,

eng R
Zsengellér I.: A hazai szénhidrogénipar

helyzete és fejlesztésének távlatai —
State and prospects of development of

the domestic natural gas and mineral
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oil induBtriy — BKL Bányászat 117. 9.

1984. pp. 577—580. rus, ger, eng, fre R
Zsilák Gy. L.— Józsa G.: Veszélyes hul-

ladékok elhelyezésének komplex földtani
elkészítése — Agrokémia és Talajtan 32.

(3— 4). 1984. pp. 484— 489.; 6 ábra, 3

melléklet

Zsilinszky R.: Kokszolható szeneink pi-

rittartalmának kérdéseirl — On the
pyrite content of the Hungárián cokable
coals — BKL Bányászat 117. 9. 1984.

pp. 615— 618. 3 figs, 4 tables, rus, ger,

eng, fre R
Összeállította: Kaszap András



HÍREK, ISMERTETÉSEK

Személyi hírek

A Minisztertanács 1038/1984 (Vili. 22.)

sz. határozata a Tudományos Minsít
Bizottság személyi összetételérl a tagok
között felsorolja Grasselly Gyula, az MTA
rendes tagja és Kovács György, az MTA
levelez tagja nevét.

(Magyar Közlöny 1984/34.)

A Société Géologique de Francé 1985.
január elején tartott tisztújító közgylésén
alelnökied választotta meg Bárdossy
György tagtársunkat.

Alföldi Lászlót, az OVH Vízgazdálko-
dási Fosztályának vezetjét — eddig vég-
zett eredményes munkáját megköszönve
— e munkakörének ellátása alól 1984.

XII. 31-i hatállyal felmentette, egyidej-
leg, 1985. I. 1-i hatállyal a Vízgazdálkodási
Tudományos Kutató Központ (VITUKI)
figazgatójává — 1989. XII. 31-ig terjed
idre — kinevezte.

(Vízügyi Értesít 1985/1 (II. 12.)

Balogh Kadosa: A K/Ar földtani kor-
meghatározási módszer hazai bevezetése és

alkalmazásának eredményei c. kandidátusi
értekezésének nyilvános vitája 1985. II.

14-én du. 14 h-kor volt az Akadémia nagy-
termében.

Vándorfi Róbert tagtársunknak az
OMBKE 1984. III. 9-i közgylésén a
Zsigmondy Vilmos emlékérmet adomá-
nyozta.

Márton Péterné: A Mecsek hegység és
a Velencei-hegység magmás kzeteinek
paleomágnessége c. kandidátusi értekezésé-
nek nyilvános vitája 1985. 111. 27-én de.
10 h-kor volt az Akadémia Kistermében.
Az értekezés opponensei Szederkényi
Tibor, a földtudomány doktora és Adám
Antal, a mszaki tudomány doktora vol-
tak.

A Magyar Népköztársaság Miniszterta-
nácsa határozata alapján hazánk felszaba-
dulásának 40. évfordulója alkalmából,
1985. TV. 4-én, Állami díjat kapott:

Hámor Géza geológus, a földtudomány
kandidátusa, a Magyar Állami Földtani
Intézet igazgatója;

Kovács Endre, a Mecseki Szénbányák
geológus-mérnöke

;

Nagy Elemér geológus, a földtudomány
kandidátusa, a MAFI fosztályvezetje;

Némedi Varga Zoltán geológus mérnök, a
földtudomány kandidátusa, a Nehézipari
Mszaki Egyetem docense;

Somssich Lászlóné geológus, a MSzMP
Komló Városi Bizottsága titkára
a hazai feketekszén-vagyon kutatásában
és feltárásában elért kiemelked eredmé-
nyeikért, megosztva.

Stefanovits Pál akadémikus, a Gödölli
Agrártudományi Egyetem tanszékve-
zet tanára

az általános talajtan és a környezetvéde-
lem területén végzett kiemelked oktató,
kutató és irodalmi munkásságáért.

Faller Gusztáv bányamérnök, a mszaki
tudomány doktora, az Ipari Miniszté-
rium ftanácsosa:

TamáSY István bányamérnök, a mszaki
tudomány kandidátusa, a Bányászati
Egyesülés vezérigazgatója:

Tóth Miklós bányamérnök, a mszaki
tudomány doktora, a Központi Földtani
Hivatal ny. elnökhelyettese

a hazai szénbányászat irányításában és fej-

lesztésében végzett több évtizedes kima-
gasló tevékenységükért, megosztva.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa hazánk felszabadulásának 40. évfor-

dulója alkalmából, 1985. IV. 4-én az Ápri-
lis Negyediké Érdemrendet adományozta
Dr. Marczis Józsefnek.

A Központi Földtani Hivatal elnöke
hazánk felszabadulásának 40. évfordulója
alkalmából, 1985. IV. 4-én, Kiváló Mun-
káért kitüntetést adományozott:
Géber Zsuzsannának, Társulatunk ügy-
vezet titkárának és Dr. Hetényi Mag-
dolna, Dr. Márton Péterné, Soha Ist-
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vánné, Hermész Miklós, Hodonszky
Kázmér, Dr. Juhász András, Dr. Lor-
berer Árpád, Forgó László, Harsányi
Alfréd, Mészáros László, Radovits
László, Dr. Szalay Árpád tagtársaink-
nak.

Az Országos Vízügyi Hivatal elnöke
Somlai Ferencet, a Vízkutató és Fúró Vál-
lalat geológusát elnöki dicséret kitüntetés-
ben részesítette. 1984. IV. 4-én.

Molnár György: Nempermanens fel-

szín alatti vízmozgás modellezése véges
elem módszerrel c. kandidátusi értekezésé-
nek nyilvános vitája 1985. IV. 25-én de.

10 h-kor volt az ÁJsadémia Kistermében.

Somosvári Zsolt: Kzet- és gázkitörések
keletkezésének mechanizmusa c. doktori
értekezésének nyilvános vitája 1985. IV.
25-én du. 14 h-kor volt a Központi Bányá-
szati Fejlesztési Intézet vezérigazgatói
tanácstermében (Budapest, II. Varsányi I.

u. 40-44).

Mindszenty Andrea: Az iharkúti bauxit
litológiai jellegei, üledékföldtana és felhal-

mozódási körülményei c. kandidátusi érte-

kezésének nyilvános vitája 1985. V. 3-án
volt az Akadémia Kistermében. Az érteke-

zés opponensei Császár Géza és Haas
János, a földtudomány kandidátusai vol-

tak.

A Magyar Tudományos Akadémia 145.

közgylésén (1985. V. 10.) az elnökség tag-

jává választották Fülöp Józsefet. Az
Akadémia rendes tagja lett Kliburszkyné
Vogl Mária és Kapolyi László.

Török Endre: Budapest környéki ka-
vics-elfordulások anyagának halmazszi-
lárdsága c. kandidátusi értekezésének nyil-

vános vitája 1985. V. 20-án volt az Aka-
démia Nagytermében.

Zentay Tibor: A Duna—Tisza köze
déli részén lev homoktalajok agrogeológiai
vizsgálatának eredményei c. kandidátusi
értekezésének nyilvános vitája 1985. V.
22-én de. 10 h-kor volt az Akadémia Nagy-
termében.

Vörös Attila: A bakonyi pliensbachi
brachiopoda fauna paleoökológiája, paleo-
biogeográfiája és biosztratigráfiája c. kan-
didátusi értekezésének nyilvános vitája
1985. V. 31-én du. 14 h-kor volt az Aka-
démia Kistermében. Az értekezés oppo-
nensei Géczy Barnabás, a földtudomány
doktora és Konda József, a földtudomány
kandidátusa voltak.

*

Dr. Mihály Sándorné, Gombos Ildi-
kó geológus technikus tagtársunk 1984.

XII. 19-én 37 éves korában elhunyt. Az
újpesti temetben 1985. I. 7-én helyezték
örök nyugalomra.

Gombos I. 1947. II. 18-án született
Budapesten. A Szabó J. Geológus Techni-
kumot elvégezve 1965-tl a Földtani Inté-
zet slénytani osztályán dolgozott, ahol
Oroszné dr. Hajós Márta mellett elsajá-

tította a Diatomák vizsgálatát. Mint
jobbkeze, mindvégig Oroszné mellett dol-

gozott, aki új fajt is elnevezett róla (Cosci-
nodiscus ildicoi Hajós). 1970-ben lett dr .

Mihály S. paleontológus felesége, akit pél-

dás szakmaszeretettel segített munkájá-
ban. Társulatunkban eladást tartott a
bulgáriai szarmata Diatomák önálló fel-

dolgozásáról. Férjével 13 éven át rendezték
a zirci Természettudományi Múzeum geo-
lógiai gyjteményét, elkészítették az sma-
radványok katalógusát. Publikációi:

1 . Mihályné Gombos I. : Szarmata Dia-
tomák Bulgária és a Középs-Para-
tethys területén — MÁFI Évi Jel.

1973-ról, pp. 447—473. Budapest,
1976.

2. Mihály S.— Mihályné Gombos I.:

A Bakonyi Természettudományi Mú-
zeum geológiai gyjteményének tör-

ténete és a soron következ gyjte-
ményfejlesztési feladatok — Á VI.
Bakonykutató Ankét. Bakonyi Term.
Tud. Múz. Zirc, 1978. pp. 3—10.

3. Mihály S.—Mihályné Gombos I.: A
Bakonyi Természettudományi Mú-
zeum gyjteményének smaradvány
katalógusa — A Bakony Term. tud.

Kutatásának Eredményei, Zirc (in

press).

Böszörményi Nagy Károly, Dzseki
bácsi, bányamérnök, ny. egyetemi adjunk-
tus életének 85. évében, 1985. II. 21-én
elhunyt. Temetése III. 5-én a soproni

Pozsonyi úti temetben, a bányász hagyo-
mányokhoz híven, ünnepélyes volt. Utolsó
útjára nagyon sokan kísérték el.

Dr. Mészáros József geológus, tudo-

mányos fmunkatárs 1985. III. 20-án, 49

éves korában tragikus hirtelenséggel meg-
halt. Temetése IV. 11-én volt a rákoske-
resztúri Újköztemetben, a Földtani Inté-

zet saját halottjaként. Munkatársai nevé-

ben Nagy Elemér, diáktársai és barátai

nevében Bognár László búcsúztatták
néhai tagtársunkat.

Mészáros J. 1955-ben végezte a geoló-

giai technikumot s azt követen a Földtani

Intézetben technikusként dolgozott 1960-

ig. Az 1960— 65. években a leningrádi

Bányászati Egyetem hallgatója s 1965-tl
haláláig a MÁFI tudományos munkatársa.
Társulatunkban néhány héttel halála eltt
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tartott nagy érdekldéssel kísért eladást
s a halálakor már elkészült programfüzet
IV. 17-én Szolnokon tartandó eladását

(A késkréta apuseni megagyr jelent
sége a flis képzdésében és a kolajkutatás
bán) hirdette meg.

Dr. h.c. Vadász Elemér születésének centenáriuma

Vadász Elemek professzor születésének
századik évfordulója alkalmából 1984 vé-

gén emlékbizottság alakult, amely elhatá-

rozta, hogy a centenáriumot ünneppé teszi.

1985. II. ‘27-én este a magyar rádióban
Kriván P. emlékezése volt az esemény-
sorozat nyitánya. 28-án Társulatunk ün-
nepi keretek között koszorút helyezett el

Vadász professzor sírján. Ugyanezen a na-

pon Székesfehérváron, Ybl Miklós utcai

szobránál és emléktáblájánál helyeztek el

koszorút, többek között a város tanácsa
nevében is. Ez alkalommal Báldi T.
egyetemi tanár mondott ünnepi beszédet.

A mintegy 100 fnyi résztvev a csikorgó
hidegben a Földtani Intézet, az egyetem
Természettudományi Kara, a Bauxitku-
tató Vállalat, Társulatunk Dunántúli Terü-
leti Szervezetei körébl került ki zömmel.
Az eseményrl a Fejér megyei Hülap más-
napi száma fényképes közleményben tudó-
sított.

Március 1-én, a centenárium napján de.

10 órakor az Eötvös L. Tudományegyetem
Természettudományi Karán, az „A” épület
III. emeletén, a Földtani Tanszék tanter-

mének ajtaja és Koch Antal emléktáblája
mellett Kubovics I. tanszékcsoport vezet
ünnepi beszéde után Fülöp J. rektor lelep-

lezte Vadász Elemér emléktábláját. Ezt
követen Báldi T. és Horváth Mária a
Tanszék, Dank V. és Hámor G. Társula-
tunk nevében megkoszorúzták azt. A tan-

széken Vadász professzorra emlékeztet
tárgyakból álló kiállítás fokozta a helyre-
állított környezetben amúgy is jelen volt
ünnepélyességet.

Ugyanezen a napon délután fél hatkor
a Tudományegyetem ugyancsak frissen

renovált aulájában az Egyetem, Társula-
tunk, és a Magyar Tudományos Akadémia
ünnepi ülést tartott Dr. h. c. Vadász Ele-
mér akadémikus, egyetemi tanár, a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat örökös díszel-

nöke, a rendszeres geológusképzés megte-
remtje születésének 100. évfordulója al-

kalmából. Az ülésen társulatunk elnöke,
Dank V. elnökölt. Az ünnepi eladást
Fülöp J. rektor tartotta: „Vadász Ele-
mér és a XX. századi magyar földtan”
címmel. Ezt követen Martos Ferenc, az
Akadémia Föld és Bányászati Tudomá-
nyok osztályának elnöke, Rakonczai Zol-
tán, az Orsz. Környezet- és Természetvé-
delmi Hivatal elnökhelyettese és Bíró
Gyula, a Magyar— Szovjet Baráti Társaság
ftitkára ismertették Vadász E. tevékeny-
ségét és érdemeit az általuk képviselt intéz-

ményekben és szervezetekben.
Az ünnepi ülést követen, 19 órakor a

Kárpátia étterem különtermében baráti
vacsorán ült fehér asztal mellé az ünnepi
ülés résztvevinek egy része, csaknem 50
egykori tanítvány, s szentelte az estét a
Vadász professzorról való emlékezésnek.

Vadász E. doktorrá avatásának 40.

évfordulóján — 1947-ben — Madarassy
Walter szobrászmvész emlékérmet készí-

tett (1. és 2. ábra). Társulatunk a mvész-
szel elkészíttette a centenáriumi emlékér-
met, amely több alapvonásában hasonló a
38 év elttihez, és elkészülte után minden
tagtársunk és egykori tanítvány megveheti.
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Emlékezés Vadász Elemér professzorra,

születésének 100. évfordulóján*

A kiemelked egyéniségek, köztük a
tudósok, pedagógusok tevékenységének,

emberi tulajdonságainak megítélése —
fleg a kortársak részérl — pozitív és

negatív vonatkozásban egyaránt többnyire
szubjektivitással terhelt. Az utókor és utó-

dok értékelése azonban egyre inkább a
reális, helyesebben a valóságos személyisé-

get állítja elénk, és a valós érdemeket emeli

ki. Az a tény, hogy Vadász professzor 100.

születésnapjának megünneplésére lénye-

gében az egész magyar geológus-társada-

lom megmozdult, továbbá az a tény, hogy
a földtani tanszék ötödik vezet profesz-

szorának emléktáblája másodikként avat-

tatik fel, egyaránt azt tükrözi, hogy az
utódok, a geológus közvélemény a kiemel-

kedk között is — méltán — a legnagyob-
bak közé sorolja. A tudást, a magatartást,
az emberi egyéniséget, az egyén adottságai

és a környezet, a társadalom, annak vál-

tozó és változatos hatásai együttesen ala-

kítják ki. Vadász professzor kiemelked
személyiséggé válásában élete végéig mind-
két tényeznek egyformán dönt szerepe
volt. A szinte türelmetlen reformtörekvé-
seinek kialakításában az akkori iskolai és

oktatási rendszer félévszázados elmara-
dottsága, a földtani oktatás — ebbl adó-
dóan a földtani szemlélet, földtani gondol-
kodás — hiányossága meghatározó volt.

De a kor társadalmi ellentmondásossága,
továbbá a múlt század végi iskolareform-
kezdeményezések, és különösen annak él-

harcosa, a felvilágosult Eötvös Loránd
tudománypolitikai tevékenysége, állásfog-

lalásai is maradandóan befolyásolták a fia-

tal Vadász gondolatvilágát.
Eötvös Lorándnak a múlt század végén

lefektetett javaslatai, megállapításai sok
vonatkozásban még ma is aktuálisak, st
újrafelismert formában részben még meg-
valósulásra várnak. Eötvös szerint — ezt

Vadász Elemér is vallotta — „csak azt
mondhatjuk tudományosan képzettnek, aki
elméjét egy vagy más szak beható tanul-
mányozása által a gondolkozásra általában
képessé tette, és aki széles kör irodalmi
ismereteket szerzett magának, úgyhogy a
tudományban vagy az életben felmerül
feladatokat talán csak hosszú megfontolás
után és sok segédeszközzel, de végre is meg
tudja oldani”. „Ilyen esetek megítélésére
a gondolkodásban való önállóság szüksé-
ges . . .”. „Ezért, ha az egyetemtl elvár-

juk azt, hogy a hazának hasznavehet fiá-

kat neveljen, féltékenyen kell megriznünk
az egyetemi tanítás tudományos jelle-

gét”-írja Eötvös L. 1887-ben. Ez a gon-
dolkodásra nevelés — amit Vadász E.
professzorainál olyannyira hiányolt, s ami-
nek a mai oktatásunkban-nevelésünkben is

alapelvként kell érvényesülnie — Vadász
professzor egyetemi tevékenységének mind-
végig vezérfonala volt. De hasonlóan ha-
tottak rá EÖTVÖsnek a rendszeres, illetleg
a kötött képzésre vonatkozó javaslatai is.

Eötvös rendre, fegyelemre és színvonalas
oktatásra-nevelésre törekedett, s már 1887-
ben — tehát amikor Vadász E. még csak
kétéves volt — lerögzítette: „állapíttassa-

nak meg az egyetemi szabályzatokban a
különböz gyakorlati életpályára készülk
els két évi tanfolyaméra vonatkozólag
olyan kötelez tanrendek, melyek a tudo-
mányos szakképzettséghez szükséges el-

méleti tantárgyakat helyes sorrendben
magukba foglalják”. Továbbá, „köteleztes-
senek az e tanfolyamokat hallgató tanulók
kivétel nélkül a tanrendben fölvett tár-

gyakból az eladások folyamán többször
kollokválni úgy, hogy csak az folytathassa
érvényesen tanulmányait, s az bocsátassék
az alapvizsgálatokra s elszigorlatokra —
ki e kötelességének annak idejében jó siker-

rel eleget tett”. Ez a szemlélet hatotta át
Vadász Elemér ifjúkori — az akkori közeg-
ben meghallgatásra nem talált — reform-
törekvéseit is, amelyeket lényegében több
mint negyedszázad múlva a földtani tan-
szék vezetjeként és a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem rektoraként mint még min-
dig aktuális feladatokat megvalósíthatott.
Talán a fentiekben vázolt, sok vonatkozás-
ban azonos vagy hasonló szemlélet vált-

hatta ki EÖTVÖsbl a mellzött és meg nem
értett Vadász E. törekvéseinek, valamint
egyéni ambícióinak támogatását. De, ha
Vadász E. küzdelmes pedagógusi tevé-
kenységének jobb megismerése és megér-
tése céljából ÉÖTVÖst idéztem, hadd utal-

jak azokra a 98 évvel ezeltti, de még ma
is rendkívül aktuális, csodálatosan elre-
látó megállapításaira, javaslataira, ame-
lyek elssorban, és fleg a felsoktatás irá-

nyítóinak, valamint a felsoktatási intéz-

mények vezetinek figyelmébe ajánlhatók.
Eszerint „az egyetemi tanárt tanítói teen-

dinek túlságos szaporítása által a tudo-
mányos búvárkodástól elvonni nem sza-

• Emléktábla-avatás az ELTE Természettudományi Karán 1985. március 1-én.
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bad. Bizonyos dolog, hogy csak az lehet jó
tanár, aki maga a tudománnyal foglalkozik,

mások eszméit is csak az képes helyesen
hirdetni, akinek magának eszméi vannak”.
Majd ugyancsak ezekkel összefüggésben
megállapítja: „kívánatos, st szükséges,
hogy a tanár anyagi jóléte tisztán az állása

által biztosítva legyen, hogy így egészen
feladatának élhessen”. Meglep, hogy a
fenti gondolatok, javaslatok lerögzítése

után száz évvel, egyes hivatalos szervek,
fhatóságok részérl a szerteágazó — nem
csak oktatási — feladatokkal ersen leter-

helt oktatók további óraterhelésének igé-

nye merül fel, aminek realizálódása sem-
miképpen sem növelhetné a képzés színvo-
nalát.

Vadász professzor harcolt a földtan elis-

mertetéséért, amit részben az egyetemi
földtantanítás korszersítésével, a tanár-

képzés tananyagától független, oknyomozó
szemlélet földtan oktatásával, a fogalmak
helyes, egyértelm meghatározásával, és

következetes használatával kívánt megva-
lósítani. Az egyéniségébl adódóan az okta-
tásban eluralkodott dogmatizmust elve-

tette, teljes meggyzdéssel vallotta, hogy
csak a természet törvényeinek megismeré-
sén alapulhat a helyes világszemlélet. Rész-
ben talán ennek bizonyításaként rögzítette

le azt a meggyz erej, természettudo-
mányi világképet tükröz megállapítását,
hogy a Földön és benne végbemen min-
den „változás és folyamat saját fejldésé-
nek szoros tartozéka, logikus következ-
ménye, törvényszer természeti saját-

sága”. A földtannak önálló iskolai tárgy-

ként való bevezetését — a meggyz érve-

lések és jelents energiabefektetés ellenére
— nem sikerült keresztül vinnie. Ennek
egyik okát abban látta, „hogy a természet-
tudományi mveltséget a múltban lebe-

csülték, és ezzel összefüggésben a természet-
ismereti tárgyakat a humaniórákkal szem-
ben háttérbe szorították”. Másrészt, meg-
gyzdése szerint ennek „oka volt az is,

hogy a leíró és rendszerez természetrajz”-
tanítás „mellett a földtan a maga oknyo-
mozó és fejldéstörténeti módszerével nem
érvényesülhetett”. Mindezekbl következ-
tetve is joggal bízott abban, hogy „az új
demokratikus rendszer és szellem tanítás-

ban a természetismereti tárgyak nagyobb
teret nyernek”, mivel — megállapítása sze-

rint „a természettudományos mveltség
elengedhetetlen kelléke a népi mveltség-
nek”. Ebbl adódóan „a demokratikus
nevelés szempontjából nagyon fontos az

ifjúság tudatos természetszeretetének és

egységes természetszemléletének a kialakí-

tása” — írja Vadász E. 1949-ben. Ezek
a vágyai sajnos a mai napig nem valósultak
meg, a földtan tanítása a közoktatásban

nem nyert polgárjogot. Azonban a geoló-
gusképzés megszervezésével, és 1948-ban
történt bevezetésével a törekvései, elkép-
zelései — a kívántnál ugyan szkebb terü-
leten, de lényegében maradéktalanul —
megvalósulhattak.
Vadász Elemér professzor a hihetetlen

munkabírásának, de fleg a páratlan aka-
raterejének köszönheten a legnagyobb
megpróbáltatásokat is lényegében mara-
dandó nyomok nélkül elviselte. A legválsá-
gosabb körülmények közé valószínleg
1944-ben került. A „sok keserséggel teli

legsötétebb lelki elnyomatása idején”
,

kilátástalanul nehéz, reménytelennek lát-

szó helyzetben már az elmúlás, a fizikai

megsemmisülés gondolata foglalkoztatta, s

ebbl szinte önkéntelenül is következett az
addigi tevékenységének, ezen keresztül a
magyar geológia elmúlt négy évtizedének
az értékelése, bírálata. Az utólag (1948-ban)
„Idszertlen gondolatok” címen megje-
lent tanulmányában (visszaemlékezésében)
lemondóan állapítja meg, hogy „Bár az id
átsuhant rajtam, a mai, új világot épít,
egyelre minden eszményt megsemmisít
átmeneti-idk szemléletét sem tartósnak,
sem irányadónak nem gondolom. Minde-
zek számomra csak elméleti kérdések ma-
radtak. Szerettem volna egykor tanító-

geológus lenni. Tanításaim, amik voltak,
medd talajra hulltak.” „Eltérült hivatá-
som meghiúsította a tervszer továbbhala-
dást, és a gyakorlati élet csapongásra kény-
szerített a földtani kérdések sokfélesége
között”. E zárszámadásnak, vagy ahogy
Vadász professzor is megfogalmazta: „ön-
nekrológ”-nak is minsíthet visszaemlé-
kezés befejez szavai már a teljes lemon-
dást, egy szakmai életpálya vágyakkal teli

befejezetlen befejezését tükrözik. A vágya-
kozás és a lemondás, a nyugtalanság és a

megnyugvás ellentmondásosságával, de a

sorssal való látszólagos megbékéléssel rög-

zíti le, hogy: „És most, további alkotási

kilátások nélkül, mégis azt mondhatom
V e r g i 1 i u s-sal: Boldog voltam, mert
hivatali rang és cím, minden elismerés, hír-

név, erkölcsi sikerek és anyagi eredmények
nélkül, magam elgondolása szerint, mások
befolyása nélkül, szaktudományommal fog-

lalkozhattam.”
A fenti teljes önelszámolás, önlemondás

után Vadász E. hatvanegyévesen saját

maga és geológus nemzedékek számára ten-

niakarással, tevékenységgel teli fiatalos

lendületre jellemz, eredményekben gaz-

dag, tartalmas új életet teremtett. És ami
néhány hónapja még megsemmisült vágy-
álom volt, az mintegy álmaiból felébredten

valósággá vált: Vadász E. örök vágyainak
megfelelen „tanító-geológus” lett, s az

egykor „medd talajra hullt” tanításaiból
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olyan iskola bontakozott ki, amely az ér-

vényre juttatott reformtörekvéseit óhajá-

nak megfelelen töretlenül viszi tovább.
A „vadászi” iskola fogalommá vált. S az
egykori megteremtje, az „ön-nekrológ”
befejez mondatéban foglaltaktól eltéren,
élete utolsó évtizedeiben a nem remélt, de
megérdemelt hivatalos elismerést, a „hiva-

tali rangot, címet”, magas kitüntetéseket

is megkapta, s a munkatársainak, tanítvá-

nyainak tiszteletével-szeretetével övezet-

ten, valódi megnyugvással fejezhette be a
geológusi-pedagógusi pályafutását.

Vadász Elemérben a tudós és u nevel
egyéniség egymással ötvözdött, a kett
egymást feltételezte, együtt alkotott egy-
séges egészet. Az egyik elmaradása lehe-

tetlenné tette az egyéniség teljes kibonta-
kozását. Hatvanéves koráig az egyik fél

sérülése okozta az állandó szakmai hiány-
érzetet. Ezért írta az önvallomásnak is

tekinthet visszaemlékezésében, hogy „Ke-
veset tanultam, eleget nem tudtam, nem

sokat dolgoztam, mert a tanítás megtermé-
kenyítése hiányzott ahhoz, hogy jó geoló-
gus legyek.” A felszabadult VADÁszban az
egyéniségének e két oldala kölcsönösen
„megtermékenyítette egymást”, s ez te-

remtett számára új világot, nagy lehetsé-
gekkel és sokoldalú, kiemelked eredmé-
nyekkel.
Vadász E. nagy volt, mint tudós geoló-

gus, mint nevel, de talán még ennél is

nagyobb volt emberi létében, mert ember
volt a fogalom legnemesebb értelmében.
Ezt a ránk hagyott örökséget, ezt a szem-
léletet kívánjuk mi is továbbvinni és utó-
dainkba, tanítványainkba átültetni.

Ezen gondolatokkal adom ét a Földtani
Tanszéknek Vadász Elemér emléktábláját,
hogy emlékeztessen a Tanszék ötödik
professzorának életútjára és tanításaira.
Egyben felkérem Fülöf József professzort
a tábla leleplezésére.

Dr. Kubovics Imre

A II. Nemzetközi Paleobotanikai Konferencia (1984. aug. 18— 26.) és a VI.

Nemzetközi Palynologiai Konferencia (1984. aug. 26— szept. 1.) Kanadában

A II. Nemzetközi Paleobotanikai Kon-
ferencia szervezi Dr. Ruth A. Stockey
az edmontoni egyetem (Alberta, Kanada)
és Dr. Thomas N. Taylor az ohioi egye-
tem (Columbus, USA) botanikai tanszé-
kének vezeti, paleobotanikus professzorai
és munkatársaik vettek részt. A konferen-
ciát 4 napos kirándulás elzte meg, amely
Calgaryból indult a Dinosaurus Nemzeti
Parkokat (Red Deer és Drumheller és az
smaradványokat bemutató és feldolgozó
múzeumot), a Paskapoo formációt (kréta-
tercier határ), a Rocky Mountains kana-
dai szakaszából az ún. „Central Foothills”
a „First Rangé” és „Second Rangé” terü-

letének legszebb részeit járta be. Ez ma-
gában foglalta a Casper Nemzeti Parkot az
Athabasca gleccserrel, továbbá a jégárak-
kal kapcsolatos, ezek által a pleisztocén-
ben létrehozott tóvidéket is (Goldeye,
Wabamun és Moonlight tavak). A Paleo-
botanikai Konferencia színhelye Edmon-
tonban az Egyetemi város volt. Az eladá-
sok száma 99 volt, amiket 2 szekcióban
tartottak. Tárgyuk paleobotanikai és paly-
nológiai, valamint általános paleoklima-
tológiai, kszénképzdésre vonatkozóak
voltak. A Konferenciát igen gazdag, az
egész földtörténetet átfogó, poszter kiál-

lítás egészítette ki. A résztvevk száma
200 volt, a világ minden kontinensérl (24
országból). A Paleobotanikai Konferencia

alkalmából a Nemzetközi Paleobotanikai
Szervezet két alkalommal is tartott meg-
beszélést. A megbeszélések alkalmából
meghívták a résztvevket 1987-re Ber-
linbe, a Nemzetközi Botanikai Kongresz-
szusra, amikor is a következ Paleobota-
nikai Konferencia megszervezését terve-

zik.

A VI. Palynologiai Konferencia színhe-
lye Calgaryban szintén az Egyetemi város
volt. A Konferencia f szervezje Dr. Jan
Jansonius, az Esso Olajtársaság palynolo-
gusa volt (Calgary).

Az eladások számos szekcióban a kö-
vetkez témakörökben folytak: paleogeog-
ráfia, pollenanalízis és az skörnyezet re-

konstrukciója a tercierben, paleozoos spó-
rák, mezozoos és tercier spóra-pollenek
rétegtana, fels pleisztocén vegetáció és

klíma, paleoklíma és az eljegesedés tör-

ténete, pollenanalysis és az emberiség tör-

ténete, palynofácies analysis, pollenek-
spóráknak, mint a növényrendszertan ele-

meinek jellemzése, pollen biokémia és a
molekuláris biológia, pollen ultrastruktúra,
palynostatisztika és komputer alkalmazá-
sa, chitinozoák, acritarchok, Dinoflagel-
lata rétegtan, aerobiológia és allergia, an-
giospermae evolúciója, preparációs tech-

nika, sarkvidék és alpin quarter vegetá-
ciótörténet, rétegtani határok palynológi-

ája, palynomorphák, mint hidrokarbon-

7*
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források indikátorai, trópusi területek har-
mad- és negyedidszaki palynológiája,
gombaspórák, megaspórák, nómenklatúra.
E mellett számos esti eladás és poszter-
kiállítás egészítette ki a konferenciát.
A résztvevk száma kb. 600 volt (listát

nem adtak ki).

Az eddigi International Commission fór
Palynology (ICP) — a vezetség elter-
jesztése nyomán — átalakult International
Federation fór Palynology (IFC) szerve-
zetté.

A következ konferencia a megállapodás
alapján 1988-ban lesz Brisbane-ban (Auszt-
rália).

Dk. Nagy Lászlóké

Beszámoló

a Nemzetközi Szedimentológiai Asszociáció (IAS) 6. Európai Konferenciájáról,

Lerida (Spanyolország), 1985. ápr. 15—17.

A Központi Földtani Hivatal kikül-
detésével, az IAS tagjaként résztvettem
a szervezet 6. Európai Konferenciáján,
amit ezúttal a spanyolországi Leridában
rendeztek meg.
A rendezvény a résztvevk számát és

tudományos színvonalát tekintve is min-
den eddigit felülmúlt. A konferencián
mintegy 500-an vettek részt, ebbl kb. 300
külföldi. A résztvevk között szinte vala-

mennyi nyugat-európai ország szakem-
berei megtalálhatók voltak, legtöbben
Olaszországból, Franciaországból és az
NSZK-ból. Mintegy 10 f vett részt a
Szovjetunióból, hasonló létszámban Jugo-
szláviából, néhányan Lengyelországból. Az
európaiakon kívül számos észak-afrikai, és

észak-amerikai résztvev volt.

Az eladások száma 140 volt, és azt há-
rom szekcióban bonyolították le, párhuza-
mosan. Igen színvonalas poszter bemuta-
tót is szerveztek, amelyen mintegy 60, igen
gazdagon illusztrált tabló vett részt.

Az eladásokat 3 f témakörbe (szek-

cióba) csoportosították: 1. A szedimentoló-
gia és a tektonika kapcsolata, 2. Karboná-
tok és evaporitok szedimentológiája, 3.

Törmelékes kzetek szedimentológiája
A konferencia jó betekintést nyújtott a

tudományág nemzetközi fejldésébe. A
legfontosabb tendenciák tapasztalataim
szerint a következk:

1 . A szedimentológusokat továbbra is

intenzíven foglalkoztatja a tektonika és a
szedimentológia kapcsolata, elssorban az
árkos szerkezetek, a siillyedékek, a meden-
cék kialakulása és az azokat kitölt üledé-

kek közti összefüggések kérdésköre.
2. Egyre nagyobb figyelmet kap a glo-

bális, illetve helyi tengerszintingadozások
hatásainak nyomozása. A spanyol kuta-
tók például bemutatták az ibériai skálát
összevetve a Vail-féle „világ”-görbével.

3. A törmelékes üledékképzdésben els-
sorban a delta fejldés került az érdekldés
középpontjába, bár ebben a helyszínnek
is lehet szerepe, hiszen az Ibériai -félsziget
kitnen tanulmányozható példáit adja a
delta szedimentációnak.

4. Nagyon fontos eladást tartott Puk-
ser a törmelékes és karbonátos arid kör-
nyezetek együttes megjelenésérl, recens
Vörös-tengeri megfigyelései alapján. Ügy
tnik, hogy eltérbe kerül az eddig elha-

nyagolt vegyes összetétel— átmeneti k-
zettípusok genetikájának a kérdése.

5. A karbonátos üledékeknél egyértel-

men a diagenezis egzakt vizsgálata a leg-

gyorsabban fejld irányzat. Ebben dönt
szerepet kap az O és C stabil izotópos vizs-

gálat, amely módot ad a tenger alatti, a
túlsós és az édesvízi diagenezis elkülöní-

tésére; a katodoluminescenciás vizsgálat,

amely lehetvé teszi a pátit generációk
elkülönítését, és a SEM felvételek értéke-

lése is.

A legközelebbi konferencia egyik f té-

mája lesz a diagenezistörténet rekonstruá-
lása. Ez különösen a szénhidrogénkutatás
szempontjából dönt fontosságú.

6. A karbonát és evaporit szedimentáció-
ban és a diagenezisben növekv szerepet

tulajdonítanak a bakteriális hatásnak. El-
adások foglalkoztak a Baccinela -szerkeze-
tek jelentségével.

7. Helyet kapott a karbonát üledékek át-

halmozódásának kérdése, st Slacka igen

értékes eladásában sókzetek nagymér-
ték reszedimentációját bizonyította a

wielickai sóbányában tett vizsgálatai

alapján.
8. Szinte minden eladás és tabló elju-

tott a szedimentációs környezet igen szem-
léletes, rajzos modelljének kialakításához.

Ezek alapveten támaszkodnak az iroda-

lomban található általános modellekre, az
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aktuálgeológiai megfigyelésekre, de összeg-

zki az egyedi, a konkrét esetben megfigyelt
jelenségeket is.

összefoglalva azt írhatom, hogy folyta-

tódik az Európai Konferenciák hagyomá-
nyosan magas színvonala, jó hangulata. Az
eladások és a személyes beszélgetések
egyedülálló lehetséget adnak a kutatók
közti véleménycserére, az új irányzatok,
gondolatok kiformálására, nemzetközi ku-
tatási feladatok felvetésére. Igen nagy kár,

hogy a szocialista országok szakemberei,

különösen a fiatalok, mind ez ideig nem tud-
tak kell számban részt venni e találkozó-

kon. Ez igen nagy, szinte behozhatatlan
hátrányt jelent számunkra a szedimentoló-
gia tudományterületének mvelésében.
A következ konferencia 1986 tavaszán

Krakkóban lesz. Ügy gondolom, meg kel-

lene ragadni az alkalmat arra, hogy minél
több fiatal kutató aktívan szerepeljen ezen
a konferencián.

Haas János

Könyvismertetés

De. Vitális György: Szilikátipari nyers-
anyagok. Szilikátipar-Epítanyagipar 3. —
Építésügyi Tájékoztatási Központ. 400
példány, B/5 méret, 207 oldal, 88 ábra, 28
kép, 25 táblázat. Budapest, 1984.

A szerz közel két évtizedes munkáját és
a teljes szilikátipari nyersanyag kutatásra
vonatkozó legfontosabb hazai földtani is-

meretet foglalja össze a nemrég megjelent
kézikönyv. Az összeállítást egyrészt a sok
részletfeldolgozás szétszórtsága, másrészt a
30 éves Szilikátipari Központi Kutató és
Tervez Intézet (SZIKKT1) tevékenységé-
nek bemutatása is indokolta.
A nem érces nyersanyagok ebben a for-

mában való feldolgozása és közreadása
már nagyon idszer volt, hiszen a többi
ásványi nyersanyag mellett mindig hát-
térbe szorultak. Annak ellenére, hogy fel-

használásuk jóformán egyids az emberi-
séggel és alkalmazásuk állandóan szélese-

dik, st új — eddig ismeretlen — anya-
gokkal bvül az egyébként is széles skálájú
nyersanyagok köre, a szükségesnél keve-
sebb figyelmet fordítottunk rájuk. Mind ez
ideig ilyen jelleg, a teljes témakört fel-

dolgozó m még az országban nem jelent
meg, ezért is nagy örömmel üdvözöljük a
Szilikátipari nyersanyagok cím kéziköny-
vet.

Mintegy emlékeztetül kapjuk a nyers-
anyagokat létrehozó földtani folyamatokon
belül a szilárd földkéreg felépítésének, a
földtani erk és ertényezk, valamint a
magyar föld földtani fejldéstörténeti váz-
latát, hogy lehetség legyen a tárgyalásra
kerül nyersanyagok pontos helyének ki-
jelölésére. A kzetek tárgyalásából kide-
rül, hogy jóformán minden kzetféleséget
valamilyen formában hasznosítanak, s ezek
legnagyobb része a címben jelölt nyers-
anyag-csoportba tartozik.
A bevezetnek tekinthet els részt, a

tulajdonképpeni nyersanyagok iparágan-

kénti részletes ismertetése követi. Ez képezi
a kötet második (f) részét. Az ismertetések
sora a cementipari nyersanyagokkal kezd-
dik, majd az azbeszt-, a durvakerámiai, a
finomkerámiai, a k-, a kavics-, az üveg-,
a szigetelanyagipari és befejezésül az
egyéb iparágak nem érces nyersanyagai kö-
vetkeznek. A földtani leírások a minségi
követelményekkel, és azok gazdaságföld-
tani adottságaival egészülnek ki. A régóta
jól ismert ásványi nyersanyagok mellett az
újabb kutatási eredményekrl is tájékoz-
tatást kapunk ebben a részben, így a per-
litrl, a pumicitrl, és nem utolsósorban az
olajpaláról.

A kötet harmadik (záró) része az els
két részre épülve a hazai nyersanyagbázis
növelésének lehetségeivel foglalkozik. Az els
közelítésben a nyersanyagkataszterezésre,
valamint a prognóziskészítésre épül, majd
bemutatja a nyersanyagkutatás földtani és

geofizikai módszereit.
A jelenleg rendelkezésre álló földtani

adatok alapján is megállapítható, hogy a
tárgyalt nyersanyagok feltárásának és ter-

melésének fokozására nagy lehetségeink
vannak. Gazdaságossági és tájvédelmi
szempontból hívja fel a szerz a figyelmet
a meddhányók és a jeldolgozási mellékter-

mékek hasznosításának szükségességére.

A kötetet gazdag ábra anyag (térkép,

szelvény) és 28 kzetmikroszkópi, illetve

pásztázó elektronmikroszkópi kép egészíti

ki. A részletesebb vizsgálatot igénylk
részére a 290 tételt tartalmazó irodalom-
jegyzék ad útmutatást. A kéziratos tanul-

mányok közlésétl — hely hiánya miatt —
el kellett tekinteni.

Ügy tnik, hogy a gyakorlati szakem-
bereken kívül az oktatás is nagyon ered-

ményesen tudja majd használni ezt a teljes-

ségre törekv, legkorszerbb kutatási mód-
szereket és eredményeket magában foglaló

kézikönyvet.
De. Dobos Irma
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Géczy Barnabás : slénytan. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1984. 474 oldal, 54 Ft.

Ezerötszáz példányban jelent meg ez a
tankönyv, amelyet Telegdi-Roth Ká-
roly emlékének ajánl a szerz. Magyar-
ország egyetlen slénytani tanszéke pro-
fesszorának könyve tehát eljuthat az ér-

dekld olvasókhoz is, túl a szk szakmai
körön. Telegdi-Roth K.: sállattan c.

tankönyvét 1953-ban 800, Andreánszky
G. snövénytanát pedig 1954-ben 500 pél-

dányban adták ki, szakmánk határain túl

így alig váltak ismertté.
Az elszót követ 134 oldalon az „Ál-

talános rész” látja el az olvasót a szükséges
alapismeretekkel. A tudomány története
dióhéjban, majd rendre a fosszíliák, azok
kivételes lelhelyei, a paleoökológia és a
paleoichnológia következnek. Mind ezekre,
mind a következ fejezetekre (paleobio-

geográfia, tafonómia, faciológia, rétegtan
és az evolúciós elmélet) jellemz a fegyel-

mezett tömörség. A szerz mindig a lénye-
get mondja el, ekkor is, amikor ebben az
általános részben elkülönült új résztudo-
mányok kézikönyveinek anyagát konden-
zálja néhány oldalra.

A rendszertani rész teszi ki a könyv zö-

mét, s ebben most els ízben kapja kézbe
magyar olvasó a teljes paleontológiát. Az
élvilág rendszerében mintegy 40 oldalon
a — ma él és a fosszilis — növényvilág,
majd 190 oldalon az állatvilág rendszerét
találjuk. E rész terjedelme elárulja, hogy a
legfontosabb alapismeretek elsajátítását

szolgálja. Aki ezt az anyagot megtanulta,
hozzáfoghat a szakirányú képzés számára
írt tan- és kézikönyvek forgatásához. Ami
a könyv e részét vonzóvá teszi, az a rend-
szertan következetes alkalmazása az egyes
csoportok arányos terjedelm tárgyalásá-
val. Itt a szerz a saját munkássága nyo-
mán szívéhez legközelebb álló korallokkal
és Ammonitesekkel sem tesz kivételt.

„Történeti rész” a könyv harmadik nagy
fejezete. Csaknem 70 oldalon a földtörténet
alapjait találja az olvasó, a kriptozoikum-
tól a pleisztocén végéig. Rá kell mutatni
arra, hogy ebbe a tömör ismeretanyagba
belefért a hazai viszonyokra vonatkozó
megannyi fontos utalás is. Napjainkban,
amikor két földtörténeti tankönyv áll ren-

delkezésünkre, joggal látjuk — elssorban
a geológusok körén kívül állók, fként a
biológus hallgatók számára — hasznosnak,
hogy ez a kompendium is helyet kapott a
könyvben.
Végezetül rövid „Összefoglalás” ad szá-

mot a könyvben foglaltak lényegérl, ér-

telmérl és hasznáról. A tájékoztató iroda-

lom dicséretesen rövid jegyzéke után vége-
zetül név- és tárgymutató zárja a kötetet.

A könyvet 239 ábra (zömmel rajz, ki-

sebb részben fénykép) és 20 színes tábla
illusztrálja. Az ábraanyag egyenként és
egészében igen nagy gonddal és igénnyel
végzett válogatást tükröz.

Tekintettel a várhatóan széles, de min-
denképpen kezd olvasói körre, a recen-
zens úgy véli, hogy jóval több ábrához kí-

vánkozik oda a méretet mutató vonalsza-
kasz. Sok esetben a Radiolaria, egy csiga
vagy egy kagyló és egy óriáshüll ábrája
csaknem azonos nagyságú. A szövegbeli
utalások a méretekre nem pótolják a mé-
retarányt, kivált azok számára, akik nem
kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy kezük-
be, de legalább közelrl szemügyre vehet-
nék magukat a kövületeket.
A borítók bels oldalain összefoglaló táb-

lázatok eredeti módon használják ki az
általában fel nem használt helyet, egy-
szersmind egyszervé teszik az olvasás köz-
beni tájékozódást a f idbeli és rendszer-
tani skálán.
Helyes és hasznos lenne, ha ez a termé-

szettudományi alapm hosszú éveken át

megtalálható volna a könyvesboltok pol-

cain.

Kaszab A.

Molnár Béla: A Föld és az élet fejldése.
Tankönyvkiadó. Budapest, 1984. 351 ol-

dal, 41 Ft.

A földrajz és biológia szakos hallgatók
részére készült egyetemi tankönyv teljes

földtörténetet ad. A „Bevezetés” után há-

rom fejezet következik a földtan tárgyáról

és módszereirl, a történeti földtan speciá-

lis kutatási módszereirl és a fosszilizáló-

dásról. A 36. oldalon kezddik a földtörté-

net a prekambriummal. Ez, továbbá a pa-

leozóikum, mezozoikum, harmadidszak és

negyedidszak rákövetkez fejezetei az

alábbi módon tagolódnak: sföldrajzi vi-

szonyok, éghajlat, az élvilág fejldéstör-
ténete (növényvilág, állatvilág), a kihalás

kérdése, Magyarország megfelel korú kép-
zdményei. Ámint az a történeti földtan

tankönyveiben általában szokásos, a klasz-

szikus kifejldési területeket ismerteti a

szerz, s ehhez viszonyítva ad képet más
területekrl és a hazai képzdményekrl.
A lemeztektonika alapján adja a könyv a

szerkezet-fejldés áttekintését, amint azt

az általános és középiskolai tananyag is

elírja. Ebben a tekintetben a könyv je-

lents új összefoglalás, mert a Föld kü-

lönböz területeinek ilyen új szemlélet ér-

tékelése ma is tart.

A kvarter tárgyalásában, kiváltképpen
pedig a magyarországi kifejldések ismer-
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tetésében felismerhet, hogy a szerz itt

saját tudományos munkaterületén jár.

A könyv mindvégig jó stílusú, amivel
segít olvasójának eligazodni ebben a nehéz
és szerteágazó anyagban. A könyv végén
7 oldal az irodalom felsorolása s a kötetet

név- és tárgymutató zárja. 260 ábra, zöm-
mel rajz, és 8 színes tábla, továbbá számos
táblázat egészíti ki, illetve teszi szemléle-

tessé a könyv szövegét. Az ábrák egy része

kövületeket mutat be; ezeknél többnyire
hiányzik az ábrázolt tárgy méreteire utaló

vonalszakasz. Bár az egyetemi hallgatók
többnyire hozzájuthatnak a paleontológiái

gyjtemények bemutató anyagához, és ez-

ért számukra elegend a néhány mérettel
ellátott ábra, az esetleges kívülálló érdek-

ld számára mindenképpen hiány marad,
hogy nem tudja meg a fosszília valódi mé-
reteit.

A 2000 példányban megjelent tankönyv-
tl azt várjuk, hogy a földrajz és biológia

szakos tanárok — akiknek szánták —
generációinak srn forgatott segítje, el-

igazítója legyen.
Kaszap A.

Homokk felhalmozódósi környezetek.
Sandstone Depositional Environments.
Edited by Peter A. Scholle and Darwin
Spearing. Published by the American As-
sociation of Petroleum Geologists, 1982.
Beszerezhet: AAPG Bookstore P.O. Box
979. Tulsa Oklahoma 74104.

A neves szerzi gárdát felvonultató szép
kiállítású könyvet örömmel tarthatja ke-
zében az olvasó. A könny, olvasmányos
stílus ellenére megfelel magyar szakkife-
jezések híján a könyv olvasása — fordítása
néhol nehézségeket okozhat geológiai ér-

telmez szótár használata nélkül. Mint a
szerzk írják, könyvüket elssorban olaj-

geológusoknak és azoknak a geológusok-
nak ajánlják, akik felhalmozódási környe-
zet meghatározással, illetve kzettest mor-
fológia rekonstrukcióval foglalkoznak. Az
egyes felhalmozódási környezetek ismer-
tetésekor a könyv az aprólékos szedimen-
tológiai elemzéseket elhagyva (azokra b-
séges irodalomlistával utalva) a kzettes-
tek bels elrendezdését, felismerés szá-
mára fontos helyeit, küls morfológiáját,
illetve az azt létrehozó folyamatok ismer-
tetését tartja elsdleges feladatának, és
ennek kitnen eleget is tesz. A színes,

fekete-fehér ábrák, kzetfotók tömege
messzemenen elsegíti a jobb megértést.
Az egyes fejezetek végén a szerzk utal-
nak a felhalmozódási környezet kzettes-
teinek szénhidrogén generáló, illetve csap-

daképz tulajdonságaira. Az egyes fejeze-

tek részletességét, terjedelmét az egyes kör-
nyezetek olujipari és egyéb ásványkutatási
fontossága szerint alakították.

Az els fejezet a glaciális üledékek jel-

lemvonásaival foglalkozik 10 oldalon ke-
resztül, 27 ábrával. A második fejezet
— 36 oldal, 25 ábrával — az eolikus kzet-
testeket mutatja be. Az alluviális törme-
lékkúpok felhalmozódásait 37 oldalon 52
ábrával ismerteti a könyv. Tavi, tóparti
folyamatokkal és termékeikkel foglalkozik
a következ fejezet (27 oldal 70 ábrával).
A folyóvízi fácies modellekkel 22 oldal 59
ábrával foglalkozik. A delta felhalmozódási
környezet ismertetésének terjedelme 39 ol-

dal 29 ábrával. Esztuáriumi felhalmozódá-
sokkal 10 oldal 24 ábrával foglalkozik. A
következ fejezet az árapály-síkságokat és

árapály-medreket ismerteti 54 oldalon 60
ábrával. A tengerparti környezetekkel 32
oldal 55 ábrával foglalkozik. 46 oldalon,
75 ábrával mutatják be a szerzk a konti-
nentális selfek üledéktesteit. A kontinen-
tális lejtk üledékképzdésével 35 oldal

foglalkozik 77 ábrával szemléltetve. A ten-

geralatti törmelékkúpok üledékképzdése
zárja a sort 39 oldalon 121 ábrával.
A könyv minden üledékes kzetekkel

foglalkozó szakember számára hasznos.
Különösen jó szolgálatokat tehet az olaj-

ipari geológusoknak, akik munkájuk során
tároló trendekkel, a rétegtani csapdák el-
rejelzésével, kutatásával foglalkoznak.

Révész István

Collinson, J. D.—Thompson, D. B.:
Sedimentary structures (Üledékszerkezeti
jegyek). George Allén and Unwin, Lon-
don, 1982.

Az üledékszerkezeti jegyek kell isme-
rete igen fontos a szedimentológiában, mi-
vel értékes információk forrásai lehetnek
a fáciesmodellek kialakításában, a felhal-

mozódási környezetek rekonstrukciójában,
és ezáltal közvetlen gazdasági hasznuk van
az ásványi nyersanyagok kutatásában. E
könyv 194 oldalon az üledékszerkezeti je-

gyek és az azokat létrehozó folyamatok át-

fogó ismertetését adja és ezért elmondhat-
juk, hogy hézagpótló jelentség a geoló-

giai szakirodalomban.
A szerzk az els fejezetben röviden át-

tekintik a rétegtani alapfogalmakat és alap-

elveket. Egy további fejezetet szentelnek
az áramlástani alapfogalmak és az üledék-
szállítási módok összefoglalásának. E be-

vezet segítségével a következ fejezetek

bárki számára érthetvé válnak, aki nem
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rendelkezik megfelel eltanulmányokkal,
vagy más szakterületen dolgozik, de mun-
kájához szükséges, vagy esetleg csak ér-

dekli a geológia.

A könyv további felépítése a fejezetek
sorrendjében a következ:

Eróziós kzetszerkezeti jegyek,
Üledékszerkezeti jegyek finomszemcsés
kzetekben,
Homok és homokk üledékszerkezeti je-

gyei.
Kavics, konglomerátum és breccsa üle-

dékszerkezeti jegyei,

Deformációs kzetszerkezeti jegyek,
Az összegyjtött üledékszerkezeti jegyek
feldolgozása.

Az egyes fejezetek nagyon pontosan,
részletesen leírják az elforduló üledék-
szerkezeti jegyek f jellemzit, elmagya-
rázzák, hogyan lehet ezen vonásokat köny-
nyen megfigyelni, feljegyezni. Az üledék-
szerkezeti jegyek kialakulását létrehozó fo-

lyamatokat, azok okait részletesen feltár-

ják, laboratóriumi reprodukálásukat ad-
ják. Kiemelik, hol hasznosíthatók e szer-

kezetek, javaslatokat tesznek a terepi, ill.

laboratóriumi munkára vonatkozóan.
Mindezt bségesen illusztrálják és egyben
érthetvé, szemléletesebbé teszik nagyon
sok fotóval, ami még inkább kiemeli a
szakkönyv jelentségét.
Minden fejezet végén találhatunk to-

vábbi tanulmányokat javasoló, rendszere-
zett, megjegyzésekkel ellátott, igen rész-

letes szakirodalmi áttekintést, amely egy-
ben tanácsokkal is szolgál a terepi és la-

boratóriumi munkára, a megfelel segéd-
eszközök használatára stb. vonatkozóan.
Az utolsó fejezet rámutat, hogyan hasz-

nosíthatjuk az értelmezés, feldolgozás so-

rán az üledékszerkezeti jegyek ismeretét.

Tanácsokat ad a meglev adattömeg fel-

dolgozására, az analízisre, értelmezésre és

értékelésre vonatkozóan.
A könyv hasznosan forgatható mind az

egyetemi tanulmányaikat végz hallgatók,

mind a gyakorlati életben dolgozók szá-

mára.

Kádárné Juhász Györgyi

A kiadásért felels az Akadémiai Kiadó és Nyomda figazgatója
Mszaki szerkeszt: Sándor István
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