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Z)r. Viczián István**

1987. február 7-én elhunyt dr Varjú Gyula, társulatunk tiszteleti tagja.

1922. február 27-én született Siklóson. Ifjúkora a 40-es— 50-es évekre esett,

és mint annyi másnak az nemzedékébl, egyéni életének fordulatai össze-

szövdtek az akkor meglehetsen viharos történelem fordulataival. Szakmánk-
hoz, a földtanhoz is csak fokozatosan jutott el. Elször Budapesten tanító-

képzt végzett (1941), majd rövid ideig a szegedi Polgári Iskolai Tanárképzbe
is járt. Ezt egészségi és anyagi okok miatt abba kellett hagynia, ehelyett az
újvidéki Keleti Kereskedelmi Fiskolára iratkozott be, ahol jeles eredménnyel
végzett. 1945-ben ismét Budapestre került, és a József Nádor Mszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán folytatta tanul-
mányait, majd a Közgazdaságtani és Szociológiai Tanszéken mködött mint
tanársegéd. Ezen a karon szerzett doktorátust summa cum laude minsítéssel,
majd 1948-ban jeles minsítéssel földrajztanári oklevelet is kapott.

1949-ben megnsült, felesége, dr. Barna Lívia, szintén közgazdász, apósa, dr.

Barna János kiváló vegyészmérnök és feltaláló volt.

•Elhangzott a társulat közgylésén, 1987. március 18-án.
••Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XTV. Népstadion út 14.
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2 Földtani Közlöny 118. kötet, 1. füzet

Varjú Gyula tanulmányai befejeztével egy ideig magánpályán mködött,
majd 1951 januárjában helyezkedett el a Vegyesásványbányászati Vállalatnál.

Életpályája ettl kezdve kapcsolódott szorosan össze a földtudományokkal,
bár közgazdasági képzettségének is jó hasznát tudtavenni késbbi tevékenysége
folyamán.
A sokszoros átszervezések és áthelyezések következtében mozgalmas évek

következtek, bár az a szakmai feladatkör, amely egész életében végigkísérte,

a nem-fémes ásványi nyersanyagok kutatása, már ekkor kialakult. 1952 janu-

árjától a Magyar Állami Földtani Intézet dolgozója lett, 1953-ban fél évre az

Országos Földtani Figazgatóságra helyezték, majd ismét az intézetbe került,

ahol 1957. márciusig maradt. Ezután a Nehézipari Minisztérium Érc- és Ásvány-
bányászati Fosztályán mint az ásványbányászati iparág fgeológusa mkö-
dött. Az Érc- és Ásványbányászati Kutató Vállalat megszervezésével 1963.

január 1-tl e vállalat fgeológusa lett, ahol 1964. november 1-ig dolgozott.

Életének erre az idszakára esik szorosabb értelemben vett geológusi tevé-

kenységének legértékesebb szakasza, amelynek eredményeihez késbb is mindig
vissza-visszanyúlt eladásaiban és publikációiban. A legfontosabb kutatás,

amit ekkoriban irányított, a Szerencsi-öböl ásványbányászati nyersanyagainak
feltárása volt. Szerencsés volt munkatársaival is; olyan fiatal geológusok dol-

goztak a vezetése alatt, akik maguk is mind kiváló szakemberré váltak.

Eredményes együttmködést tudott kialakítani ásványtanos és vegyész kolle-

gáival is. Különösen gyümölcsöz volt Nemecz Ernvel való együttmködése,
amelyet a ma már klasszikusnak számító publikációk egész sora jelzett a mádi
allevarditTÓ1, fzérradványi illitvcA, a zeolit- és bentonit-változatok elterjedésérl

és ásványtani jellegérl a Tokaji-hegységben, valamint a pilisvörösvári kemény
tzállóagyag genetikájáról. De hasonló együttmködésrl tanúskodnak más
anyagvizsgáló szakemberekkel

, így Mándy Tamással, Ibrányiné Árkosi Klá-

rával,valamint Szántó Ferenccel és Patzkó Ágnessel együtt írt tanulmányai is.

Varjú Gyulának jelents szerepe volt abban, hogy 1960-ban e munkatársi

körre alapozva megalakulhatott a Társulat keretében az Agyagásványtani
Szakcsoport, késbb Szakosztály, amelynek els titkára, sokáig elnöke, majd
1986 óta tiszteletbeli elnöke volt.

Ásványbányászati tevékenységének az említett cikkek mellett terjedelme-

sebb összefoglalásait is elkészítette, ezek közül legjelentsebb az 1966-ban ki-

adott, Ásványtelepeink földtana cím könyv, amelynek egy mintegy 75 oldalas

fejezetét írta. Az 1968-as prágai Nemzetközi Földtani Kongresszus számára
Magyarország kaolin-telepeirl írt ismertetést. Szoros kapcsolatot tartott fenn

az IGCP „Kaolinok genezise” c. munkacsoportjával, kezdeményezte, hogy
ez a munkacsoport 1979-ben Budapesten ülésezett, de betegsége már megaka-
dályozta az ülés munkájában való aktív részvételét.

1964. november 1-tl 1979-ig munkahelye a Központi Földtani Hivatal volt,

majd haláláig ismét a Magyar Állami Földtani Intézetbe került vissza. A Köz-

ponti Földtani Hivatalban eltöltött hosszú id egyszersmind új tevékenységi

területek lehetségét is megteremtette a számára. Hosszú évekig a kutatás-

gazdasági, majd a gazdaságföldtani osztály vezetjeként mködött. Itt — rész-

ben az új gazdasági mechanizmus országos kibontakozásával párhuzamosan —
mindinkább a földtani kutatás gazdaságossági kérdéseivel kezdett el foglal-

kozni. Véleménye szerint a rentabilitásnak elsrend szempontnak kell lenni

egy-egy kutatás kivitelezésének elhatározásában. E célból, valamint a felmerü-

l problémák társadalmi szint megvitatása céljából kezdeményezte Társula-
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tünkön belül 1967-ben a Gazdaságföldtani Szakosztály megalakulását, amely-

nek szintén els titkára, majd késbb elnöke lett. Az új szakosztály már 1968-

ban ankétot szervezett a gépi adatfeldolgozás témakörében, és célul tzte ki a

geostatisztika mvelését. Varjú Gyula ösztönzésére nagy figyelmet szenteltek a

külföldi nyersam^agbeszerzési lehetségeknek, valamint magyar geológusok

külföldi munkavállalásának, ennek érdekében maga is számos tárgyalást foly-

tatott különböz fejld országokban. A gazdaságföldtant oktatta egyetemi
eladásokon is az ELTE geológus hallgatóinak.

A gazdaságföldtani és ásványbányászati tevékenység összekapcsolásának
tekinthet Varjú Gyulának az az állandó törekvése, hogy a kitermel és a fel-

dolgozó ipart egymáshoz közelebb hozza. Ezt célozta a Központi Földtani

Hivatal technológiai kutatásokat elsegít programja, amelynek keretében az

irányításával az ország számos kutatóhelyén végeztek mineralógiai, kollidi-

kai, reológiai, kerámiai célú vizsgálatokat. Utolsó publikációjában, a Tamás
Ferenc fszerkesztésében 1982-ben megjelent Szilikátipari kézikönyvben a
technológiai szakemberek számára foglalta össze a szilikátipari nyersanyagok-
ról való ismereteket.

Varjú Gyula 1959-ben a Bányászat Kiváló Dolgozója, 1962-ben pedig
Munka Érdemérem kitüntetést kapott .

Társulatunk 1986. évi közgylésén tiszteleti taggá választotta, valamint
odaítélte neki a Pro Geológia Applicata érmet. Sajnáljuk, hogy mindkét kitün-

tetést csak ilyen rövid ideig viselhette.

Magánéletében nem hiányoztak a nehéz, tragikus fordulatok sem. Elvesztette

fiatalon egyik leányát; 1979-ben súlyos agyvérzés érte, amelybl már teljesen

nem tudott felgyógyulni; még meg kellett hogy érje felesége halálát is. Mind-
ezen csapások közben csodáltuk töretlen hitét, lelkesedését a szakma iránt,

példaadó szorgalmát. Halála eltt megadatott neki. hogy az élettel, az emberek-
kel megbékélve távozzon ebbl az életbl.
Még a 70-es évek elején Japánban tett útjának hatására kezdeményezte,

hogy a Fvárosi Kertészet Budapest közparkjain, terein is helyezzen el szép,

természetes, nagyméret köveket a japán kertek mintájára. Ezek a kövek a
japán gondolkodás szerint a maradandóság, az örökkévalóság szimbólumai.
Épüljön bele munkássága úgy a magyar földtan egészébe, mint ahogy ezek a
szép kzet- és ásvány-példányok maradandóan jelzik tevékenysége nyomát a
fváros utcáin.

Viczián István

Varjú Gyula nyomtatásban megjelent munkái

1. Vaej Gy.: A pilisi töböragyag (tzállóagyag) teleptani viszonyai, ásványkzettani és technológiai jellemzi —
BAKI Közi. n. pp. 133—140. 1957.

2. Varjú Gy.: A Romhányi-rög területén lév (Bánk-petényi) tzállóagyagelfordulás — MÁFI Évi Jel. 1955— 56-ról

pp. 361— 373. 1959.
3. Varjú Gy.: Tolcsva környéki földtani térképezés — MÁÉI Évi Jel. 1955— 56-ról, pp. 375—403. 1959.
4. Nemecz E.—Varjú Gy.: Sodium bentonitization, clinoptilolitization and adularization in the rhyolitic tuffs of the

Szerencs piedmont area — Acta Geol. Hung. 6. 3—4. pp. 389—427. 1962.
5. Nemecz E.—Varjú Gy.: Na-bentonit, klinoptiloiit és káhföldpát képzdése a Szerencsi-öböl riolittufájából—

Földt. Közi. XCm. Agyagásvány-füzet, pp. 77—91. 1963.
6. Nemecz E.—Varjú Gy.—Barna J.: Allevardit írom Királyhegy, Tokaj Mountains, Hungary — Proc. Intern.

_
Clay Conf. Stockholm 2. pp. 51—67. 1963.

7. Varjú Gy.—

M

ándy T.: A szegilongi kaolin genetikája — Földt. Közi. XCIII. Agyagásványfüzet, pp. 92—106.
1963.

8. Varjú Gy.: A Tokaji-hegység hasznosítható szilikátipari nyersanyagai — A Magyarhoni Földtani Társulat 1965. évi

vándorgylésének kirándulásvezetöje. Budapest, 1965.

1
*
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9. Barnabás K.— Bartkó L.— Cseh Német J.—Hegeds Gy.—Jantsky B.— Kertai Gy.— Kókai J.— Mikó L.—
Morvái G.—Varjú Gy.—Vidacs A.: Ásványtelepeink földtana. Nyersanyag-lelhelyeink. Mszaki K., Bp. 1966. p.
1—315. Ebben: Nemérces ásványi nyersanyagok c. fejezet.

10. Varjú Gy.: A földtani kutatás produktivitása, rentabilitása és hatékonysága — Földt. Kút. 9. 1. 1966. pp. 54—59.
11. Varjú Gy.: Rátkai traszelfordulás földtani viszonyai — Földt. Kút. 9. 3. 1966. pp. 21— 30.

12. Varjú Gy.: Az ásványi nyersanyagelfordulások újrendszerü, a határköltségek alapján történ mrevaló készletei-

nek meghatározása tárgyában rendezett ankét és ezt megelz munkák — Földt. Kút. 10. 3. 1967. pp. 1— 4.

13. Nemecz E.—Varjú Gy. : Relationship between „flintclay” and bauxite formation in the Pilis mobntains — Acta
Geol. Hung. 11. 4. 1967. pp. 453—473.

14. Nemecz E.—Varjú Gy.: Varieties of expanding (2 : 1) clay minerals and their origin — Acta Geol. Hung. 11.

1967. pp. 325-346.
15. Nemecz E.—Varjú Gy.: Expandáló (2 : 1) agyagásványok változatai és azok genetikája a Tokaji-hegység DNyi

részén — Földt. Közi. XCVIIÍ. pp. 187-204. 1968.
16. Pantó G.: Cenozoic volcanism in Hungary. Guide to Excursion 40C, Hungary. 23rd Intern. Geol. Congr., Prague

1968. Akadémiai K., Bp. (Társszerzk: . . . Varjú Gy.)
17. Varjú Gy.: A Magyar Földtani Társulat gazdaság öldtani szakosztályának megalakulása — Földt. Közi. XCVIIÍ,

pp. 290-292. 1968.
18. Varjú Gy.: Gépi adattárolás és adatfeldolgozás a földtani kutatásban — Földt. Közi. XCVIIÍ. pp. 98—99. 1968.
19. Pantó G.: Guide to Excursion. Geology of Northern Hungary. Carpatho-Balkan Geological Association, IXth

Congress. 1969. pp. 1— 106. (Társszerzk: .. .Varjú Gy.)
20. Varjú Gy.: Kaolin deposits of Hungary — Intern. Geol. Congr., Rept. 23rd Session, Czechoslovakia, 1968. IS.

Proc. Symposium I. Kaolin Deposits of the World A -Europe. 1969. pp. 179—200.
21. Nemecz E.—Varjú Gy.: Sárospatakit (hidrotermális illit-montmorillonit) kémiai és szerkezeti sajátságai — Földt.

Közi. 100. 1. pp. 11— 12. 1970.
22. Nemecz E.—Varjú Gy.: Montmorillonite — cristobalite association in rhyolitie volcanic formations — Bull.

IXth Congress Carpatho-Balkan Geol. Áss., Bp., Akadémiai K. pp. 397—411. 1973.
23. Varjú Gy.: Gazdaságföldtani eladások. Szervezgeológus továbbképz tanfolyam eladásai II. ELTE TTK,

Bp. 1973. pp. 1 — 161.

24. Elek S.— Nemecz E.—Varjú Gy.: Hazai természetes nyersanyagokra alapozható zeoliteiállítás — Földt. Kút.
17. 1-2. 1974. pp. 65-69.

25. Varjú Gy.: A finomkerámiai nyersanyagkutatások földtani és gazdasági kérdései — Mérnökgeol. Szemle 14.

1974. pp. 33-53.
26. Varjú Gy.: A golopi és mád-danczkai bentonitelfordulások földtani viszonyai. A Tokaji-hegység fels in situ

bentonitszintjei — Földt. Kút. 17. 1— 2. 1974. pp. 42—49.
27. Varjú Gy.: A Központi Földtani Hivatal technológiai kutatásainak célkitzései és az eddigi munka ismertetése —

Földt. Kút. 17. 1-2. 1974. pp. 1-5.
28. VARJÚ Gy.: Alunitkutatás és termelés lehetsége Magyarországon — Földt. Kút. 17. 1 — 2. 1974. pp. 21— 28.

29. VARJÚ Gy.: Ondit a Tokaji-hegységben — Építanyag 26. 12. 1974. pp. 457— 463.
30. Varjú Gy.: Riolit és riolitszármazékú alkálikzetek a Tokaji-hegységben — Építanyag 26. 11. 1974. pp. 405—410.
31. Ibrányiné Árkosi K.—Varjú Gy.: Qualificatioo of clay minerals by granulometric investigations — Proc.

Balaton Conf. Electron Microscopy, 1975. C— 9.

32. Nemecz E.—Varjú Gy.— Elek S.: Rosszminség bauxitok javításának lehetsége mechanikai szétválasztás

útján — Földt. Kút. 21. 1—2. 1978. pp. 27— 44.

33. Szántó F.—Patzkó Á.—Varjú Gy.: Cosedimentation of kaolinite-montmorillonite suspcnsions — Acta Min.—
Petr. 24. Supplementum. Proc. lOth Kaolin Symp., Budapest, 1979. 1GCP Project No. 23. pp. 153—155. 1980.

34. Varjú Gy.: Természetes szilikátipari nyersanyagok. In Tamás F. (fszerk.): Szilikátipari kézikönyv. Mszaki
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A kézirat beérkezett: 1987. IX. 18.
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A nemzetközi geológiai korrelációs program

(IGCP)

Dr. Dudich Endre

*

1.

Létrejötte

Az 1967-ben Prágában fölvetett alapötletet 1969-ben Budapesten fejlesztet-

ték tovább. Az ,, International Geological Correlation Programúié” végül is

1972-ben született meg, amikor a Földtudományok Nemzetközi Uniója (Inter-

national Union of Geological Sciences, 1UGS) a kanadai nemzetközi geológus

kongresszus alkalmával, az UNESCO (az ENSZ nevelésügyi, kulturális és tudo-

mányos szervezete) pedig szi közgylésén Párizsban jóváhagyta. 1973 volt az

induló éve.

Azóta is az UNESCO és az IUGS közös programjaként mködik. 1987-ben az

IUGS elnöke, az azóta sajnálatosan elhunyt Dr. YV. \V. Hutchison, minta-
szernek nevezte az együttmködést, példának állítva az IGCP-t más nemzet-
közi programok számára.

2.

Célkitzései

F célja, elsegíteni alapvet földtani problémák megoldását, világméret
nemzetközi együttmködés útján. A f témakörök: — A földtani folyamatok és

fogalmak jobb megismerése és pontosabb meghatározása, a világ különböz
részein végzett összehasonlító, korrelációs vizsgálatok révén. (,,Hagyományos”
biosztratigráfia, valamint minden egyéb korrelációs módszer, pl. litosztratigrá-

fia, geokémia, ökosztratigráfia, magnetosztratigráfia stb. alkalmazásával.)
— Hatékonyabb módszerek kidolgozása az ásványi nyersanyagok kutatására
és értékelésére.

— Az ember környezetét befolyásoló geológiai tényezk jobb megismerése.
— A kutatási módszerek, eljárások és normák továbbfejlesztése, különös
tekintettel a legmodernebb technológiára (számítástechnika, távérzékelés stb.).

Mindennél különös figyelmet fordítanak a fejld országok igényeire és

lehetségeire.

3.

Módszere

Az IGCP mindenekeltt tudományközi: ldterjed a földtani tudományok
minden ágára (beleértve természetesen a geofizikát is), és szoros kapcsolatot
tart a bioszférát és a hidroszférát kutató tudományokkal.

•Lnesco SC/GEO. B. P. 3. 07., 1, rue Miollis, 75015 Pari?, Franc?
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Azonkívül az IGCP teljes mértékben nemzetközi. Jelenleg 85 országban van-
nak (bár nem mindegyikben mködnek is) nemzeti bizottságai, és még további
harmincegynéhány országgal van kapcsolata. 1985— 86-ban összesen 122 ország
mködött közre valamilyen módon és mértékben a programban.

4. Szervezete

A Tanács (Board), amelynek 15 tagja van, a program határozathozatali jog-
gal felruházott csúcsszerve.
A Tudományos Bizottság (Scientific Committee) feladata a tudományos

eredmények elbírálása és ajánlások készítése a Tanács számára. Eredetileg 20
tagú volt, létszámát 1986-ban 17-re csökkentették.
A Tanács és a Tudományos Bizottság tagjait az UNESCO figazgatója és az

IUGS elnöke közös megegyezéssel nevezik ki (két évre, kétszer hosszabbít-
hatóan), a nemzeti bizottságok által javasolt jelöltek közül.
A Tanács és a Tudományos Bizottság évente egyszer, 5— 5 napig ülésezik:

a Tudományos Bizottság mindig január utolsó, a Tanács pedig nyomban utána,
február els hetében.
— A Titkárság végzi a program szervezését és ügyintézését, a ,,management”

kifejezés minden értelmében. Jelenleg egy geológusból és egy adminisztrátor-
titkárnbl áll. (Három éve még három geológusból és két titkárnbl állt:

itt ,,negatív Parkinson effektus” érvényesült kivételesen).

A projektek lehetnek módszertaniak, regionálisak, régióköziek, vagy
világméretek (globálisak). Felels vezetiket a projekt els összejövetelén
választják meg a résztvevk, k szervezik a tényleges tudományos munkát,
és mind tudományosan, mind anyagilag felelsek a projekt „managementjéért”.
— A nemzeti bizottságok szervezik a tudományos kutató munkát az adott

országban, ehhez nemzeti pénzforrásokat mozgósítva.

5. Pénzügyei

Az IGCP ketts pénzforrással rendelkezik: az UNESCO X. 1 programjának
rendes költségvetésébl részesedik (a Tudományos Fosztály — Szektor —
Földtudományi Osztálya költségvetésének több, mint egyharmadával), és az
IUGS önkéntes hozzájárulásából (ez USA- és Egyesült Királyság-eredet).
A projektvezetk (project leaders) évi jelentései alapján a Tudományos

Bizottság értékeli az elért eredményeket és ajánlásokat tesz a Tanácsnak.
A Tanács ennek alapján megfogalmazza összefoglaló értékelését és a projekteket
három osztályba sorolja: magas, közepes és alacsony pénzügyi támogatást Ítélve

meg. A tényleges összegeket az IUGS ftitkára és az IGCP titkár közösen álla-

pítják meg. Ez 2 000 és 10 000 USD között van (1987-ben 5 400 körül volt az

átlag). A lebonyolítás az UNESCO és az IUGS közötti szerzdéssel , és év végén
a projektvezet által elfogadásra benyújtott pénzügyi elszámolással történik.

6.

Tudományos ülések

Az UNESCO által és az IUGS által biztosított pénzt (ezek aránya 1987-ben
2 : 1 volt) fleg, st szinte kizárólagosan, munkaülések anyagi támogatására
kell fordítania résztvevk utazási és szállásköltségének fedezésére). Az össze-
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gek mértéke olyan, hogy csak ,,katalizáló” hatásúak; magukat a kutatásokat

más pénzforrásokból kell finanszírozni.

Rendszeresen szerveznek különféle összejöveteleket. Ezek lehetnek egyes

projektek, vagy munkacsoportok nemzeti vagy nemzetközi összejövetelei;

regionális vagy „szubregionális” ülések, több ország és több projekt részvételé-

vel. (1987-ben két regionális ,,meeting” volt: Tucumánban (Argentína) és Dzsa-

kartában (Indonézia), valamint egy , .szubregionális” ülés az ÉK-mediterrán
országok részvételével Dubrovnikban (Jugoszlávia).

7.

Együttmködés más tudományos programokkal és szervezetekkel

A legfontosabbak jelenleg (évente vannak változások): AEG (Association of

Exploration Geochemists),CAP (Circum-Atlantic Project),CGMW (Commission
of the Geological Map of the World), CBGA (Kárpát- Balkán Geológiai Asszo-

ciáció), COGEODATA (Comission on Geological Data Processing), EUG
(European Union of Geoscientists), 1AGC (International Association of Geo-
chemistry and Cosmochemistry), IAGOD (International Association fór the

Geology of re Deposits), IAMG (International Association of Mathematical
Geology), IAS (International Association of Sedimentology), ICL (Inter-union

Commission on the Lithosphere), ICSOBA (International Commission on the

Study of Bauxite, Alumina and Alumínium), IGC (International Geological

Congress), IMA (International Mineralogical Association), INQUA (Internatio-

nal Union fór Quaternary Research), IOC (Intergovernmental Oceanographic
Commission), IPA (International Palaeontologicai Association), ISC (Interna-

tional Commission on Stratigraphv).

8.

Együttmködés az UNESCO regionális tudományos-mszaki
irodáival.

(Régiónál Offices fór Science and Technology)

Ilyenek mködnek Montévideóban, Ammanban, Nairobiban, New-Delhiben
és Dzsakartában, valamint egy kisebb iroda Pekingben. Nagyon hasznos tevé-

kenységet fejtenek ki a regionális együttmködés szervezésében, a regionális

összejövetelek elkészítésében és lebonyolításában.

9.

Kiadványai

— Geological Correlation: megjelenik évente, angol és francia nyelv változat-
ban, A/4 formátumban, jellegzetes sárga borítóval. Ez gyakorlatilag a program
éves munkabeszámolója a szakmai közönség számára. (Az utolsó, 15. szám
1987-ben jelent meg, 93 oldalon.)
— Az IGCP kiadványkatalógusának eddig három kötete jelent meg az AGI-vel
(American Geological Institute) együttmködve (I.: 1980; II.: 1983; III.: 1986).
Összesen több, mint húszezer címet tartalmaznak.
— Ötéves jelentések, a Geological Correlation külön kiadásaként, csak angol
nyelven, kék borítóval, a program tudományos eredményeirl. (I.: 1978, II..

1983; III.: 1987).

Az egyes projektek maguk önállóan teszik közzé eredményeiket. Az IGCP
emblémát a „nagy” folyóiratok és könyvkiadók igen megbecsülik.
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10. Az IGCP jelenlegi helyzete

1988-ban 52 a folyamatban lev projektek száma. (I. táblázat.) Ezek közül
49 részesül anyagi támogatásban, 3 ,,On extended térin” (meghosszabbított)
állapotban van, pénz nélkül. (Többnyire az eredmények összefoglalásának és

közzétételének szakaszában.). 1988-ban 12 új projektjavaslatot fogadott el a
Tanács 17-bl (az elz évben ugyancsak 17-bl csak nyolcat).

1987-ben indult egy szubprogram
:
,,A negyedkorkutatás és az emberiség

fönnmaradása” címen (Quaternary Geosciences and Humán Survival).

Ez komoly hozzájárulás lesz az ICSU (International Council of Scientifi-

Unions) IGBP kezdeményezéséhez International Geosphere-Biosphere Pro-
gramme).

Folyik a felkészülés a 28., washingtoni Nemzetközi Geológuskongresszusra,
(1989. július), amelyenkb. 15IGCP projekt fog hivatalosan, önálló üléssel szere-

pelni. Ezen kívül elkészületek folynak IGCP tudományos és tanácskozó ülés

szervezésére a Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció 14. kongresszusa keretében
(Szófia, 1989 szeptember). Az UNESCO 24. Közgylése (1987 novemberi az
eredményes, továbbra is elnyben részesítend és fokozottan támogatandó
programok között tárgyalta az IGCP-t.

I. táblázat

IGCP projektek 1983-ban
(Sorszám, megnevezés, élettartam, vezet(k).)

5. Prevariszkuszi és variszkuszi események korrelációja az alpi-földközitengeri övben. 1977—1986, meghosszabbítva
1987—1988. F. P. Sassi (Olaszország), H. W. FLÜGEL (Ausztria), G. Szpaszov (Bulgária).

156. Foszforitok. 1979—1988. S. E. Hiogs (USA), W. C. BlRNETT (USA).
157. Az életfejldés korai szakaszának összefüggése az ásványi nyersanyagokkal és energiaforrásokkal. 1977— 1988.

M. SCHIDLOWSRI (NSzK).
158. A mérsékelt égöv paleohidrológiája. 1977— 1988. L. Starkf.l (Lengyelország) és B. E. BerglüND (Svédország).
165. A Karib-térség regionális rétegtani korrelációja. 1983—1989. J. L. Yparraguirre (Kuba).
196. A fanerozoos idbeosztás kalibrálása. 1983—1988. G. S. Odin (Franciaország) és S. J. HtJRFORD (Svájc).
197. Az ofiolitok és az ércesedés. 1982—1986, meghosszabbítva 1987—1988. S. Karamata (Jugoszlávia), N. Page

(USA).
198. A Tethys északi peremének fejldéstörténete. 1983— 1988. M. Rakús (Csehszlovákia).
199. Ritka földtörténeti események. 1983—1988. SrN Shu (Kína).
206. Nagy él törésvonalak összehasonlítása. 1983—1988. R. C. BüCKNAM (USA), DlNG GUOXU és Zhanq YUMINO

(Kína).
210. Afrika szárazulati üledékei. 1983— 1987, meghosszabbítva 1988. C. A. KOGBE (Nigéria), E. Klitzsch (Berlin),

J. Láng (Franciaország).
211. Délamerika késpaleozoikuma. 1984— 1988. A. J. Amos és S. Archangelsky (Argentína).
215. Proterozóos gyrt övék. 1984— 1989. R. Cahy (Franciaország).
216. A földtörténet globális biológiai eseményei. 1984— 1989. 0. 11. Walliser (NSZK).
217. A proterozoikum geokémiája. 1985—1989. K. C. Condie (USA).
218. Negyedidszaki folyamatok és események Délkelet-Ázsiában. 1984— 1988. N. Thiramongkol (Taiföld), H. M. S.

Hartono (Indonézia).
219. összehasonlító tavi üledékföldtan térben és idben. 1984— 1989. K. Kelts (USA— Svájc).
220. Délkelet-Ázsia ón-wolfrám-gránitjai. 1984— 1988. S. SuensILPONG (Taiföld), T. Nozawa (Japán).
224. Kelet-Ázsia jura eltti fejldéstörténete. 1985—1989. K. ICHIKAWA (Japán).
226. Mangán-üledékképzdés hozzárendelése skörnyezetekhez. 1986— 1990. B. Bolton (Ausztrália) és S. Roy (India).

227. Az Afrikai lemez tágulásos területeinek magmatiztnusa és fejldéstörténete. 1985— 1989. A. B. Kampcnzu
(Franciaország), R. T. LüBALA (Zaire).

233. Az Atlanti-óceán körüli paleozóos orogének nagyszerkezeti egységei („terranes”). 1985—1990. J. D. lvEPPIE
(Kanada), R. I). Dallmeyer (USA).

235. Metamorfózis és geodinamika. 1985—1989. L. L. PerchüK (SzU) és D. M. BROWN (Egyesült Királyság).
236. A Qondvána-töredékek prekambriumi eseményei. 1985—1989. D. J. Ellis (Ausztrália).

237. Gondwana flórák. 1986—1990. O. RÖSLER (Brazília).

239. A magmás kzetek számítógépes adatbázisának (IGBADAT) mködtetése. 1987—1991. J. Frizado (USA).
242. Latin-Amerika krétája. 1986—1990. W. VOLKHEIMER és J. SALFITY (Argentína).
245. A nemtengeri kréta képzdmények korrelációja. 1986—1989. N. J. Mateer és Chen Pei-ji (USA, Kína).
246. Facifikus neogén események térben és idben. 1986— 1990. R. Tsuchi (Japán).
247. Prekambriumi érctelepek és a szerkezeti típusok viszonya. 1986—1990. G. GaAl (Finnország) és S. C. SARKAR

(India).
249. Az Andok magmatizmusa és szerkezeti viszonyai. 1986— 1990. C. W. Rapela (Argentína) és M. A. I’arapa

(Chile).
250. Regionális partállékonyság és kéregstabilitás. 1986—1988. CHEN Qingxitan (Kína).



D ud ic h E. : A nemzetközi geológiai korreláción program 9

252. A sivatagok nnlltbe'i és jövbeli fejldése. 1987—1991. N. Petit Maire és B. Dikng (Franciaország).

254. Érctartalmú fekete palik. 1987—1991. J. Fasava (Csehszlovákia).

255. Kibarai éroképzódés (Közép-Afrikában). 1987—1991. W. I’OHL (NSzK).
257. Prekumbriumi telérrajok. 1987—1991. H. C. Halls (Kanada).
260. Jégkorszakok a föld történetében. 1987—1991. M. DEYSOrx (Franeiaorsziíg).

201. Sztromatolitok. 1987—1992 K. V. Bl'RXE (Ausztrália).

262. A Tethys krétájának korrelációja. 1987— 1991. CsAsz.ut fi. (Magyarország) és H. Kollmaxx (Ausztria).

264. Különféle anyagok távérzékelési színkép-sajátosságai. 1987— 1991. G. I.. Kaines (USA).

1988-ban jóváhagyott, ,,induló” projektek

256.

Az ofiolitok eredete és az óceáni litoszféra fejldése. 1988—1992. L. Beccaixva (Olaszország).

259. Nemzetközi geokémiai térképezés. 1988—1992. A. G. DarNLEY (Kanada).
269. Üledékes kzettani globális számitógépes adatbázis. 1988—1992. N. Nishiwaki (Japán).
270. Korapaleozóos események Latin- Amerikában és a Gondvrann keletkezése. 1988— 1992. (F. G. AcexOLAZA és 0. L.

BORDONARO, (Argentína).
271. Dél-amerikai paleozóos konodontológia. 1988—1992. M. A. HÜXICKEX (Argentína).
272. Késpaleozóos és kora-mezozóos cirkumpaoifikus események. 1988—1992. J. M. DICKINS (Ausztrália).

273. A Kasai-kraton kzetei. 1988—1992. B. T. Kimvegeri és D. Kapexpa (Zaire).

274. Tengerpartfejldés a negj’edidszakban. 1988—1992. 0. VAX DE PLASSCHE (Hollandia).
276. Paleozóos geodinamikai egységek a Tethysben és alpid fejldésük. 1988—1992. D. Papaxikolap (Görögország) és

F. P. Sassi (Olaszország).
277. Fanerozóos oolitos vasércek. 1988—1990. F. B. VAX HorTEX (USA).
279. Latin-Amerlka nagyszerkezeti egységei („terranes”). 1988—1992. F. H ÉRVÉ (Chile) és G. F. Toessaixt (Bolívia).

280. A Föld legidsebb kzetei. 1988—1992. B. M. Jahx (Franeiaorsziíg), A. KRÖXER (NSzK) és 8. MooRBATH (Egyesült
Királyság).

11. Magyarország és az IGCP

A Magyar Nemzeti Bizottság a Központi Földtani Hivatalban mködik.
Elnöke sokáig a hivatal mindenkori elnöke volt. A jelenlegi elnök, dr. Dank
Viktor döntése alapján, dr. Haas János fosztályvezet, titkára dr. Bérezi Ist-

ván. Az MNB 1987. évi jelentése szerint Magyarország nyolc IGCP projektben
mködött aktívan közre. Egy projektnek, a 262.-nek, amely 1987-ben , .indult’',

egyik vezetje magyar geológus: dr. Császár Géza.
1988-ban egy IGCP ülés lesz Magyarországon, a Negyedkorkutatás és az

emberiség fönnmaradása alprogram keretében, egy munkaülés „A negyedkor-
kutatás komplex módszere” címen, Budapesten, szeptemberben. Szervez-
titkára dr. Kordos László.

A jelen ismertetés szerzje a program titkára 1986. október 1. óta. Meg-
gyzdése, hogy az IGCP-ben még sok, eddig kihasználatlan lehetség rejlik

a magyar földtan számára

12. Fejldési tendenciák

Az IGCP eddigi története folyamán a projektek tematikus megoszlásában az
alábbi eltolódások észlelhetk.

II. tábláz at

Témacsoport 1973 1984 1987 (%)

Idskála 34 12 2

Események, folyamatok 17 29 47
Regionális korreláció 12 31 30
Ásványi nyersanyagok 17 16 17

Módszerek 7 12 4
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1984-tl 1987-ig az összes résztvev országok száma 110-rl 122-reemelke-
dett. Ezen belül Afrika 28-ról 31-re, Ázsia és Óceánia 19-rl 20-ra, Latin-Ame-
rika és a Karib-térség 16-ról 24-re ( !). Az arab államok (14) és Európa (33)

részvétele változatlan maradt.
1985— 86-ban a legaktívabb országok (több mint 20 projektben való részvé-

tellel) a következk voltak:

III. táblázat

Projektek
száma

Ország

50 Egyesült Királyság
44 Egyesült Államok
43 Ausztrália
42 Franciaország és NSZK
38 Kanada
35 Szovjetunió
28 Finn.

27 India
24 Argentína és Japán
21 Brazília és Svédország

Tanulságos a projekt vezetk (beleszámítva a társvezetket is) megoszlása
1985— 86-ban:

IV. táblázat

12 USA
9 Argentína
8 Franciaország
6 Szovjetunió
5 Kanada
4 Brazília és Kína
3 Ausztrália, Japán, NSZK, Svájc
2 Ausztria, Chile, Egyesült Királyság, India, Nigéria, Norvégia, Olaszország, Svédország,

Thaiföld, Zaire

1 Bulgária, Csehszlovákia, Elefántcsontpart, Finnország, Indonézia, Jugoszlávia, Kuba,
Lengyelország, Malaysia, NDK

1987— 88-ban a Tudományos Bizottság elnöke B. J. Skinner professzor

(Yale University, USA), a Tanács elnöke pedig K. S. Heier professzor, aNorvég
Földtani Szolgálat igazgatója.

A kézirat beérkezett: 1988. II. 29.
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A Kárpát— Pannon régió nagyszerkezeti képe

a felseocénben és e kép hatása a mezozóos

Tethys-rekonstrnkciókra*

Bállá Zoltán**

(10 ábrával)

Összefoglalás: A Kárpát — Pannon terület miocén fejldésmenetének kine-

matikai modellezésével nagyfokú alakváltozásokra derítettünk fényt mind a Déli- és

Keleti-, mind a Nyugati-Kárpátok mezozóos és kristályos képzdményekbl álló bels
öveiben. Az így kapott neogén-eleji helyzetbl kiindulva, további modellezéssel állí-

tottuk vissza az alpi— nyugat-kárpáti— észak-pannon terület tektonikai képét a fels-
eocénben. Ennek kulcsa a Baltonynak az Alpokon belüli helyzete a nóri fácies-övesség
alapján. Visszaállított helyzetben a keletalpi— nyugatkárpáti egységek hossza a mainak
alig kétharmada. A Bakonyi-egység kilökdése az Alpokból a központi- és bels-nyugat-
kárpáti egységekkel együtt ment végbe, s a mozgás keleten a Magura-öv oligocén-kori

gyrdésében oldódott fel.

Az alpi körzetben lejátszódott felseocén-kori ütközés eltt az Afrikához tartozó Ad-
riai-tüske és az Európa részét képez Moesiai-tömb között egy E— D-i jobbos transz-
kurrens határ volt. Ezt a határt apró egységekbl álló heterogén mozaiksáv kísérte,

amely vagy az eltolódásos mozgás (szenon— eocén), vagy az azt megelz nagyszerkezeti
átrendezdós (középskréta) során jött létre. Az Adriai-tüske szegélyére így került az
európai eredet Zemplén— Cegléd egység, a Moesiai-tömbbe pedig az afrikai eredet
Pelagóniai-egység. A mozaiksáv elemeinek mai helyzete így nem szolgálhat alapul sem-
miféle mezozóos sföldrajzi rekonstrukcióhoz.

Kinematikai modellezésünk eddigi eredményei (Bállá Z. 1984) azt mutatják,
hogy a Keleti- és a Déli-Kárpátok kristályos és mezozóos összletei a neogénben
ers deformációt szenvedtek, szétnyomódva a Dél-Pannon egység és a Moesiai-

tábla között (1. ábra). A Nyugati-Kárpátokban a Vepori és a Gömöri-Bükki
egység alakja hasonló, keleten elkeskenyedve és meggörbülve; ez az alak jelle-

gében megegyezik a Magúra -Pieninv egységével (2. ábra). A Keleti- és Déli-

Kárpátokhoz hasonlóan ez minden bizonnyal ugyanazon neogén korú szét-

nyomódás és illeszkedés következménye, amelyet a Molassz- és a sziléziai

flis-medence gyrdésében—takaróképzdésében, valamint a már korábban
meggyrt Magúra—Pieniny öv újabb összenyomódásában jelentkez konver-
gencia váltott ki. A meghajlás utolsó (13— 11 m. év utáni) szakaszát a vepori-

gömöri ív két végére vonatkoztatható paleomágneses elfordulások (4. ábra)
igazolják (Bállá Z. 1987b).

A neogén-eleji állapot modellezését lépésrl lépésre folytattuk le. Jelen céljaink-

hoz elegend, ha csak a Keleti- és Déli-Alpokat, valamint az ÉNy-i kárpát-
pannon egységeket (3. ábra, A.) vesszük figyelembe.

• Elhangzott az Általános Földtani Szakosztály eladóülésén, 1986. XI. 5-én.
*• Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 1145 Budapest XIV., Columbus u. 17—23.
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1. ábra. A kelet- és dél-kárpáti (Bukovinai és Géta) egységek neogén alakváltoztatása, Ballá Z. (1984) nyomán
Jelmagyarázat 1. Európa és Moesia, 2. Moldvai és Szubkárpáti medence vagy öv, 3. Dél-Pannon egység,

4. Maros-Öv, 5. Csalhó és Szörényi fiisöv, 6. Bukovinai és Kelet-Géta egység

Fia. I. Tectonic deformation of the E and S Carpathian units (Bukovina and Geta) in Neogene tinié, after Z. Ballá
(1984). Explanation: 1. Europe and Moesia, 2. Moldávián and Subcarpathian basin or zone, 3. S Pannonian unit,

4. Mure^ zone, 5. Ceahláu and Severin flyseh zone, fi. Bukovinian and E Getic unit

Az els léjjésben (3.B. ábra) az íCNy-i kárpát pannon egységek óramutató-

járással ellentétes elfordulását állítjuk vissza, a forgáspólust a Cseh-masszívum
D-i (ma elfedett) sarkán tetelezve fel. A giudieariai vonal-menti eltolódás vissza-

állítása elsegíti a rekonstrukciót, amelyhez a Bakony- Drauzug egység kis-

foka alakváltoztatására, továbbá a Kalnik Bükk öv megnyúlásának kom-
penzálására

(
= rövidítésre a rekonstrukcióban) van szükség.

A második lépésben (3.C. ábra) megszüntetjük az Alpok ÉK-i csücskének

felhajlását azáltal, hogy az Alpok és a Kárpátok körív-szer eltolódásos határa

mentén összenyomjuk az Alpok K-i elvégzdését és ezzel kompenzáljuk az

itteni medenceképzdést. Ezen túlmenen, a többi Ny-i medence besüllyedését

okozó tágulást is visszaállítjuk azzal, hogy Ny felé mozdítjuk el az ílNyi-
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2. ábra. Az ÉNy-i kárpát—pannon egységek szerkezeti jellege. A = Nagyszerkezeti vázlat, jórészt Ballá Z. (1984)
nyomán, módosításokkal és kiegészítésekkel. B = Az egységek külön-külön. A Pieniny Szirtöv fekete. Feltüntettük a

kibúvások körvonalait

Fig. 2. Structural features of the Sff Carpathian— Pannonian units. A = Major tectonicsketch, mainly after Z. B alt. a

(1984) modified and completed. B — The units separatelv. The Pieniny Klippen Beit is in black. The contours of
outcrops are displayed

kárpát—pannon egységeket. Végül kiegyenesítjük az S-szeren meghajlott
közép-pannon lineamenseket.
Az utolsó, harmadik lépésben (3. D. ábra

)

az Alpokon belül keletkezett hézagot
a Tauern-felboltozódás kisimításával töltjük ki, s korábbi helyzetükbe toljuk
vissza az Északi Mészk-Alpoknak az eltérre csúszott gravitációs takaróit.
Az ÉNy-i kárpát—pannon egységek K-i elvégzdésének visszaállítása az
egész rekonstrukció legproblematikusabb eleme. A modellezés kiindulópontja a
Kalnik— Bükk öv kiegyenesítése, valamint a Tátrai- és a Gömöri-egység
„farkának” megszüntetése. Mindegyik egységet deformálnunk és illesztenünk
kell ahhoz, hogy szabályos görbületet kapjunk a Magúra—Pieniny övre.
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3. ábra. Az alpi és nyugat-kárpáti egységek alsómiocén-kori helyzetének kinematikai modellezése, Európát fix hely-

zetben tartva. A = Mai állapot. B, C és D = A modellezés els, második és harmadik lépése. Jelmagyarázat:
1. Forgáspólus, 2. Az elfordulás nyomvonala, 3. Átfedés (= tágulás), 4. Hézag (= összenyomódás), &. Földtani határ,

6. Törésvonal vagy nyoma, 7. Nóri fáeieshatár (fdolomit és dacbstcini mészk között). Rövidítések: ÉG =
Észak-üömör, DG = Dél-Qömör, R = Recsk
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Fig. 3. Kinematic modelling of the Early Miocéné position of the Alpine and \V Carpathian units, keeping Europe in a
fixed position. A = Present-day state. B, C and D — First, second and third steps of the modelling. Explanat-
i o n: 1. Rotation pole, 2. Trace of rotation, 3 Overlap (= extension), 4. Gap (= compression), 5. Geological boundary,
6. Fault line or its trace, 7. Norian facies boundary (between Hauptdolomit and Dachstein Limestone). Abbre-

v i a t i o n s : NG = N Gemer, SG = S Gemer, R = Recsk
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4. ábra. A vepori—gömöri paleozoos—mezozoos szerkezetek felsm iocép -kori behajlásának vázlata, paleomágneses
adatokból, Bállá Z. (1987a) nyomán. A = A mai helyzet vázlata. B = A paleomágneses elfordulások eltti helyzet
vázlata. C = Kinematikai vázlat. D = Dinamikai vázlat. Jelmagyarázat az A és B ábrához: 1. Az ív tengelye,
2. Forgáspólus, 3. A vulkáni vonulat tengelye, 4. Jellemz pont, 5. Törésvonal, 6. Pont nyoma (az A-ról), 7. Elfordulás
nyomvonala, 8. Elmozdulás iránya. Rövidítések: JP = Jávoros és Poljána vulkáni masszívum (13 m. éves),

nT— S, É = a Tokaj — Eperjesi vonulat É-i szakasza (11 m. éves), mT— S = ugyanazon vonulat középs szakasza,
R = Rozsnyó-vonal, S = Csetneki vonal, T = Torysa-vonal. Megjegyzés: aJi ábrán három helyzetben ábrá-
zoltuk a Rozsnyó- és a csetneki vonalat; e három helyzet a Vepor—Gömör ív három szakaszának felel meg: w = Ny-i,

m = középs, e = K-i. Feliratok a C ábrán: Piennini szirtöv, kárpáti front, ÉNy-i tömb, vonszolódás, vissza-

hatás a vonszolódásra, a vastag európai kéreg határa, az ÉNy-i tömb határa, a DK-i tömb szélének nyomvonala
(15—10 m. év); a D ábrán: nyomás, ered hatás, visszahatás a vonszolódásra

Fig. 4. Sketch of the Laté Miocéné bending of the Vepor-Gemer Paleozoie-Mesozoic struotures, as inferred from
paleomagnetic results, after Z. Baila (1987a). A = Sketch of present-day situation. B - Sketch of situatlon prior to

paleomagnetic rotations. C= Kinematic sketch D= Dynamic sketch. Explanation to Figs A and B: 1. Axis of
arc, 2. Rotation pole, 3. Axis of volcanic rangé, 4. Characteristic point, 5. Fault, 6. Trace of point (from A), 7. Trace of
rotation. 8. Direction of displacement. Abbrevations: J 1’ = Jávorié and l’ol’ana volcanic masses (13 Ma),
nT— S - northern section of Tokaj-PreSov rangé (11 Ma), mT— S = middle section of the same rangé, R = Roínava
line, S = Stltnik line, T = Torysa line. Re mark: in Fig. B, the Roiöava and Stltnik lines are displayed in

three different positions; these three positions correspond to three sections of the Vepor— Gömör arc: w = western,

m = middle, e = eastern.

A Cegléd —Zemplén egység méretét lecsökkentjük, ezzel kompenzálva a be-

süllyedését elidéz tágulást.

A modellezéssel kapott miocéneleji helyzetben az ÉNy-i egységek az európai

koordinátákban vett mai Kárpátokon belüli térségnek csak DNy-i negyedét

foglalják el (5. ábra, A.). A Pieniny szirtöv hossza a jelenleginek csak 80%-a,
s K-en minden egység a mainál jóval rövidebb és szélesebb.
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5. ábra. Két változat a Kárpát-Pannon régió alsómioeén nagyszerkezetére. A = Moesia Európa része az egész miocén
folyamán, Bállá Z. (1984) nyomán. B = Moesia Európához képest Dobrudzsa mentén csúszik ÉNy-ra a miocén
folyamán (L. Kicou véleménye, amelyet 1985-ben az IGCP 198. sz. Project veszprémi ülésén fejtett ki, illusztrálás
nélkül). Jelmagyarázat: 1. Magúra—Máramaros—szolnoki flisöv, meggyrve, 2. Csalhó—Szörényi flisöv,
meggyrve, 3. Elnyeld terület, 4. Felskréta és paleogén magmatit -övék, 5. Tektonikai egység körvonala, 6. Mai
földrajzi körvonal, 7. Az elmélység mai körvonalának nyoma, 8. A mai gyrdési front nyomvonala visszaállított
helyzetben. Rövidítések : Alp. = Alpok, M = máramarosi, Bukov. = bukovinai, Ap. = Apuseni, Me. =

Mecsek, Getic. = Géta. Egyéb feliratok; Északnyugati egység, Közép-Pannon öv

Fig. 5. Two altematives fór the Early Miocéné tectonics of the Carpathian-Pannonian region. A = Moesia is part of
Europe throughout the Miocéné, after Z. Bállá (1984). B = Moesia slips to the N \V along Dobrogea with regard to
Europe during the Miocéné (opinion expounded by L. Kicou, with no illustration, at the Veszprém meeting of IGCP
Project No. 198 in 1985). Explanation: 1. Magma—Maramure?—Szolnok flysch beit, földed, 2. Ceahláu—
8everinflysch beit, földed, 3. Area being consumed, 4. Upper Cretaceous and Paleogene magmatité zones, 5. Contour,
of tectonic unit, 6. Present-day geographical contour, 7. Trace of present-day contour of fore-deep, 8. Trace of present-
day folding front in restored position. Abbreviations : Alp. = Alps, M = Maramure?, Bucov. = Bucovinian

Getic = Getic, Ap. = Apuseni, Me = Mecsek

2 Földtani Közlöny
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A Balkán-körzetben minden egység Ny-i szakaszát kiegyenesítjük, lerövidít-

jük és kiszélesítjük, úgy, hogy az Apuséin - Szredna-Gora felskréta— alsó-

paleocén magmatit-öv görbülete eltnjön (5. ábra). Ezzel összhangban a
Balkán-félsziget valamennyi fiatalabb magmatit-öve is egyenes, Ny—

K

irányú sávvá alakul át (6. ábra), a hellenid szubdukeió D felé vándorlását

tükrözve. A balkánid egységek középs és K-i szakaszai mai alakjukban és

helyzetükben maradnak.
Az Aljjokban az egységek alakváltozása jóval ersebb, ami a Balkanidákban

hiányzó neogén orogenezis következménye. Az alsómiocén helyzet kinematikai

modellezése néhány különleges tektonikai jelenséget tárt fel. (1) A giudicariai

eltolódás a takaróképzdéssel egy idben játszódott le; ez a mozgás a Déli-

Alpok óramutató-járással egyez irányú 10°-os elfordulását kísérte, kiváltva a
Tauern-felboltozódást (ld. a 3. ábrát). (2) A Nyugati-Alpok görbülete és az

egész alpi front hossza jelentsen megntt a miocénben. (3) Az Alpok allochton

részének ers beszkülését a Lepontine-körzetben (7. ábra, A.) szétnyomódás

i '0
6. ábra. A Balkán-félsziget mészalká/imagmatit-övei a 20 m. évvel ezeltti állapotban, Ballá Z. (1986) nyomán, kiegé-

szítve. Jelmagyarázat: 1. Bels ofiolit-tartalmú övezet, 2. Küls ofiolit -tartalmú övezet, 3. Csalhó— Szörényi
flisöv, 4. Máramaros— Szolnok— Durmitor flisöv, 5. Mészalkáli magmatit-öv. Rövidítések (ABC-sorrendben):
Bucov = Bukovinai, C = Korfu, DH = Dalmáciái— Hercegovinái, DIE = Drina— Ivanjica elem, EBI) = Kelet-

Boszniai— Durmitor, eSS - Szlavónia— Szrem, K-i rész, II = lni szigetek, J - Jadar, LD = Lika— Dinara,
Mar = Máramarosi, Mid-Pannon = Közép-Pannon, N-Pann = Észak-Pannon, Serbo-Mac = Szerb-Makedón masszí-
vum, S-Pannon = Dél-Pannon, Vojv = Vajdasági, wSS = Szlavónia— Szrem, Ny-i rész. Korok uK = felskréta,

Pc = paleooén, uEc = felseocén, Oc = oligocén, ÍMe = alsómiocén

Fig. 6. Calc-alkali magmatité zones of the Balkan Peninsula as of 20 Ma ago, after Z. Ballá (1986), completed.
Kxplanation: 1. Inner ophiolite zone, 2. Outer ophiollte zone, 3. Ceahláu-Severin flysc.h beit. 4. Maramurc^—
Szolnok— Durmitor flysch beit, 5. Calc-ulkaii magmatité zone. AbbrevlationsOn alphabetic order): Bucov =
Bucovinian, C = Corfu, DH = Dalmatia— Herzegovina, Dl E = Drina— Ivanjica elcment, EBI) = E Bosnia— Durmi-
tor, eSS = Slavonia-Srem, E part, II = Ionian islands. J = Jadar, LD = Lika— Dinara. Mar = Maramureg, Mid-
Pannon = Mid-Pannonian, N-Pann = N Pannonian, Serbo-Maced = Serbo-Macedonian Massif, S-Pannon = S
Pannonian, Vojv = Vojvodina, wSS = Slavonia-Srem. W part. A g e s : uK = Dpper Cretaceous, Pc = Paleocene,

uEc = Upper Eocéné, Oc = Oligocene, ÍMe = Lower Miocéné
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ábra. Az Alpok harmadidszaki kinematikájára vonatkozó fbb adatok. A = Pennini és Ausztroalpi egységek fbb
paleomágneses adatai; miocén — Heller F. (1980) nyomán, szenon — Márton E. (1986) nyomán, mindkett összesít-
ve — Bállá Z. (1987b). Jelmagyarázat 1. Ausztroalpi, 2. Pennini, 3—4. Paleomágneses irányok: 3. Óra-
mutató-járással ellentétesen elfordult, miocén, 4. Óramutató-járással egyezen elfordult, szenon. B = Az Ausztroalpi
egységek eocén-eltti helyzete, Scharbert S.— Schönlattb H. P. (1980) nyomán, egyszersítve. Felirat: a front

közelít helyzete az eocén eltt

F>9- Principal data on the Tertiary kinematics of the Alps. A = Paleomagnetic data fór tlie Penninic and
Austjoalpineunits; Miocéné, after F. Heller (1980), Senonian, after E. Márton (1986), both combined, after Z. Bállá
(1987b). Explanation: 1. Austroalpine, 2. Penninic, 3—4. Paleomagnetic directions 3. Counterclockwise
rotation, Miocéné, 4. Clockwise rotation, Senonian. B = Pre-Eocene position of Austroalpine units. after S. SCHARBERT

— H. P. Schönlacb (1980), simplified

okozta, amely a merevebb ausztroalpi takarók K-i és Ny-i egységekre szaka-

dásában is megnyilvánult; a Lepontine-körzet alsómiocén paleomágneses
irányainak óramutató-járással ellentétes elfordulása (7. A. ábra) összhangban
áll mind a Közép-Alpoknak a Keleti-Alpokhoz viszonyított csapáseltérésével,

mind a közép-alpi frontnak a szétnyomódásból következ balos elmozdulásával
a Déli-Alpokhoz viszonyítva.

2 *



20 Földtani Közlöny 118. kötet, 1. füzet

A 20 m. évvel ezeltti állapotban (8. ábra) az Alpi— Mediterrán régió

középs részén egy ofiolittartalmú övezetekkel és flis-övekkel körülvett gomba-
szer test látható, amely különböz szerzk „Adriai-tüskéjével” azonosítható.

A miocén eltti helyzetek visszaállításának az az alapgondolata, hogy idben
visszafelé haladva a „tüskét” Afrikával együtt D felé kell mozgatnunk.

50°

48°

46°

44°

I

7Ez
8. ábra. Az Alp— Mediterrán térség középs részének paleotektonikai vázlata a 20 m. évvel ezeltti idpontra. Ballá Z,

(1980) nyomán. Jelmagyarázat: 1. Bels ofiolit-tartalmú öv, 2. Küls ofiolittartalmú öv, 3. Csalh— Szörényi
flisöv, 4. Rhenodanubiai—Magúra— Máramaros— Szolnok—Durmitor flisöv, 5. Helvéti— Sziléziai— Moldvai flisöv.

6. Ezen utóbbi medencéje gyrdés eltt, 7. A molassz-medence (elmélység) körvonala. Rövidítések (ABC-
sorrendben): Abr.— Camp. = Abruzzi—Campania, AS = Aspromonte— Serre, Bucov = Bukovinai, Camp.— Lucán.
= Campania— Lucania, C = Corfu, Cors. = Korzika, Dalmat.— Herzeg. = Dalmáciái— Hercegovinái, DIE = Drina
— Ivanjica elem, E = Elba, EBD = Kelet-Boszniai— Durmitor, eSS - Szlavónia— Szrem, K-i rész, G = Gargano,
I = Isztria, II = Ióni-szigetek, J = Jadar, LD = Lika— Dinara, Ligur = Liguriai, Mar = Máramarosi, N-Pannon =
Észak-Pannon, OS = Küls Szicilidák, P = Peloritani, Panorm = Panormida, Penn = Pennlnl, S = Salento,

Scl. = Sclafaní, Serbo-Mac. = Szerb-Makedón masszívum, Si = Sila, S-Pannon = Dél-Pannon, Tse.—Umbr.—
Marcii. = Toszkána—Umbria—Marches, VG = Vepor— Gömör, Vojv = Vajdasági, wSS = Szlavónia— Szrem,

Ny-i rész

Fia - 8. Paleotectonie sketch of the Central part of the Alpine-Mediterranean region as of 20 Ma ago, after Z. B.alla

(1980). Ex p la na t ion : 1. Inner ophiolite zone, 2. Outer ophiolite zone, Ceahláu— Severin flyseh beit, 4.

Rhenodanublan— Magúra—Maramures—Szolnok Durmitor flyseh beit, 5. Helvetic— Silesian— Moldávián fiysch

beit, 0 The hasin of the latter prior to folding, 7. Outline of Molasse Basin (fore-dcep). A b b r e v i a 1 1 o n s (in alpha-

beticorder): Abr.—Camp. = Abbruzzi—Campania, AS = Aspromonte— Serre, Bucov = llucovinian, Camp.— Lucán.
= Campania— Lucania, C = Corfu, Cors. = Corsica, Dalmat.— Herzeg. = Dalmatian— llerzegovina, DIE = Drina—
Ivanjica element, E = Elba, EBD = E Bosnia— Durmitor, eSS = Slavonia— Srem, E part, G = Gargano, I = Istrla,

II = Ionian islands, .1 = Jadar, LD = Lika— Dinara, Ligur = Liguria, Mar = Maramure?, N-Pannon = N Pan-
nonian, OS Oulci SieilideH, P IVInrituiiinn. Panniin Pa Penn - Peiminic. S Salento, Sel.

Sclafani, Serbo-Mac. = Serbo-Macedonlan Masslf, Si = Sila, S-Pannon = S Pannonian, Tusé.— Umbr.— March. =
Tuscany—Umbria— Mnrche, VG = Vepor— Gemer, Vojv = Vojvodina, wSS = Slavonia—Srem, W part
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Az alsómiocén helyzet azonban nem teszi lehetvé ezt a mozgatást, mivel az

Adriai-tüske feje szélesebb, mint a nyaka. A probléma megoldására két lehet-

ség kínálkozik: a nyak kiszélesítése vagy a fej beszkítése. A nyak kiszélesítésé-

hez a Moesiai-tömb Ny vagv/és a Provence-tömb K felé mozgásának vissza-

állítására volna szükség.

Moesia Ny-i mozgása Adriához és Európához képest a miocénben volt lehet-

séges az Arab-lemeznek vagy Afrikához viszonyított mozgása, vagy az európai

lemezzel a kaukázusi körzetben lejátszódott összeütközése következtében

(az els esetben Moesia az Arab-lemezen, a másodikban pedig egy Ny-ra lökd
önálló mikrolemezen lett volna). Ezzel összhangban az alsómiocén helyzetet

módosítanunk kellene (ld. az 5. B. ábrán), így azonban teljesen eltnne az

ÉNy-i kárpát pannon egységek óramutató-járással ellentétes elfordulásának

kinematikai oka; megmagyarázhatatlanná válna valamennyi közép-pannon
lineamens S-szer meghajlása is (2. ábra), ami modellünkben (5. ábra) a Dél-

Pannon egység Ny-i határának ütközéskori helyzetével kapcsolható össze.

Mindebbl következen Moesia Ny-i mozgása a miocénben valószíntlennek
látszik (a paleogénben viszont e mozgásnak nem volt kinematikai oka).

Provence K-i elmozdulása Adriához és Európához képest az eocénben (az

alsóoligocénig ?) volt lehetséges az Ibériai-lemeznek a pireneusi orogenezis

alatt Európához viszonyított elfordulásával összefüggésben. Ez a jelenség

azonban, még ha létezett is, nem oldhatja meg az Adriai-tüske alakjával kap-
csolatos egész problémát, amely jórészt K-en áll fenn.

így tehát a fej alakjának megváltoztatására van szükség. A kinematikai ok
világos: az Alpok szétnyomódása Adriának és Európának a felseocénben
megkezddött ütközése során. Ez a szétnyomódás eredményezte az ÉNy-i
kárpát —pannon egységeknek Adriához és Európához viszonyítvaK felé irányuló
mozgását. E mozgás nyomai az alábbiakban ismerhetk fel: (1) a Magura-
medence oligocén-kori gyrdésében— takaróképzdésében, amely a mozgó
egység K-i konvergens határát jelzi, valamint (2) a Bakonyi egység Drauzug-
„farkában” és (3) a Bükki egység „kihúzott” helyzetében, amely utóbbi kett
a D-i jobbos eltolódásos határt jelzi (lásd a 3. D. ábrát).

A felseocén állapot modellezésében a neogéneleji helyzetbl (9. ábra, A)
indulunk ki. Az els lépésben (9. B. ábra) a Bakonyi egység Alpokon belüli

helyzetét állítjuk vissza egy nóri fácieshatár szakaszainak illesztésével (Kovács
S. 1983. nyomán). A Bakonyi egység ék alakjából következen ez egyúttal a
Keleti-Alpok óramutató-járással egyez elfordulásának visszaállítására vezet;
ezen elfordulás nyomait rizhetik a szenon paleomágneses irányok (7. A. ábra

)

és az Ausztroalpi front eocén eltti ferde helyzete (7. B. ábra). A Vepori- és a
Tátrai-egység közötti hézagnak, akárcsak a Pieninv-szirtöv ketts szakadásá-
nak eltüntetéséhez képlékeny alakváltoztatásra van szükség.
A második lépésben (9. C. ábra) a Kalnik—Bükk-öv hosszát csökkentjük,

amihez egyrészt a Déli-Alpok összenyomása, másrészt a vepori—gömöri
egységek E felé hajlítása szükséges. A Tátrai-egységet össze kell nyomnunk
ahhoz, hogy frontja az Alpokéhoz illeszkedjék, de még ez sem elég a Pieniny-
szirtöv szakaszainak csatlakoztatásához.

Ezért a harmadik lépésben (9. D. ábra) az Alpokat is össze kell nyomnunk
csapás mentén. A modellezésbl így az következik, hogy a Bakonyi-egység
Alpokon belüli helyzetének visszaállítása a Pieninv-szirtöv folyamatosságának
és domború alakjának megrzésével Összekapcsolva ers rövidülésre vezet.
Ez a rövidülés szükséges és elégséges ahhoz, hogy a további rekonstrukcióban
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9. ábra. Az alpi és nyugat-kárpáti egységek felseocén elrendezdésének kinematikai modellezése, a Déli-Alpokat
fixhelyzetben tartva; az Adrlai-míkrolemez óramutató-járással ellentétes elfordulását a miocénben ( U.VLLA Z., 1980)

és ennek hatását a Déli-Alpok rekoustrukcióbeli helyzetére nem vettük figyelembe. A — Kiindulási állapot (alsómio-

cén). B, C, 1) = A modellezés els, második és harmadik lépése. Jl = Recsk. A bakonyi nóri fáoieshatárt Kovács 8.

(1983) felfogásával összhangban illesztettük az alpihoz; a bizonyító adatokat K Á/.MÉR M.— Kovács 8. (1985) közli.

Jelmagyarázat: 1. Földtani határ, 2. Nóri fácieshutár (fdolomit és dachsteini mészk között), 3. Hézag
(= összenyomódás), 4. Törésvonal vugy nyoma
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Fig. 9. Kinematic modelling of the Laté Eocéné arrangement of the Alpine and W Carpathian units, keeping the S
Alpsin a fixed position; the counterclockwise rotation of the Adriatic microplate in the Miocéné (Z. Bállá, 1986)
and its effect on the reconstructed position of the S Alps have been disregarded. A = Initial State (Early Miocéné).
B, C, D = First, second and third steps of the modelling. B. = ftecsk. The Norian facies boundary in the Bakony
has been fitted to the Alpine one in harmony with S. KovÁcs’s ideas (1983); evidences have been given by M. KAz-
mér— S. Kovács (1985). Explanation: 1. Geological boundary, 2. Norian facies boundary (between Haupt-

dolomit and Dachstein Limestone), 3. Gap (= compression), 4. Fault line or its trace
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az Adriai-tüskét D felé tudjuk mozgatni. A modellezéssel kapott állapotban

az Ausztroalpi-egység hossza a mainak kb. 60— 65%-a, akárcsak a Tátrai-

egységé vagy a Pieniny-szirtövé. Ezzel összhangban az európai koordinátákban
vett mai Kárpát—Pannon régiót ekkor még teljes egészében a Sziléziai—
Moldvai és a Magura-medence foglalta el, míg a Központi és Bels Nyugati
Kárpátok egységei a Cseh-masszívumtól D-re helyezkedtek el.

A felseocén-kori helyzet modellezése az egész Alpi— Mediterrán térség

középs részére e munkánk keretén kívül esik, ezért itt csak néhány általános

megjegyzéssel élünk. Az Adriai-tüske (Afrika) É—D irányú eltolódásos határa
a Moesiai-tömbbel (Európa) könnyen elképzelhet (10. ábra). Bár mindkét
egység javarészt biztos származású nagyobb egységekbl áll, a határ mentén
változatos eredet apró egységek mozaiksávja húzódik (v. ö. a 8. és 9. D.
ábrát). Az Adriai-tüske K-i szegélyén ez a mozaiksáv a Vepori-, Gömöri-,
Bükki- és Zempléni—Ceglédi-egységbl áll, az európai lemezen lév Moesiai-

tömb Ny-i szegélyén pedig olyan apró egységek vannak, mint a Drina— Ivan-
jica elem, vagy a Kelet-Boszniai— Durmitor- és a Szlavónia—Szrem-blokk.
Szélesebb értelemben véve, a Dél-Pannon- és a Pelagóniai-egység is eme hetero-

gén mozaik részének tekinthet.
A jura sföldrajzi képbl kiindulva az Adriai-tüskén lév Zempléni— Ceglédi-

egység európai, míg a Moesiai-tömb részét képez Pelagóniai-egység afrikai

eredetnek minsítend. így tehát az egységek felseocén-kori megoszlása a
litoszféra-lemezek között a kérdéses transzkurrens lemezhatár övében nem
azonos az eredetivel. A változást mind a szenon—eocén folyamán az eme határ

mentén lejátszódott jobbos eltolódás, mind a korábban, a középskrétában
lezajlott nagyszerkezeti átrendezdés kiválthatta. Mindenesetre eme heterogén

mozaik elemei nem vehetk alapul a mezozóos sföldrajzi rekonstrukciókhoz.

Ellenkezleg, ezeket az elemeket kinematikai modellezés eredményeivel és

sföldrajzi affinitásukkal összhangban kell belehelyeznünk a mezozoikum
különböz idpontjaira egyéb, biztosabb vonatkozású egységek alapján

kapott sföldrajzi vázlatokba.

E U R 0 P E

A F R 1 C A
10. ábra. Kinematikai vázlat a szenon— eocén idszakra

Fig. 10. Kineraatic sketch fór the Senonian— Eocéné
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Ezek a vázlatok kinematikailag csak úgy reálisak, ha az oligocén eltti

rekonstrukciókban az Alpok és a Nyugati-Kárpátok egységeit, hosszirányban

jelentsen összenyomva, a Cseh-masszívum D-i csücskétl Ny-ra vagy DNy-ra
helyezzük el. Ezzel a Bakony és a Bükk már az eocéntl kezdve a megfelel

mezozóos sföldrajzi környezetbe kerül, míg a Zemplén Cegléd-egység csak

valamilyen korábbi idpontban, valószínleg a középskréta eltt helyezhet
vissza eredeti szomszédai (pl. a Mecsek vagy az Erdélyi-középhegység) mellé.
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A kézirat beérkezett: 1987. II. 23.

Laté Eocéné tectonic pattern

of the Carpatho—Pannonian region and its bearing on the

Mesozoic reconstructions of the Tethys

Z. Bállá*

By means of kinematic modelling of the Miocéné development of the Carpatho-Pan-
nonian region a large-scale deformation of the Mesozoic and crystalline complexes of the
inner zones of the South, East and West Carpathians has been revealed. Starting with
the earliest Neogene situation as a base, the Laté Eocéné tectonic pattern of the Alpine

—

West Carpathian—North Pannonian region has been restored by a further kinematic
modelling. As a key fór this, the intra-Alpine position of the Bakony Mts. based on the
Norian facies pattern, has been choosen. In the situation restored the length of the East
Alpine—West Carpathian domains is less than 65% of the present length. The escape
of the Bakony domain írom the Alpine realm occurred together with the Central and
Inner West Carpathian domains, and this movement was compensated in the east by
folding of the Magúra zone in the Oligocene.

Before the collision in the Alpine region in the Laté Eocéné, the Adriatic promontory
of the African plate and the Moesian block of the European plate contacted along a
north—south striking dextral transcurrent boundary. Both flanks of this boundary con-
sisted of small domains. These domains formed a heterogeneous mosaic which had been
generated during either the transcurrent movements (in the Senonian— Eocéné time
span) or the tectonic re-arrangement before them (in the Middle Cretaceous). This resulted

Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary H-1140, Budapest, P. 0. Box 35, Hungary

.
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in getting of the Zemplín— Cegléd domain of European origin on the Adriatic promontory
(African plate) and of the Pelagonian domain of Arican origin in the Moesian block (Eu-
ropean plate). The present arrangement of domains within this mosaic, thus, cannot be
used as a base fór Mesozoic palaeogeographic reconstructions.

Manuscript received: 23th February, 1987.

rio3AHe3oueHOBaH CHTyauHH b KapnaTo-FIaHHOHCKOM pernoHe h ee

BJIHHHHe Ha peKOHCTpyKUHH Me3030HCK0r0 TeTHCa

3. Bajim

nyTeM KHHeMaTHHeCKOrO MOgejlHpOBaHHH MHOUeHOBOH HCTOpHM pa3BHTHB KapnaTO-FIaHHOH-
CKoro pernoHa hjih BbiHBjieHbi cymecTBeHHbie gecjjopiuauHH BHyTpeHHHX 30H KaK KDwHbtx h
Boctohhhx, Tax h 3anagHbix KapnaT, cjiojKeHHbix mc3030hckhmh n KpHCTajuiHHecKHMH nopo-
gaMH. OmpaBJiHHCb ot CHTyauuH, BoccTaHOBjieHHOH Ha Hana.no HeoreHa, öbino npoBegeHO ganb-

HeHuiee MOgennpoBaHue c peKOHCTpyKUHeft TeKTOHHnecKOro oÖJiHKa AnbnHHCK0-3anagH0-
KapnaTCKO— CeBeponaHHOHCKoro pernoHa b no3gHeiw aopeHe. KnionoM gnu 3Toro cny>KHno
BHyTpHajibnuiícKoe nonoweHue BaKOHbCKoií egHHHUbi, ycTaHOBjieHHoe Ha ochob3hhh (Jjagnanb-

HOH 30HaJlbH0CTH HOpHHCKOTO BeKa. B BOCCTaHOBJieHHOH CHTyapHH flJIHHa BOCTOHHOaJIbnHHCKHX

h 3anaflH0KapnaTCKHX egHHHg ene cocTaBJijjeT gBe TpeTbux ot coBpeMeHHOH. Bbin<HMaHHe

BaKOHbCKOH egHHHUbi H3 AnbnHHCKOH OJiaCTH npOHCXOgHnO BMeCTe C peHTpaJlbHO- H BHyTpeH-
He-3anagH0KapnaTCKHMH egHHHuaMH, h 3to gBinueHHe Ha BOCTOKebuio CKOMneHCHpoBaHO CKnag-
naTocTbio MarypCKOH 30Hbi b ojinroueHe.

flepeg nosgHeaoueHOBbiM CTonKHOBeHueívt b AnbnHHCKOH oönacra Mewgy AgpnaTHnecKHM
BbicTynoM A(})pHKaHCKOH ngHTbr h Mh3hhckhm 6noi<OM EBponeücKOíí nponerana npaBocgBuroBan
rpaHHga MepngHOHanbHoro HanpaBnemiH. 3Ta rpaHHua conpoBOwganacb hojiocoh reTeporeHHOii

M033HKH, cocTojnueíí H3 HeöogbiuHx öuokob h B03HHKUieH nuöo b xoge cgBHroBbix nepeMeigeHHH
(ceHOH—aopeH), nuo b xoge npegmecTByromén TeicTOHnnecKOH nepecTpofiKH (cpegHHÜ Mén).

Tan nonajia Ha OKpaHHy AgpuaranecKoro BbicTyna 3eMnnHHCK0-L(ernegCKaH egHHHga eBpo-

neiícKO, a b cocTaB Mh3Hhckoto ÖJiOKa — nenaroHHHCKan egHHHga a^puKaHCKoro nponcxow-
geHHH. C^egoBaTejibHO, coBpeMeHHoe pacnonoweHiie aneMeHTOB stoh mo33hkh He mokct cny-

>KHTb OCHOBOH gJlH KaKHX-HHÖygb MC3030HCKHX naJieOreorpa(})HHeCKHX peKOHCTpyKUHH.
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A hagyományos és a pásztázó

elektronmikroszkópos szemcsealak-vizsgálati

módszerek eredményeinek összehasonlítása"

Molnár B.**— Fényes J.**—Kuli L.***—Novoszáth L.**

(4 ábrával, 6 táblával)

Összefoglalás: A nyírségi földtani szelvény homokmlntáin végzett hagyomá-
nyos és pásztázó elektronmikroszkópos szemcsealak-vizsgálati módszerek alapján meg-
állapítható volt, hogy a homokrótegek eredetileg vízi szállításon estek át, majd eolikus
áthalmozódást szenvedtek. Az utóbbi hatása azonban a vízi szállítási jegyeket még
nem tüntette el teljesen. A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálattal az anyakzetbl
származó, a diagenetikus hatást mutató, a vízi és az eolikus szállítású, a kémiai hatást
tükröz, valamint az inszolációs poligonális repedéseket mutató szemcsetípusokat lehe-
tett elkülöníteni. A hatások a diagenetikus hatással kezddtek, a vízi és az eolikus szál-
lítással folytatódtak. A kémiai hatás valószínleg már a szállítás alatt is, de fleg azt
követen játszódott le. Az üledékes környezet meghatározására a legmegbízhatóbb ered-
ményeket a hagyományos és a pásztázó elektronmikroszkópos módszer együttes alkal-
mazása adja.

Bevezetés

A Magyar Állami Földtani Intézet Síkvidéki Osztálya — a Nagyalföld
földtani térképezése során — a Nyírség területét 30 m mélység fúrások
alapján, Ny—K-i irányú szelvények mentén tárta fel (1—2. ábra). A szelvé-

nyekben az uralkodó üledék homok volt. Homok frakciót azonban a homok
mellett elforduló durva kzetliszt is tartalmazott, így ideális lehetség adódott
arra, hogy ezeket a rétegeket szemcsealak-vizsgálatra felhasználjuk és össze-

hasonlítást tegyünk a különböz szemcsealak-vizsgálati módszerek eredményei
között.

Vizsgálatunk célja az volt, hogy a homoküledék fáciesét meghatározzuk és a
hagyományos szemcsealak-vizsgálati módszerek eredményeit a modernebb
pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokkal összehasonlítsuk. A jövben,
amikor a múlt üledékképzdési környezeteit kívánjuk meghatározni, a szedi-

mentológiai vizsgálatokban nálunk is egyre gyakrabban az utóbbi használatára
kerül sor. Fontos tehát e módszer lehetségeinek felderítése, hogy vizsgálati

eredményeit érdemben tudjuk értékelni. Lényeges cél a régi és az új vizsgálati

módszer lehetségeinek és különbségeinek bemutatása is. Az eredmények
azonos vagy eltér tendenciáinak a kiderítése. Mindezekkel a korábbi hagyo-
mányos módszerekkel kapott eredmények újraértékelését is elsegíthetjük.

• Eladták az Alföldi Területi Szervezet eladóülésén, 1987. XI. 17-én.
** JATE Földtani és slénytani Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2—6.

*** Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV., Népstadion út 14.
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1. ábra. A Nyírség földtani képzdményeit feltáró földtani szelvény helye és fúrásainak helyszínrajza

Fig. 1. Location of the geological profile and boreholes in the Nyírség area, NE Hungary'

A minták vizsgálatra történ kiválasztása és elkészítése

A kiválasztott földtani szelvény anyagát Szolnokon a Földtani Intézet

magraktárában átnéztük, majd a helyszínen 321, homokot is tartalmazó mintát

emeltünk ki. Ezekbl 82 olyan mintát választottunk ki, amelyek szemcse-

összetételüknél fogva vizsgálatra a legalkalmasabbak voltak és a földtani

szelvényben jelentkez 2— 3 homokréteget is felölelték (2. ábra). A 82 mintá-

nak elvégeztük a makroszkópos leírását, hogy az értékelésnél a vizsgált frakción

kívül az eredeti szemcseösszetételt is figyelembe lehessen venni. A 82 mintát

desztillált vízzel átmostuk, majd a 0,064 mm 0-nél finomabb részt eltávolítot-

tuk belle. A megmaradó anyagot szitálással további két részre, a 0,1 —0,2 mm-
es és a 0,2-nél durvább frakcióra bontottuk. A szemcsealakra, ahol lehetett, a

0,2 mm-nél durvább homokot (a 0,2— 0,5 mm közöttit) vizsgáltuk, 5 minta
esetében azonban ilyen durva frakció nem volt. Itt és több helyen összehason-

lításul még a 0,1— 0,2 mm-es részt is megelemeztük. Összesen 99 mintát tanul-

mányoztunk. A hagyományos szemcsealak-vizsgálatok közül análunk gyakran

használt Miháltz—Ungár—Dávid és a CAiLLEUX-féle módszert alkalmaztuk

(Miháltz I.—Ungár T. 1954, Dávid P. 1955, Molnár B. 1961, Cailleux
1952, 1961). A szemcséket jénai gyártmányú, Q— 100129-es típusú binokuláris

sztereomikroszkóppal, 80— 100-szoros nagyítás mellett elemeztük. A szemcsé-

ket fekete alapú, fehér rácsos lapra helyeztük és mintánként 150 szemcsét

határoztunk meg, majd az egyes szemcsetípusokat százalékban fejeztük ki.

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatnál 5—10 g-nyi anyagot a Carver-
és a Krinsley— DooRNKAMr-féle vegyszeres kezelésnek vetettük alá (Carver,

R. E. ed. 1971, Krtnsley, D. H.— Doornkamr, J. C. 1973). Ez a következ
volt.

1 . Az anyagot koncentrált sósavban 30 percig fztük. A szemcsék így a

karbonátos felületi szennyezdéstl szabadultak meg.

2. A mintákat 10 percig SnCI 2-ban fztük. Ezzel az eljárással a minták vasas

bekérgezése oldódott fel.
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3. Az anyagot H 20 2
-vel kezeltük, amely a szemcsefelületrl a szerves

anyagot távolította el. Mindhárom vegyszeres kezelés után desztillált vizes
öblítést alkalmaztunk.

Ezt követen a homokmintákból binokuláris sztereomikroszkóp alatt jelleg-

zetes kvarc-szemcséket válogattunk ki. Ezekbl mintánként 15 25 szemcsét
mintatartóra, adhezív celluloid ragasztóval felragasztottunk. Több szemcse
felragasztásakor a szemcsék zavaróan fedték egymást. Az üledékképzdési
környezet meghatározásához Krinsley, D. H. Doornkamp, J. C. (1973)
szerint is ennyi szemcse elegend.
A felragasztott szemcséket a jobb kontraszt érdekében evaporálás útján

grafit, majd arany bevonattal láttuk el.

A grafitozáskor fellép hmérséklet a ragasztópapírt zsugorította. Ezért ezüst oldatos
ragasztással is próbálkoztunk. Ez azonban a szemcsék jelents részét is betakarta és így
a vizsgálat ell is eltakarta.

A minta (szemcsék) és a mintatartó közötti elektromos vezetést — az elektro-

mos feltöltdés elkerülése végett — oldalirányban ecsettel húzott összeköt
ezüst oldattal oldottuk meg.
A vizsgálat közben, ha szükség volt rá, a mintatartókat megdöntöttük, így a

szemcséknek a másik, esetleg érdekesebb oldalát (felületét) is vizsgálni tudtuk.
A legjellemzbb szemcsékrl fényképfelvételek készültek. A 82 mélységközbl
mintánként általában 5— 10 közötti, összesen 510 db fényképfelvétel állt

rendelkezésünkre. Értékelésünket is ilyen számú vizsgálat alapján adjuk meg.

A hagyományos szemcsealak-vizsgálati módszerrel

kapott eredmények értékelése

A Miháltz—Ungár— DÁviD-/éZe módszer a szemcsék koptatottsága alapján
négy szemcsetípust különít el. E módszer szerint a folyóvízi lerakódás jellem-

zje az 1-es és a 2-es típusú szemcsék, ezen belül is a 2-es típus uralkodó volta.

A 3-as és 4-es szemcsetípus a futóhomok meghatározója, a kett közül a futó-

homokban a 3-as típus az uralkodó. A módszer igen közel áll a Petttjohn, P. J.

(1957) és a Russel, R. D. — Taylor, R. E. (1973) féle módszerekhez is. E mód-
szerek ellenzi legnagyobb hibájuknak a vizuális jellegük miatti szubjektív

hibalehetségüket tartják.

A nyírségi fúrások homokmintáinak szemcséi a Mtháltz Ungár— Dávid-
féle módszerrel vizsgálva uralkodólag a 2-es és 3-as típusba tartoznak. Ezek
közül hol az egyik, hogy a másik van nagyobb százalékban jelen. A 3-as típus

több mintában uralkodik, mint a 2-es (3. ábra).

A szemcsealak-vizsgálati eredményeket bemutató szelvény szerkesztésénél, a fúrások
eredményeit egymás utáni sorrendben, az eredeti morfológiai magasságnak és a fúráson
belül a mintavétel mélységének megfelelen raktuk fel. A fúrások rajztechnikai okokból
tehát nem az eredeti távolságok arányában, hanem azonos távolságokra vannak fel-

tüntetve. A morfológiai helyzet és a szemcsealak összefüggését azonban, mint látni fog-

juk, így is jól szemléltetik. Ugyancsak rajztechnikai okokból a 4%-nál kisebb mennyi-
ségben elforduló szemcsetípusok a 3. és a 4. ábrán nincsenek feltüntetve.

A két uralkodó .szemcsetípus mellett a 704. sz. fúrásban 10,0 11,0 m-ben
és a 724. sz. fúrásban 22,0—23,0 m-ben az 1-es típus fordult uralkodólag el.
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A két fúrás a szelvény NY-i, hajdúsági, és a K-i, szatmári síksághoz közeli

részén található. A két minta a hajdúsági részen a felszínhez közeli, fels
homokréteg aljáról, a szatmári részen pedig a mélyebben található második
homokrétegbl származik. Az 1-es szemcsetípus mennyisége egy-egy fúráson
belül általában a mélység felé növekszik.

A 4-es szemcsetípus mindössze a 703-as fúrás felszínközeli, 3,6 —4,0 méterébl
származó mintájában uralkodott. A 4-es típus a mélység felé általában csök-

kent, tehát éppen fordítottan változott, mint az 1-es típus.

A minták vízszintes irányban és a szelvény K-i, morfológiailag mélyebb
szatmári részén valamivel kisebb koptatottságot mutattak, mint a nyírségi

magasabb részen.

A szelvényben kzettanilag tehát olyan vízi származású homokrétegek
vannak, amelyek kisebb eolikus áthalmozódáson is átestek.

Borsy Z. már korábban rámutatott arra, hogy a nyírségi homok kisebb

koptatottságú, mint a Duna —Tisza közi. E vizsgálatok is ezt igazolják (Molnár
B. 1961, Borsy Z. 1965, 1977, Borsy Z. et al. 1982).

A CAiLLEUX-/e7e szemcsealak-vizsgálati módszer három alapvet szemcsetípust

különít el. Az éles szilánkos, a folyóvízi szállítású gömbölyített, fényes és a szél-

szállítású (eolikus) matt felület, gömböly szemcséket.

A CAiLLEUX-féle vizsgálati eredmények alapján a nyírségi szelvény mintái
közül 19-ben az éles szilánkos, sarkos szemcsék uralkodtak. Ezek az eredeti

anyakzetbl származó alakjukat még megrizték, tehát olyan intenzív

szállítási folyamaton, amely ezt megváltoztatta volna, még nem mentek át

(4. ábra). Ilyen minták elssorban a hajdúsági oldalon jelentek meg.

A fényes felület, vízi szállítású, „gömbölyített” szemcse 26 mintában volt a

legtöbb. A koptatottság azonban nem a szemcsék teljes felületére, hanem azok-

nak csak egy-egy oldalára volt jellemz. A szemcsék alakja soha nem volt igazán

gömböly, amelynek az az oka, hogy lerakódásuk eltt csak relatíve rövidebb

vízi szállításon mentek át (Cailleux, A. 1952, 1961). Bármelyik folyó szállí-

totta is ide az anyagot, valóban csak rövid utat tehetett meg. A „gömböly”,
fényes szemcsék vízszintes irányú elfordulásában törvényszerséget nem
lehetett kimutatni.

A „gömbölyített”, matt felület szemcsék 42 mintában uralkodtak. Ezek
tehát már szél-szállításban is részt vettek. Ezek sem érték el az igazi Cailleux-
féle gömböly koptatottságot. A szél mechanikai hatása azonban egyértelm
volt. Ezeket a szemcséket ezért soroltuk ebbe a típusba.

Megállapítható tehát, hogy e módszer alkalmazásával a szelvény anyagában
mind a folyóvíz, mind pedig a szél szállító hatása kimutatható. A hatás azonban
mindkét esetben mérsékelt, st a szemcsék sok esetben (az 1-es típusnál)

a szállítási igénybevételt még nem is mutatják.

Mint látható mindkét módszer vegyes szállítású, kevert származású és fácies

kifejldést bizonyít. A vízi és a szél-szállítás között sok átmeneti szemcsetípus

fordul el. A Miiiáltz—Ungár -DÁviD-féle módszernél ugyanazon minta
finomabb frakciója általában kevésbé volt koptatott, mint a durvább. A Catl-

LEUX-féle módszernél ilyen különbséget nem lehetett megfigyelni.
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Pásztázó elektronmikroszkópos szemcsealak-vizsgálat

Az elektronmikroszkópnál a fénysugár helyett a szemcsék vizsgálata
elektronsugárral történik. Ez lényegesen nagyobb felbontóképességével a
szemcséken lév finom morfológiai formák tanulmányozását is lehetvé teszi.

A szemcsékrl visszaverd másodlagos elektronsugarakat felfogva, majd
szinkronizálva, három dimenziós képet kapunk. A szemcsék nagyításánál
10— 10 000 közötti nagyítást alkalmaztunk. Az utóbbira azonban csak ritkán
került sor. Elemzéskor a MÁFI Jeol J SM— 35-ös típusú készülékét használtuk.
(Ezúton is köszönetét mondunk Góczán Ferencnek, aki a mszer használatát
lehetvé tette, Takács B.-nének és Oberrecht L.-nak, akik a vizsgálatok
technikai kivitelezésénél segítettek.)

A pásztázó elektronmikroszkóp szemcsealak-vizsgálatratörtén felhasználásá-

ban Krinsley, D. H.—Takahashi, T. (1962), Krinsley, D. H.—Donahue, J.

(1968), Krinsley, D. H.—Margolis, S. V. (1969), Krinsley, D. H.—
Doornkamp, J. C. (1973), Margolis, S. V. (1968), Margolis, S. V.—Kennett,
J. P. (1971) végzett úttör munkát.
A szemcsefelület mikroszerkezetének fáciesfelismerésre történ felhasználását

csak az utóbbi idben dolgozták ki [Blackwellder, P. L.— Pilkey, O. H.
(1972), Krinsley, D. H. et al. (1973), Ingersoll, R. V. (1974), Whalley,
W. B.—Krinsley, D. H. (1974), Baker, H. W. (1976), Friedman, G. M. et al.

(1976), Manker, J. P.—Ponder, R. D. (1978), Higgs, R. (1979), Bull, P. A.

(1981), Culver, S. J. et al. (1983)]. Tisztázták az erózió, a szállítás és a lerakódás

közbeni szemcsefelületen kialakuló mechanikai és kémiai felületi jegyeket.

Megállapították, hogy a 0,025 mm 0-nél finomabb szemcséken relatíve ugyan-
azon környezetben is több a kémiai, míg az ennél durvább szemcséken a
mechanikai jegy.

A kvarcszemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felületi vizsgálata abból az

alapelvbl indul ki, hogy a szemcsék morfológiája jellemz a szemcsét tartalmazó

üledék környezetének történetére. A szemcséken található sajátosságok gyakran
ugyan több üledékképzdési környezet együttes hatását is tükrözik. Fontos
azonban, hogy a sajátosságok melyike milyen intenzitással fejldött ki és az a
szemcséken milyen mértékben van jelen. A környezeti felismerés els tulajdon-

ságát a kvarcszemcsék alakja adja meg. Ez természetesen abban az esetben
érvényes, ha a szemcsealak és a keletkezés között kapcsolat van, pl. a szemcsék
legömbölyítettségénél

.

A különböz környezetbl származó homokszemcsék felületi jegyeit Krinsley, D.
H.— Margolis, S. V. (1971) és Krinsley, D. H.—Doornkamp, J. C. (1973) röviden a
következkben adják meg.

Az anyakzetböl származó szemcsék általában élesek, sarkosak. Felületük ritkán mál-
lott, gyakoriak a kagylós törési felületek.
A diagenetikus környezet leggyakoribb velejárója a felszínen lev oldási és kovakicsa-

pódási jegyek megjelenése.
A viz alatti szállítási jegyeknél jelenleg a tengeri, a tavi és a folyóvízi környezeti hatá-

sok között még nem tudunk különbséget tenni. Ezért ezek hatásait együttesen értékel-

jük. A pontosabb üledékképzdési környezet meghatározásában azonban az egyéb geo-

lógiai tényezk ismerete ilyenkor is segíthet. A vízi környezet legfontosabb jegyei a kö-
vetkezk:

1. A V-alakú bemélyedések, amelyek a szemcsék víz alatti mechanikai összeütközése
során keletkeznek.

2. Egyenes vagy görbe karcok és vájatok, amelyeket az összeütköz szemcsék éles

végei húznak meg.
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3. Vibrációs jegyek, amelyek közel párhuzamos mélyedések sorozatából állanak és a
szemcsék egymáson át történ szökellése közben jönnek létre.

4. Tömbös, kagylós mechanikai törési felületek, amelyek a hasonló glaciális formáktól
kisebb méretükkel és egyöntetbb formájukkal, a szél hatása által kialakítottól pedig
szabályosabb és nem annyira görbült formájukkal különülnek el.

Az eolikus származási környezetre a következk a jellemzk.
1. A meanderez gerincek, amelyek az egyes szemcsék eolikus környezetben történ

összeütközése során alakulnak ki.

2. A „felhajló” lapvégek, amelyek a szemcséknek a szélabráziós viszonyok közötti
összeütközésére vezethetk vissza és amelyek a törések mentén „felhajló” (felperdül)
lapvégeket hoznak létre.

3. Lépcss ívek, amelyek a középpont felé haladva egyre kisebb sugarúak lesznek, és
valószínleg a lökési törések hatására alakulnak ki.

A glaciális környezet kvarcszemcsékre általában a mechanikai formák változatos gaz-
dagsága, a rendkívüli szögletesség, az igen változatos alakú és méret kagylós törési

szerkezetek, gleccserrlés hatására pedig az élek letompulása a jellemz.
Ersebb kémiai hatásnak kitett környezetben a szemcsék a folyamatos oldódás és kova-

kicsapódás miatt gyakran sima felületek. A kova a szabálytalan felületeken és vájatok-
bán válik ki és igyekszik azt elsimítani. A szemcse felületéhez kisebb részecskék tapad-
nak. A kémiai mállás a felszínen oldási gödröket és mélyedéseket mar ki. Széls esetben
a szemcse gömbhéjasan maliik. V-alakú mélyedések itt is megjelenhetnek, elhelyezkedé-
sük azonban a bels szerkezetre vezethet vissza, így — a vízi környezet szabálytalan
elhelyezkedésétl eltéren — srn egymás melletti szabályos sorokban rendezdnek.

A fent vázolt környezeti hatások közül, mint látható, nehézség adódhat az
anyakzetbl és a glaciális környezetbl, a diagenetikus és az ersebb kémiai
hatásnak kitett környezetbl származó szemcsék biztos és pontos elhatárolásá-

ban. A két utóbbinál a kémiai hatások ugyanis gyakran azonos eredményre
vezetnek. A kémiai hatásokat kiváltó okot pedig nehéz rögzíteni. A vízi és az
eolikus környezeti hatások azonban jól elkülöníthetk egymástól.

A nyírségi szelvény homokmintáinak vizsgálata

A nyírségi szelvényben a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat alapján a
következ alapvet szemcsetípusokat lehetett felismerni.

1. Az anyakzetbl származó szemcsékre jellemz, hogy rajtuk a szállítás és

a kémiai hatás alárendelt. Ha ennél a szemcsetípusnál kémiai oldódás van, az a
szemcsének csak kisebb felületét érinti. A szemcsék élesek, sarkosak, sokszor
szilánkosak. Igen gyakoriak a kagylós törési felületek, amelyeknek a nagysága
igen különböz (I. tábla 1— 6. kép).

2. A diagenetikus környezet szemcséi az elzektl lényegesen eltérek.
Nagyon jellemz rájuk a felületi ers oldódás és a „sapkaszer” kovakiválás
(II. tábla 1— 2. kép). Ez a megjelenési forma mással össze nem téveszthet
mikroszerkezeti felületi jegy. Kialakulása nyomási oldódásra vezethet vissza.

Jelen települési helyzetében a kis mélység miatt valószínleg nem in situ

kialakulású, hanem az eredeti lehordási területen létrejött forma.
A szemcse felszínén a diagenetikus hatás többször a lapszélek fellazulásában

is megmutatkozik (II. tábla 3. kép). A II. tábla 4. képén lépcss törési formák
közötti kovakiválást mutat. A kova a mélyedések fenekén rakódik le. A kova-
kiválás általában az egyenetlen felszínt igyekszik kitölteni. A felvételen látható
szemcse alsó és fels részein az oldódás jelei figyelhetk meg. Az oldódás általá-

ban a sima felszín kialakítását segíti el. A II. tábla 5. képén ráncszer oldódá-
sos forma van. A szemcse közepén eredetileg valószínleg karcolási nyomok is

voltak. A II. tábla 6. képén diagenetikus kristály-továbbnövekedési forma és

3*
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kovakiválás jelenik meg. A diagenetikus hatás, mint látható, változatos felületi

mikroszerkezetet eredményez.
3. A vízi szállítású szemcsetípusok nagy formájára általában a gömbölyített

alak jellemz (III. tábla 1. kép). Gyakoriak a mechanikai összeütközésre és

késbbi oldódásra visszavezethet gödrök (III. tábla, 2. kép). A Nílus és a
Maros mai homoküledékeiben is elfordulnak ilyen formák (Molnár B. 1980,

Fishawi, N. M.—Molnár B. 1984). A vízi szállításra nagyon jellemz V-alakú
formák a nyírségi homokban elfordulnak ugyan, de nem túl gyakoriak (III.

tábla 3. kép). Gyakoriak viszont a karcolt felületek (III. tábla, 4. kép). Ezek az

alak, a nagyság és a karcolás szélessége szerint igen változatos formákat mutat-
nak. Vannak egyenes és görbe karcolási nyomok. Az egyenes karcolási jegyek

több esetben egymással párhuzamosan jelentkeznek (III. tábla, 6. kép).

Sajátos a vibrációs formák megjelenése (III. tábla, 5. kép).

4. A szél szállító hatása a szemcsék nagy formáját végs kifejldésben

ugyancsak legömbölyíti (IV. tábla, 1. kép). Á nagyobb szélviharok alkalmával

az ersen összeütköz szemcsék kicsempülhetnek, és így a szemcsén homorú
mélyedések jönnek létre (IV. tábla, 2. kép). Ezek részben a mechanikai össze-

ütközésre, másrészt az éjszakai, lúgos pH-jú harmat oldási hatására, majd a

reggeli felszáradáskor a lapvégeken bekövetkez kovakiválásra vezethetk
vissza (Kuenen, Ph. H.—Perdok, W. G. 1962).

5. A nyírségi szelvényben a szemcséken az ers kémiai hatás gyakran oldási

gödröket hoz létre (V. tábla 1— 4. kép). A gödrökben sokszor kovakiválás van.

A kémiai hatás másik igen jellemz jegye a kovatapaszok megjelenése. Ezek
alakja, mérete igen különböz lehet (V. tábla 5— 6. kép).

6. A nyírségi szelvényben gyakran jelentek meg olyan szemcsék, amelyeken
repedések vannak. Ezek sokszor poligonális repedési formát mutatnak (VI.

tábla 1 — 6. kép). A repedések mentén kovatapaszok és egyéb kémiai hatások is

jelentkeztek.

Poligonális repedéseket mutató szemcséket Lucci, F. R. (1971) a Líbiai-

sivatagból írt le. A repedések okaként az ers inszolációs hatást adta meg.
Azonos formákat a Nílus-delta parti dne homokszemcséin Fishawi, N. M.—
Molnár B. (1984) szintén észlelt. A szemcsék mindkét esetben közismerten

sivatagi környezetben rakódtak le. A nyírségi homoknál a sivatagi környezet

ugyan kizárt. A pleisztocén végén az ers nappali felmelegedés és az éjszakai

lehlés közötti különbség azonban adott volt. A sivatagi környezethez hasonló

hmérséklet-különbség pedig az ottanival azonos eredményre vezetett, vagyis a

kvarcszemcséken repedéseket hozott létre.

Kérdés a továbbiakban az, hogy a nyírségi szelvényben a felsorolt szemcse-

típusok közül melyek az uralkodók és az elforduló típusok területi elterjedésé-

ben vannak-e különbségek.

Az 2. ábrán a földtani szelvényben a vizsgált minták helyét és a mintában
talált szemcsetípusokat is feltüntettük. Egy mintából természetesen több
szemcsét is megvizsgáltunk, így egy-egy szemcsetípusból több is elfordulha-

tott. Ezeket azonban mindig csak egyszer, egy betjellel jelöltük. Gyakori volt

azonban, hogy ugyanazon szemcsén két, esetleg három üledékes környezeti

hatás is kimutatható volt, ilyenkor az adott mélység mellé mindkét vagy
esetleg három betjelet is kitettük. Az így kapott betjelek száma 146. Ebbl
10 az anyakzetbl való származást, 20 a diagenezist, 38 a vízi, 31 az eolikus

szállítást, 37 az ers kémiai hatást és 10 az inszoláció okozta poligonális repe-

dést bizonyította. A fontiek alapján megállapítható, hogy a szemcsék felületén
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a legfontosabb hatása a vízi és az eolikus szállításnak volt. Ezeket csak a kémiai

oldás és a kicsapódás haladta meg. Fontos volt még a diagenetikus hatás is.

Az anyakzetbl való származást és az inszolációs poligonális repedést azonos
mennyiségben, de az elzeknél kisebb számban észleltük.

A szelvény homokmintáit vízszintes irányú kiterjedés és a mélység függ-

vényében értékelve lényeges különbségek nem adódtak.

A különböz hatások idbeni sorrendjének megállapítása.

Nyilván minden szemcse kiindulási anyaga eredetileg az anyakzetbl
származó szemcsetípus volt. A nyírségi szelvényben idsebb kzetbl történt

áthalmozódást a diagenetikus nyomási oldódás és a diagenetikus tovább-
növekedési jegyek bizonyítják.

A következ folyamat a vízi szállítás volt. Ezt számos esetben a vízi és a
szél-szállítás hatásának együttes megjelenése bizonyítja, mégpedig úgy, hogy az

eolikus jegyek a vízi jegyeken szuperponálódnak.
Az elzkbl következik, hogy az eolikus áthalmozódás a vízi szállítás után

játszódott le. Ez a hatás azonban csak olyan mérték volt, hogy a vízi szállítási

jegyet nem tudta teljesen eltntetni.

Esetleg már szállítás közben is, vagy azt követen a szemcséket ers kémiai
hatás érte. Ez olyan mérték volt, hogy ilyen intenzív, tömeges elfordulással a

nemzetközi irodalomban sem találkoztunk.

A hagyományos szemcsealak és a pásztázó

elektronmikroszkópos vizsgálati eredmények összehasonlítása

A használt módszerek közös vonása, hogy a nyírségi szelvényben vegyes

vízi és szél-szállítás együttes hatását mutatták ki. Mélységi és területi különb-
ségeket a hagyományos módszerekkel inkább meg lehetett figyelni, mint pász-

tázó elektronmikroszkópos felvételekkel. A finomabb frakciókban mindegyik
módszer nagyobb mennyiségben mutatott ki éles, sarkos, szilánkos szemcséket,

mint a durvábban.
A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat a hagyományos módszereknél

lényegesen finomabb különbségek felismerését tette lehetvé. Teljesen új ténye-

z: a diagenezis, a kémiai hatás és az inszolációs hatásra visszavezethet
poligonális repedések felismerését eredményezte. A módszer szubjektív hiba-

lehetsége elhanyagolható és fényképes felvételek esetén az eredmények mások
által is ellenrizhetk, illetve a késbbiekben fejldés esetén újraértékelhetek.

Megállapítható tehát, hogy szemcsealak-vizsgálat fácies meghatározásra
történ felhasználásánál a nagyobb áttekintés érdekében érdemes elször a
hagyományos módszerek valamelyikét alkalmazni, majd ezt követen a finomabb
különbségek kimutatására a pásztázó elektronmikroszkópos felvételeket értékelni.

A legmegbízhatóbb eredményeket az együtt alkalmazott vizsgálatoktól vár-

hatjuk.
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Grain shape studies: conventional versus scanning electron

microscopic results

B. Molnár*—J . Fényes*— L. Kuli**— L. Novoszáth*

The geological sections in the Nyírség area, NE Hungary, abound with sand, having
provided a fair opportunity fór coniparing the results of grain shape analyses obtainable
by conventional and Scanning Electron Microscopic techniques. Studies by the inethod
of Miháltz—Ungár— Dávid, a conventional technique close to that proposed by P. J.

Pettijohn (1957) and by R. D. Russel & R. E. Taylor (1973), showed the presence
of originally water-deposited sands that had undergone somé eolian redeposition ( Fig. 3 ).

The Cailleux inethod alsó showed the presence of combined effects of hydraulic
and eolian transport (Fig. 4). Both methods led to Identification of a very great number
of transitional types of grains exhibiting the effects of transport by water and winds.

The samples fór SEM grain shape analysis were primarily prepared by using the
Krxnsley— Doornkamp- and the Carver techniques. The grain types thus distinguished
were as follows: type of source rock origin (Table I ), diagenetic (Table II), water-trans-
ported (Table III), wind-transported (Table IV ), type reflecting strong Chemical effects
(Table V

)

and type with a polygonal insolation crack systern (Table VI.).
The sands exposed in the profile was originally dominated by quartz grains of source

rock origin. Redeposition from older rocks is proved by diagenetic compressional dis-

solution and continued growth features. The next process was transportation by water
which was followed by eolian redeposition. The latter process, however, was restricted to
the extent that it could nt completely remove the water transport marks.

Possibly already during transportation, bút chiefly afterwards, the grains were at-
tacked by strong Chemical weathering. Polygonal fissure networks have so far been de-
scribed from desert environments (F. R. Lucci 1971, N. M. Fishawi & B. Molnár 1984).
This could absolutely nt have been the case with the latest Quaternary sands of Nyír-
ség. The difference in temperature between the inarked diurnal warming up and the
nocturnal cooling in latest Pleistocene time, however, led to similar result, having pro-
duced polygonal cracks.

The use of scanning electron microscopic techniques in grain shape analysis permitted
to make substantially finer distinctions as compared to the conventional methods. Any-
way, with a view to achieve a more ample overview in using grain shape studies fór de-
termination of sedimentary environments, it is worthwhile to resort to one of the con-
ventional methods too as a kind of check-up to rely on in the subsequent use of SEM
techniques. The fact is that the most reliable results can be expected from the combined
use of different methods.

Manuscript received: 29th September, 1986.

ConocTaBJieHHe pe3yjibTaT0B onpegejienHH (|)opMbi 3epeH
KJiaCCHMeCKHM H CKaHHpyiOlUHM MeTO^aMH B 3JieKTp0HH0H

MHKpOCKOnHH

E. MoAbHap, Ft. Tenbeui, JI. Kymu, JI. Hoeocam

reo.iornHecKne pa3pe3H b HbnpcKOM paiiOHe (ceBepo-BocTOK BeHrpiiH) oraTbi necKa.MH, qe.w
n oöecneneHa Hzxea.ibHaR B03.M0>KH0CTb hjih conocTaBaeHiiR pe3yjibTaT0B onpenejieHHH (JiopMbi
3epeH KJiaccuHecKiiM h CKamipyioimi.M MeTona.\m b a.ieKTpoHHort mhkpockoiihh. flo aaHHbiM
KJiaccHnecKoro AieToaa b MOflH(j)HKauHn Muxajibua, VHrapa n JiaBiiaa, 6jih3koh k MOgmJjnKaunH
neTHAWOHa (Pettijohn, 1957) h Pacce.ia—Tafuiopa (Russel and Taylor, 1973), BbiacHeHO,
hto b pa3pe3e iiAieiOTCH necaHbie npocjion, OTJiojKeHHbie b Boae, ho MaTepiiaji kotophx ncnbiTbi-
Baji He3HaHHTejibHoe nepeoTJio>KeHHe BeTpoM (puc. 3).

MeToaoM Kaiío (Cailleux) TaK>Ke yaajiocb oHapy>KiiTb npii3HaKn nepeHoca xaK Bogoh,
Tax h BeTpoM (puc. 4). B cjiynae oohx MeToaoB buio oÖHapy>KeHO iMHoro 3epeH nepexo^Horo
Tima, íicnbiTaBuinx BJiHHHue Kax BeTpoBoro, Tax n BOHHoro nepeHoca.

• Attila József Cniversity, Dept. of Geology and Paleontology, H-6722 Szeged, Egyetem u. 2—6.
** Hungárián Geological Institute, H-1443 Budapest XIV., Népstadion út 14.
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JIar onpefle.neHHH (jiopMH 3epeH MeTogOM CKaHHpyiomeH sacktpohhoh MHKpocKOnnH npow
noflroTaBJiHBa^HCb cnocoaMH Kphhcjih— /JopHK3Mna (Krinsley and Doornkamp) h Kap-
Bepa (Carver). Mo>kho öhjio BbigejinTb CAegyJomne ranbi 3epeH: 3epHa MaTepHHCKHX nopog
(<J)oto-maAO I), 3epHa AwareHCTHMecKHe (maöjio ÚJ, 3epHa co cnegaMH boahoto (maAO III,)

h BeTpoBoro (maö/to IV) nepeHoca, 3epHa co cnegaMH HHTeHCHBHbix xhmhmcckhx bosacmctbhh
(maAO VJ h 3epHa a nognroHanbHOH ceTbio TpemHH HHCOAgijHOHHoro rana (maAO Vl).
B necKax pa3pe3a nepBOHananbHO npeoögagagH 3epHa KBapua H3 MaTepHHCKHX nopog.

nepeoTAO>KeHHe H3 ogee gpeBHux nopog goi<a3biBaeTCH cgegaMH pacTBopeHHg nog Harpy3KoS
iipn AHareHe3e h gaAbHenuiero pocTa. CgegyiomHM npogeccoM 6bui boahmíí nepeHOC, 3a koto-
pbiM cgegoBag BeTpoBoü nepeHOC. ÍIocgegHHH, ogHaico, 6ma orpaHnneH b cbocm B03gencTBHH, Tan
hto npn3H3KH BOAHoro nepeHoca oth3Cth coxpaHHAncb.

Bo3mo>kho, eme b npopecce nepeHoca, ho b ochobhom BnocAeACTBnn, 3epHa 6binn nogBep-
>KeHbI HHTeHCHBHOMy XHMHHeCKOMy B03ACHCTBHK). IlOgHrOHagbHaH CHCTCMa TpeiRHH paHee ÖblAa
onncaHa H3 nycTbiHHbix o6ct3hobok (Lucci, 1971, Fishawi and Molnár, 1984). B cjiyqae

no3AHeHeTBepTHHHbix necKOB HbupcKoro paüOHa Tanon reHe3nc noAHOcTbto HCKmoHaeTcn. Pa3-
HHua b TeMnepaTypax b KOHpe ngencTopeHa Mewgy nporpeBaHneM ahcm h ocTbiBaHneM HOHbio
npuBeAa k pe3yAbTaTy, nogoHOMy TaKOBOMy b nycTbiHnx, To-ecTb BU3Bana B03H»KH0BeHne
nOAHrOHaAbHblX TpemHH.

M3yqeHne (JiopMbi 3epeH CKaHnpyiomHM MeTOAOM agexTpoHHon MHKpocKonnn oöecneHHAO
B03M0>KH0CTb oÖHapyjKeHHH 3HaHHTeAbH0 ogee tohkhx pa3AHHHH, hokcah b cgyqae npnMe-
HeHHH KAaccnnecKoro MeTOAa. flpn HcnoAb30BaHHH pe3yAbTaT0B H3yneHHH (j>opMbi 3epeH b bh-
hchchhh o6ct3hobok ocagKOHaKongeHHg, OAHaKO, c nenbio nonyneHUH oigen KapTHHbi ywe Ha
nepBOM 3Tane npegcTaBgneTCH uegecoopa3HbiM HcnoAb30BaHne CHanana OAHoro H3 KAaccH-
necKHX mctoaob, h jiHuib 3aTeM — MeTOAa cnaHupoBaHHH, ho Hanogee Hage>KHbie pe3yAbTaTbi
oöecneHHBa iotch npn cobmccthom ncnoAb30BaHHH oohx mctoaob.

Táblamagyarázat — Explanation of plates

I. tábla — Plate I

Az anyakzetbl származó szemcsetípusok.
Grain types of hst rock origin.

1. 702. sz. fúrás, 4,0— 4,8 m, 0,1— 0,2 mm 0, 360 X. Eles, sarkos szemcse, amelynek
élein kisebb mérték mechanikai koptatás és kémiai oldódás van.
Borehole 702, 4.0— 4.8 m, 0.1— 0.2 mm 0 ,

360 X, Sharp-edged, angular grain with
minor mechanical wear on its edges and with somé Chemical dissolution marks.

2. 704. sz. fúrás, 8,0— 9,0 m, 0,1— 0,2 mm 0, 440x. Éles, sarkos szemcse.
Borehole 704, 8.0— 9.0 m, 0.1— 0.2 mm 0, Sharp-edged, angular grain.

3. 702. sz. fúrás, 6,0— 7,0 m, 0,1— 0,2 mm 0, 750 X. Éles, kagylós törési felület szemcse.
Borehole 702, 6.0— 7.0 m, 0.1 — 0.2 mm 0, 750x. Sharp-edged grains of conchoidal
fracture.

4. 702. sz. fúrás, 29,5— 30,0 m, 0,2 mm 0, 330x. Éles, kagylós törési felület szemcse.
Borehole 702, 29.5—30.0 m, 0.2 mm 0 ,

330 X. Sharp-edged grain of conchoidal
fracture.

5. 702. sz. fúrás, 6,0— 7,0 m, 0,2 mm 0 , 270 X. Éles, kagylós törési felületet mutató
szemese.
Borehole 702, 6.0— 7.0 m, 0.2 mm, 0 , 270 X . Sharp-edged grain of conchoidal fracture.

6. 727. sz. fúrás, 29,0— 30,0 m, 0,2 mm 0 ,
400 X. Kagykós törési felület szemcse, a

kagylós törési felületen rátapadó kovakiválással.
Borehole 727, 29.0—30.0 m, 0.2 mm 0, 400 X. Grain of conchoidal fracture with
segregation of silica adhered to the conchoidal fracture surface.

II. tábla — Plate II

A diagenetikus környezet szemcséi.

Grains of the diagenetic envivonment.
1. 719/a. sz. fúrás, 27,0—28,0 m, 0,1— 0,2 mm 0, 2600x. Ers diagenetikus oldódásnak

kitett szemcsefelszín, „sapkaszer” kovakiválással.

Borehole 719/a, 27.0—28.0 m, 0.1— 0.2 mm 0, 2600 X . Grain surface affected by dia-

genetic dissolution, „capped” by segregated silica.

2. 719/a. sz. fúrás, 16,0—16,5 m, 0,2 mm 0, 2600 X. Ers diagenetikus oldódásnak ki-

tett szemcsefolszín, „sapkaszer” kovakiválással.
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Borehole 719/a, 16.0—16.5 m, 0.2 mm 0 , 2600X. Grain surface affected by heavy
diagenetic dissolution, „capped” by segregated silica.

3. 711. sz. fúrás, 29,5—30,0 m, 0,2 mm 0 , 780 X. Diagenetikus oldódási és kovakiválási
hatásokat mutató szemcse.
Borehole 711, 29.5—30.0 m, 0.2 mm 0 ,

780 X- Grain showing effects of diagenetic
dissolution and silica segregation.

4. 706. sz. fúrás, 5,0— 6,0 in, 0,2 mm 0 , llOOx. Lépcss törési formák. A lépcsk élei

részben már feloldódtak, mélyedéseiben pedig kovakiválás jelenik meg. A szemcse
fels részén az oldódás a felhajló lapvégeken jelentkezik.
Borehole 706, 5.0— 6.0 m, 0.2 mm 0 , 1100X. Stepped faulting forms. The cdges of
the steps are partly lost tó dissolution, their concavities containing silica segregations.

The dissolution in the upper part of the grain appears on the upturned plates.

5. 702. sz. fúrás, 4,0— 4,8 m, 0,1 — 0,2 mm 0 ,
1200 x. Ráncszer oldódásos forma, kar-

colási nyomokkal.
Borehole 702, 4.0— 4.8 m, 0.1— 0.2 mm 0 , 1200x. Wrinkle-shaped dissolution form
with scratching marks.

6.704. sz. fúrás, 19,0—20,0 m, 0,2 min 0, 2400 X. Diagenetikus kristálynövekedési
fonna és kovakiválás.
Borehole 704, 19.0—20.0 m, 0.2 mm 0 ,

2400 X. Diagenetic crystal growth form and
silica segregation.

III. tábla - Plate III

Vízi szállítású szemcsetípusok.
Water-transported grain types.

1. 709. sz. fúrás, 2,5— 3,0 m, 0,2 mm 0, 54 X. Jól koptatott, legömbölyített, sima felület
szemcse.
Borehole 709, 2.5— 3.0 m, 0.2 mm 0, 54 x. Well-rounded grain of smooth surface.

2. 704. sz. fúrás, 10,0— 11,0 m, 0,2 mm 0, 1500 X. Mechanikai összeütközésre vissza-

vezethet, de oldódási hatásoknak is kitett gödrök.
Borehole 704, 10.0— 11.0 m, 0.2 mm 0, 15Ö0x. Pits due to mechanical collision,

affected, in addition, by dissolution processes.
3. /19/a. sz. fúrás, 16,0— 16,5 m, 0,2 mm 0, 2000 X . V-alakú formák és gödrök, a felüle-

ten oldási és felül kovakiválási nyomokkal.
Borehole 719/a, 16.0— 16.5 m, 0.2 mm 0 , 2000x. V-shaped forms and pits with traces
of dissolution on their surface, overlain by segregated silica.

4. 726. sz. fúrás, 29,0—30,0 m, 0,2 mm 0, 720 X. Görbe karcolási nyom, gödrök és

vájátok.
Borehole 726, 29.0— 30.0 m, 0.2 mm 0, 720 X. Curved scratches, pits and grooves.

5. i03 sz. fúrás, 9,3—10,2 m, 0,2 mm 0 ,
4000 X. Párhuzamos vibrációs jegyek.

Borehole 703, 9.3— 10.2 m, 0.2 mm 0 , 4000 X . Parallel chatter marks.
6. 1 14. sz. fúrás, 29,5— 30,0 m, 0,2 mm 0 ,

2400 X . Párhuzamos egyenes karcolási nyomok.
Borehole 714, 29.5— 30.0 m, 0.2 mm 0, 2400x. Parallel, straight scratches.

IV. tábla — Plate IV

Eolikus szállítású szemcsetípusok.
Grain types due to eolian transport.

1. • 22. sz. fúrás, 2,0— 3,0 m, 0,1— 0,2 mm 0 , 860 X
.
„Felhajló” lapvégekkel rendelkez

koptatott szemcse.
Borehole 722, 2.0— 3.0 m, 0.1 — 0.2 mm 0, 860x. Rounded grain with upturned
plates.

2. 1 19. sz. fúrás, 9,0— 10,0 m, 0,02mm 0 , 540 X . „Felhajló” lapvégekkel rendelkez szemcse,
középen mechanikai mély gödör, amelyben oldódási és kovakicsapódási nyomok vannak.
Borehole < 1 9, 9.0— 10.0 m, 0.2 mm 0 , 540x. Grain with upturned plates. Note the
deep pit due to mechanical effect at the centre with traces of dissolution and silica
segregation therein.

3. 726. sz. fúrás, 29,0— 30,0 m, 0,2 mm 0, 2200 X . Meanderez gerincek sorozata.
Borehole 1 26, 29.0— 30.0 m, 0.2 mm 0, 2200 x • A set of meandering ridges.

4. 726. sz. fúrás, 29,0— 30,3 m, 0,2 mm 0 , 220 X- Mechanikai gödrök és vájatok, a göd-
rök fenekén kovakicsapódással.
Borehole 726, 29.0— 30.3 m, 0.2 mm 0, 220 X . Pits and grooves due to mechanical
effects with silica segregated at the bottom of the pits.
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5. 702. sz. fúrás, 29,5—30,0 m, 0,2 mm 0 , 480 X- Meanderez gerincek sorozata.

Borehole 702, 29.5— 30.0 m, 0.2 mm 0 ,
480 X. A set of meandering ridges.

6. 725. sz. fúrás, 12,0—13,0 m, 0,2 mm 0 , 220 X. Meanderez gerincek sorozata, jobbra
karcolási nyommal és több gödörrel.
Borehole 725, 12.0—13.0 m, 0.2 mm 0, 220 X. A set of meandering ridges with a
scratch and a number of pits to the right.

V. tábla — Plate V

Kémiai mállásnak kitett szemcsetípusok.
Grain types subject to Chemical weathering.

1. 726. sz. fúrás, 29,0— 30,0 m, 0,2 mm 0, 220 X. Ers kémiai oldásnak kitett szemcse,
oldási mélyedésekkel és kovatapasszal.
Borehole 726, 29.0—30.0 m, 0.2 mm 0 ,

220 X. Grain subject to heavy Chemical dis-

solution, with concavities due to dissolution and silica adhered to grain surface.

2. 719/a. sz. fúrás, 27,0—28,0 m, 0,1— 0,2 mm 0, 2600 X. Eredetileg vízi szállítású, V-
alakú gödröket mutató szemcse, amelynek a felülete a kovaoldódás miatt sima fel-

színvé vált. A gödrökben kovarészecskék vannak.
Borehole 719/a, 27.0—28.0 m, 0.1— 0.2 mm 0, 2600 X. Originally water-transported
grain with V-shaped pits filled by segregated silica resulting in a completely smooth
grain surface. The pits contain silica particles.

3. 719/a sz. fúrás, 27,0— 28,0 m, 0,2 mm 0, 860 X. Oldási gödör és kovatapasz, valamint
inszoláció hatására létrejöv repedések.
Borehole 719/a, 27.0— 28.0 m, 0.2 mm 0, 860 X. Dissolution pit with silica adhered
to its surface. Note the fissures resulting from insolation.

4. 716. sz. fúrás, 3,0— 3,5 m, 0,2mm 0 ,1800 X . Mély oldási gödör, belsejében kovakiválással.

Borehole 716, 3.0— 3.5 m, 0.2 mm 0, 1800x. Deep dissolution pit with segregation

of silica therein.

5. 718. sz. fúrás, 26,0— 27,0 m, 0,2 mm 0 ,
480 X. Fels részén sima oldási nyomokat

mutató szemcse. Fleg az alsó részén kovatapaszokkal.
Borehole 718, 26.0—27.0 m, 0.2 mm 0 , 480x. Grain showing smooth dissolution

marks at its top with silica adhered to the surface, mainly in the lower part.

6. 703. sz. fúrás, 19,0—20,0 m, 0,2 mm 0 , 940 X. Kovatapasz-kiválás mélyedésben.
Borehole 703, 19.0—20.0 m, 0.2 mm 0 ,

940 X . Segregated silica adhered to the surface

of a concavity on a grain.

VI. tábla — Plate VI

Inszolációs poligonális repedést mutató szemcsék.
Grains with polygonal cracks due to insolation.

1. 719. sz. fúrás, 9,0—10,0 m, 0,2 mm 0, 400X. Ersen repedezett szemcse, oldódási

nyomokkal és kovatapasszal.
Borehole 719, 9.0—10.0 m, 0.2 mm 0 , 400 x. Heavily fractured grain with dissolu-

tion marks and silica adhered to grain surface.

2. 727. sz. fúrás, 20,0—21,0 m, 0,2 mm 0, 1200X- Repedés és a szemcse alsó részén

oldódási nyom.
Borehole 727, 20.0—21.0 m, 0.2 mm 0, 1200x. A crack and, in the lower part of the

grain, a dissolution mark.
3. 718. sz. fúrás, 2,0— 2,5 m, 0,2 mm 0, 2200 x. A poligonális repedés mellett oldási és

kovakicsapódási nyomokat mutató szemcse.

Borehole 718, 2.0— 2.5 m, 0.2 mm 0, 2200 X. Grain exhibiting, along with polygonal

cracks, the traces of dissolution and silica precipitation.

4.719/a sz. fúrás, 27,0—28,0 m, 0,2 mm 0, 4000X. Ersen felnagyított, poligonális

repedés kovatapaszokkal.
Borehole 719/a, 27.0—28.0 m, 0.2 mm 0, 4000 x. A polygonal network of crack,

largoly enlarged, with silica adhered to grain surface.

5. 701. sz. fúrás, 11,0—12,0 m, 0,2 mm 0, 3000 x. A poligonális repedés mentén oldást

és kovakicsapódást mutató szemcse.
Borehole 701, 11.0—12.0 m, 0.2 mm 0, 3000X. Grain showing dissolution and silica

precipitation along polygonal cracks.

6. 702. sz. fúrás, 6,0— 7,0 m, 0,2 mm 0, 1200x. A repedés mentén kovakicsapódás.

Borehole 702, 6.0— 7.0 in, 0.2 mm 0, 1200 X. Silica segregation along cracks.
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II. Tábla - Plate II.
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Adatok az Erdélyi-medence ásatag szirénjeinek

ismeretéhez (VI.):

Alkarcsontok a kolozsvári (Cluj-napocai)

felseocénbl

Brassói Fuchs Hermán*

(5 táblával)

Összefoglalás: A Kolozsvár környéki fels durvamész rétegekbl (felseocén,
priabonai) két, ugyanazon állattól származó jobb oldali alkarcsontot (radius és ulna),

és egy más egyedtl származó jobb oldali singesont (ulna) töredéket írunk le. E leletek

leginkább még az Eotheroides aegi/ptiacus (Owen) faj azonos csontjaira hasonlítanak,
anélkül, hogy e fajhoz tartozónak minsítenénk azokat. Több hasonló vonás ellenére nem
tartoznak sem a Prototherium veronense de Ziöno fajhoz sem, sem pedig a bizonyos tekin-
tetben szintén hasonló Halitherium schinzi f. delheidi Hartlaub fajhoz. Lehetséges, hogy
e csontok az Eotheroides li/bica Andrews fajhoz tartoznak, de ennek még nem ismerjük
alkarcsontjait. Egy általunk elzleg már leírt (Fuchs, 1973) felkarcsont (humerus)
ugyanis lehetséges, hogy az E. h/bica fajtól származik.

Bevezetés

Rendszeres gyjtéseim során 1958-ban a Kis-Szamos kolozsvári szakaszának
bal parti, fels durvamész rétegeibi (priabonai emelet), mintegy 80—100 m-rel
az ugyaninnen leírt (Fuchs, 1959) bordák lelhelye alatt, ezzel teljesen meg-
egyez szintbl, majdnem teljes, jó megtartású jobb oldali alkarcsontok
[singesont (ulna) és orsócsont (radius)] kerültek el. Ugyanezen rétegekbl és

nagyjából azonos lelhelyrl származik a már korábban leírt (Fuchs, 1970)
koponyatöredék is. A két alkarcsont szorosan egymás mellett, majdnem termé-
szetes helyzetben, proximális végeikkel kifelé feküdtek a kzetben.
A fent említett bordák lelhelyén, és ugyanazon rétegekbl kimosva egy

másik egyed jobb oldali singcsontja (ulnája) proximális részének töredékét
találtuk meg. (E lelet gyjteményünkben a 105/c számot viseli.)

A leletek leírása

1. A két jobb oldali alkarcsont — az A113/A számot visel orsócsont és az
A113/B számot visel singesont leírása:

a) A jobb oldali orsócsontrói — radiusról — a disztális epifízis még a be-
temetdés eltt levált, és valószínleg egy fiatalabb állaté volt. Általános
alakja, jellegzetes vonásai leolvashatók, e csont mérhet hossza: 134 mm.
A diafízis vagy corpus meglehetsen kifele hajlik, a hossztengelye elcsavaro-

• R-3400 CLUJ-NAPOCA, Str. Rákóczi nr. 23, R. S. ROMÁNIA
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dott, aminek következtében aránytalanul megvastagodott alsó — distalis —
vége átfordult a singcsont bels oldalára. Az áthajlás mértéke az ulna felületé-

hez viszonyítva mintegy 60— 65°. A két csont közti köz — spatium interosseum.

— hossza 90 mm, legnagyobb szélessége 10— 11 mm. E csont másik lényeges,

szembetn sajátossága az a nagy vastagság-szélességbeli különbség, mely a

diafízis fels harmada és a végei — különösen a disztális vége — közt fennáll,

míg a diafízis fels felén, az epifízis peremétl mintegy 45 mm-nyire, a csont

szélessége 12 mm, vastagsága 10 mm, addig disztális végén a szélesség 21 mm,
a vastagság pedig 24 mm. A szélesség, de különösen a vastagság, fként a dia-

fízis középs szakaszától növekedik erteljesebben egy ott fellép ers, 30 mm
hosszú él következtében, ami a pronator terres nev izom tapadási helye.

Négy mm-rel a taraj csúcsa alatt, a bels oldalon egy 12 mm hosszú, keskeny és

sekély csatorna húzódik, lejjebb pedig, a ventrális részen egy valamivel széle-

sebb és mélyebb csatorna látható, mely mintegy 37 mm hosszúságban a csont

középs szakasza tájékától a diafízis disztális vége felé tart. Egy határozottabb

él a bels oldal ventrális szegélyén tapasztalható, ez a kiszélesed epifiziális

rész bels csúcsától húzódik lefelé disztálisan.

A diafízis disztális végének harántmetszeti körvonala lapított szív alak, vagy
szabálytalan ötszög, küls oldala, mellyel az ulna megfelel részére fekszik,

enyhén homorú, a bels oldal enyhén domborodó, legnagyobb szélessége pedig a

disztális vég mells oldalának közelében van. Ez az alsó harántfelület, a disztá-

lis epifízis ízesülési helye, a jellegzetesen rücskös képet mutatja, nagyjából

sugárirányú csomókás bordákkal
,
illetve gödörkékkel. A radiusnak ez a disztális

vége mintegy 10 mm-rel túlnyúlik az ulna megfelel részén.

A proximalis epifízis nyom nélkül összentt a diafízis proximális irányban

egyre szélesed fels részével. Küls részébl egy nagyobbacska darab, hátsó

peremébl és oldalából — ahol az ulna megfelel részével hihetleg össze voltak

növe — kisebb darabkák hiányoznak, úgyhogy e rész szélessége és vastagsága

nem mérhet teljes pontossággal. (A mérhet legnagyobb szélesség 25 mm
a teljes szélesség 28— 30 mm lehetett —

,
legnagyobb vastagsága 16 mm, mely

a valóságban 1— 1,5 mm-rel nagyobb érték lehetett.) Az ízületi felületet,

mellyel a felkarcsont — humerus — disztális részéhez kapcsolódott ,
egy mells-

hátsó irányú gyenge él, taraj, két egyenltlen részre osztja. A proximális epi-

fízis az ízesülési felületet kétfelé választó él tájékán pontosan összeillik az ulna

megfelel részével, s nagy valószínséggel megállapítható az is, hogy e tájékon

a rad'us össze volt nve az ulnával.

A diafízis disztális részén a csont porózusabbnak tnik, mint egyebütt.

b) A jobboldali singcsont — ulna dext. — az orsócsontnál vaskosabb

egyenletesebben vastag — szabályosabb csont. Hossztengelye majdnem egye-

nes, csak enyhén befelé és hátrafelé hajló, a disztális végén kissé befelé is van

csavarodva. A proximális epifízis meglehetsen hiányos (ez a rész mállóit ki a

kzetbl), a diafízis viszont jó megtartású, majdnem teljes, csak a csont közepe

tájékáról hiányoznak kisebb darabok, anélkül, hogy érintenék ennek folyto-

nosságát. A disztális epifízis teljesen hiányzik, a radiusnál már ismertetett

okból.

Méretei: mérhet hosszúsága 135 mm (a hiányzó részekkel együtt 160 —
165 mm is lehetett). Legkisebb szélessége a diafízis fels harmada tájékán 18 mm,
legkisebb vastagsága ugyanitt 14 mm, innen kezdve szélessége és vastagsága

mind proximálisan, mind disztálisan egyre növekszik, mérhet legruigyobb
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szélessége a hiányos proximális részen 26 mm, legnagyobb vastagsága ugyanitt

24 mm, a disztális részen legnagyobb szélessége 22 mm, legnagyobb vastagsága

pedig 24 mm.
A diafízis proximális végén háromél, keresztmetszete szabálytalan három-

szög, behorpadó— konkáv— oldalakkal, míg a disztális végén ez a kereszt-

metszet szabálytalan ötszögletnek mondható. Az élek közül a proximális

részen a hátsó él a legerteljesebb, mely felfele a letörött olecranon ulnae

élében folytatódik. A legélesebb, leghatározottabb a bels él, mely a diafízis

közepe tájt kissé legömbölyödik, majd a disztális végen e csonttájék meg-
vastagodásával hátrafelé hajlik.

A diafízis mells oldalának proximális része homorú, jobbról-balról egy-egy

bütyökszer kiemelkedéssel melyek közül a bels jórészt le van törve, felül,

középen egy kis tölcsérszer bemélyedéssel , melybe amint azt már említettük

a radius hátsó felének dudora illeszkedik. Disztális irányban e felület egy
szakaszon elször lapos, majd domborúvá válik, hogy azután a disztális végen
a küls él és a bels járulékos él közt enyhén homorú felületbe menjen át.

E homorulatban két gyenge él, illetve barázda figyelhet meg. E disztális rész

felületi szerkezete finoman gödörkézett, szemcsés, szálas, nagyjából hosszanti

sorokban szövedékszeren elrendezve.

A küls oldal proximális része homorú, és inkább kifelé néz, felülete sima.

Középs részén domborúvá válik és határozottabb él nélkül megy át a bels
oldalra. A bels oldal befelé és hátrafelé néz, különösen a disztális rész síkja

csavarodik el hátsó irányba. A hiányzó disztális epifízissel való ízesülési felület

körvonala szabálytalan ötszög, a rádius azonos felületéhez hasonló, de annál
erteljesebben, durvábban rücskös és annál valamicskével nagyobb. A proxi-

mális epifízis szilárdan össze van nve a diafízissel, varratvonal nem látszik.

Az olecranon letörött, a cavitas sigmoideából is csak az ízesülési felületek egy
része maradt meg, melyeket egy, az olecranon csúcsa felé haladó gyenge taraj,

vagy él kétfelé választ.

2. Az A 105/c számot visel lelet leírása:

Jobboldali singcsont - ulnadext. — proximális töredéke, mely a hiányos epifí-

zisbl és a diafízis pár centiméteres töredékébl áll. Az elbb leírt ulnához
hasonló, de annál nagyobb méret, hihetleg kifejldött állattól származó
maradvány. A proximális epifízis a diafízissel itt is teljesen — nyomtalanul —
össze van nve. Alaktanilag az elbb leírt ulnával lényegileg megegyez.
A diafízis megmaradt proximális része kifejezetten háromél, részaránytalan
háromszög átmetszettek A hátsó él a leghatározottabb, fels felében, mely a
letörött olecranon ulnaeban folytatódott, legömbölyödött, megvastagodott.
Az oldalfalak jellegei az elbb leírt ulnáéhoz hasonlóak, jórészt simák, a fels
rész homorúsága felfut az olecranon megmaradt alsó felébe. A küls oldal

disztális része enyhén domború és sima, fels felében enyhén homorú és bels
oldalán rücskös (kopásnak volna tulajdonítható?), légiéiül, középen egy be-

mélyedés — akárcsak az A113/B sz., fentebb leírt singcsonton — ,
mely lefele

— disztálisan — egy rövid, szabálytalan árokban folytatódik, mellette kifelé

egy kisebb, szabálytalan gödör, a proximális rész bels oldal-peremén, a bütyök
alatt másik két gödör van. E gödörkéknek szerepük lehetett a singcsont és az
orsócsont proximális ízületi fejének elmozdulásmentes összekapcsolódásában.
Az epifízisbl az ízesülési felület szinte sértetlenül megmaradt. Alsó részét a

diafízis felé egy hullámos lefutású keskeny él határolja. Az ízesülési felületet itt

is egy szagittális irányú él választja szét két megközelítleg egyenl nagyságú

4 *
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részre. A csont szerkezete tömött, kagylós törésre hajló, harántmetszetben
itt-ott körkörös rétegzdést mutató.

Méretele: a töredék legnagyobb hosszúsága 61 mm (teljes hossza ennek több
mint a 2,5x-ese lehet, vagyis több mint 150 mm), legnagyobb szélessége, a két
kiugró oldalcsúcs közt 33 mm, legnagyobb vastagsága — ugyanott — 26 mm,
a dialízis disztális részén mérhet legkisebb szélesség 18 mm, legkisebb vastagsága

20 mm (az itt még erteljes hátsó él miatt).

Hasonlóságok és különbségek, végkövetkeztetések

A rendelkezésünkre álló leírások és ábrák alapján összehasonlítva fentebb
leírt csontleleteinket megállapíthatjuk, hogy azok még leginkább az Eotheroides

aegyptiacus (Owen) faj alkarcsontjaihoz hasonlítanak (a radius és ulna általá-

nos alakja, e két csont egymáshoz való viszonya, a proximális ízületi fej, a
cavitas sigmoidea alakja, felépítése stb.), azonban a kolozsvári leletek méretei

annál nagyobbak, hogy azokat az e tekintetben elég nagyfokú változékonyság
keretei közé lehetne illeszteni, a spatiurn interosseum is nagyobbnak látszik a

kolozsvári csontoknál, mint az Eotheroides aegyptiacusnéX, melynél a radius

nem annyira görbült, mint a szamosmenti példányoknál. Sajnos az E. aegypti-

acus alkarcsontjainak töredékes volta nem teszi lehetvé a disztális részek

összehasonlítását. — Végeredményben az itt leírt csontokat nem tekinthetjük e

fajhoz tartozónak.

Ami pedig a másik eocén kori fajt, a Prototheriurn veronense de Zigno fajt

illeti, több hasonló vonás mellett (pl. a radius és ulna keresztezdésének mérté-

ke, a diafízis disztális részének hasonlósága, a radius vastagságának gyors

növekedése disztális irányban, az ulna cavitas sigmoideája vízszintes ízületi

részének helyzete, felépítése stb.) több különbség (pl. a radius diafízisének

vastagsága és szélessége egyformább, vagyis nincs olyan karcsú része, mint a

kolozsvári példányoknál, a proximális ízületi fej pereme egyenes lefutású, nem
hajlik fel középen, mint a szamosmenti csontoknál, vagy az E. aegyptiacusnál

stb.) is megindokolja, hogy leleteinket ne soroljuk e faj keretei közé.

Az oligocén kori Halitherium schinzi Kaup és a Halitherium schinzi forma
delheidi Hartlaub faj, illetve fajta alkarcsontjaihoz is hasonlítanak bizonyos

mértékig leleteink (pl. a H. sch. f. delheidi méretei közelállóak, a forma typicáé

már kevésbé, a cavitas sigmoidea alakja., helyzete stb. szintén hasonló), de

más, lényeges különbségek (mint pl. a radius és ulna egyenes volta, a spatiurn

interosseum jóval kisebb méretei a HalitheriumnéA stb., s bizonyos mértékig a

leletek eltér kora) is nyilvánvalóvá teszik, hogy leleteink nem tartoznak a

szirén fajhoz.

Kár, hogy nem ismerjük az Eotheroides libyca (Andrews) alkarcsontjait,

mert egy általunk Kolozsvárról leírt (Fuchs, 1973) felkarcsont — humerus —
töredék lehetséges, hogy e fajból származik, s így nagyobb a valószínsége

annak is, hogy az itt leírt radius és ulna is ezen fajhoz tartoznak. — De az sem
kizárt, hogy ezek az alkarcsontok egy eddig még nem ismert, új fajhoz tartoz-

nak.
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A kézirat beérkezett: 1986. X. 18.

Beitrag zr Kenntnis über fossile Seekíihe aus dem
Siebenbürgischen Becken (VI):

Unterarmknochen aus dem Obereozán von Klausenburg
(Cluj-Napoca)

H. Brassói Fuchs*

Aus den oberen Grobkalkschichten (Obereozán, priabonische Stufe) von Cluj-Napoca
(Klausenburg, S. R. Rumánien) wurden zwei rechtseitige Unterarmknochen (Radius
dext. und Ulna dext.) desselben Individuunis und in dér gleichen Schicht das Bruchstück
eines, von einem anderen Individuum stammenden EUenbogenbeines (Ulna dext. nr.

A 105/c) gefunden, aus dem Gestein ausprápariert und beschrieben. Die wahrscheinlich
von einem juvenilen Individuum stammenden Funde Radius (A 113/A) und Ulna (A
113/B) dürften in ihrem Proximalteil verwachsen gewesen und erst nachtráglich im
Gestein zerbrochen worden sein. Dér Radius ist fást vollkommen unversehrt, aber die
distale Epiphyse ist abgeschieden, fehlend, genauso wie diejenige von dér Ulna Fali ist,

dérén proximale Epiphyse zwar unvollstándig ist — dér Grossteil des Oleeranons ist

abgebrochen — , doch ist ein betráchtlicher Teil dér Gelenkfláche unversehrt erhalten
geblieben und passt mit dér fást vollkommen unversehrten Gelenkfláche des Radius
ziemlich gut zusammen. Dér Radius ist in dér oberen Hálfte schlank, an den Enden
erweitert, besonders am distalen Ende ist das dér Fali. Seine Lángsachse ist verdreht,

Abmessungen (in mm):

Grösste messbare Lángé des Knochens

Kleinste Breite dér Diaphyse
Kleinste Máchtigkeit dér Diaphyse
Grösste Breite dér Diaphyse
Grösste Máchtigkeit dér Diaphyse
Grösste messbare Breite dér Epiphyse

Grösste messbare Máchtigkeit dér Epiphyse

Radius Ulna I Ulna II

134 135
(160-165)*

61 (< 150)*

12 18 —
10 14 —
21 22 —
24 24 —

(28-30)*
25

— 33

(17-17,5)*
16

— 26

Wahrscheinliche Abmessung des unversehrten Knochens.

R-3400 Cluj-Napoca, Str. Rákóczi nr. 23, Sozialistische Republik Rumánien (R. S. Románia).
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so dass sie sich mit dér mehr gleichmassig dicken Ulna mit einer fást geraden Láng-
sachse kreuzt und mit dér verflachten áusseren Seite ihres distalen Endes dér ebenfalls

verflachten inneren Hálfte dér Vorderfláche des distalen Endes von Ulna aufgelagert ist.

Das Spatium interosseum ist ziemlich gross (90 X 11 mm). Die áussere Fönn des Radius
ist áusserst veránderlich, dementsprechend ist auch dér Querschnitt dér verschiedenen
Régiónén ebenfalls abwechslungsreich, aber dér dér Ulna ist schon etwas einfacher.

Die Epiphyse des rechtseitigen proximalen U7aa-Bruchstücks Nr. 105/c ist — von
dem grösstenteils fehlenden Olecranon abgesehen — ziemlich unversehrt, d. h. vollstán-

diger als Ulna A 113/B. Trotzdem weist kein Zeichen darauf hin, dass sie mit Radius ver-

wachsen gewesen wáre, obwohl auf Grund ihrer von denjenigen dér soeben erwáhnten
Ulna viel grösseren Abmessungen wir mit Recht annehmen könnten, dass sie von einem
erwachsenen Tier stammt.

Die beschriebenen Knochenfunde erinnern durch zahlreiche Merkmale (wie z. B. die

allgemeine Form von Radius und Ulna, das Verháltnis dieser beiden Knochen zeuein-

ander, dér proximale Gelenkkopf, Form und Aufbau dér Cavitas sigmoidea usw.) nocli

am ehesten an die entsprechenden Knochen von Eotheroides aegyptiacus (Owen) unter

allén Arten mit bekanntem Unterarmknochen, doch sind die Abmessungen dér Klausen-

burger Funde grösser und lassen sich demzufolge nicht innerhalb dér sonst ziemlich gros-

sen Variationsbreite einfügen. Auch das Spatium interosseum ist grösser, als es beim E.

aegyptiacus dér Fali ist, bei dem dér Radius weniger gebogen ist. Letzten Endes können
die Knochen nicht als zum E. aegyptiacus gehörig betrachtet werden. (Ilire Zugehörigkeit

zr Gattung Eotheroides ist jedoch sehr wahrscheinlich.)

Trotz zahlreicher Áhnlichkeiten (wie z. B. die Grösse dér Kreuzung von Radius und
Ulna, die Áhnlichkeit dér distalen Seite dér Diaphyse, das rasche Wachstum dér Radius-

máchtigkeit in distaler Richtung, die Lage des waagerechten Gelenkteils dér Cavitas

sigmoidea dér Ulna, sein Bau usw.), wegen solcher Unterschiede wie die grössere Ein-

heitlichkeit von Máchtigkeit und Breite dér Radiusdiaphyse bei Prototherium veronense

de Zigno; dass dér Rand des proximalen Gelenkkopfes geradlinig und nicht in dér Mitte

gekrümmt ist, wie bei den Exemplaren von Klausenburg oder bei E . aegyptiacus usw.,

können wir sie auch zr Art P. veronense nicht rechnen.

Unsere Funde erinnern gewissermassen an Halitherium schinzi Kaup und Halitherium

schinzi forma delheidi Hartlaub (z. B. teilweise die Áhnlichkeit dér Abmessungen náhert

sich forma delheidi an, sowie Form und Lage dér Cavitas sigmoidea usw.), doch wegen
solcher wichtigen Unterschiede wie die Geradlinigkeit von Radius und Ulna, die Klein-

heit des Spatium interosseum usw. und das gewissermassen unterschiedliche Altér (mitt.

Oligozán) können sie nicht in den Rahmen dieser Art eingereiht werden. Es ist wohl
möglich, dass wir mit den Unterarmknochen von Eotheroides libyca (Andrews) zu tun

habén, diese sind jedoch bisher unbekannt. Auch ein von uns (EuCHS, 1973) aus dem
Obereozán von Klausenburg beschriebenes Bruehstück von Humerus gehört wahr-
scheinlich zu dieser Art, was unsere soeben erwáhnte Annahme ebenfalls bekráftigt.

Allerdings ist es auch nicht ausgeschlossen, dass die hier beschriebenen Unterarmknochen
eine neue Art darstellen.

Eingang des Manuskripts in dér Redaktion: 18. Október, 1986.

K no3HaHHK) HCKonaeMbix cnpeH TpaHcmibBaHCKOH BnaAnnbi (VI.):

Kocth npeAruieHbH H3 BepxHero aopeHa OKpecTHOCTeií r. Kny>K-
HanoKa (PyMbiHMfl)

repMau <Pyxc Epauiutou

U3 BepxHero rpyöoro n3BccTHBi<a OKpecTHocreií r. K.ny>K-HanoKa (BepxnHíí aogcH, npn-
aöoHCKHH npyc) onHChiBaioTCH gBe kocth (radius h ulna) npaBoro npegnüeMbR ogHoü h toü we
ocoöh h oöjiomok npaBoií kocth (ulna) gpyroH ocoöh. 3th naxogKii 6o;ibme Bcero cxogHU c no-
goÖHbiMH kocthumh ocTaTKaMH bha3 Eotheroides aegyptiacus (Owen), ho He cmrraiOTCH Ha-

mh npHnagJie>KainHMH ganHOMy Bugy. Hccmotph na pna oöiuhx nepT, ohh He MoryT biTb ot-

HeceHbi Tai<>Ke h i< BHgy Prototherium veronense De Ziqno huh >kc k Biigy Halitherium schi-

nzi f. delheidi Hartlaub, CKOTopbiM TaKwe HMeeTCH neKOTopoe cxogcTBo. Bo3MO>kho, kocth
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othochtch k BHfly Eotheroides lybica Andrews, ho KOCTHbie ocraTKH npeanjieqbR arofi <})opMbi

nona ne H3BecTHbi. OmicaHHaa HaMH(FucHs, 1973) paHee KocTb n;ieMa (humerus), bo3mo>kho,

othochtch k BHfly E. lybica.

Táblamagyarázat — Tafelerklárung

I. Tábla - Tafel I.

1. Szirén jobboldali alkarcsontjai: radius dext. (A 113/Asz.) és ulna dext. (A 113/B sz.)

együtt, természetes helyzetben, elölrl.

Sirenen rechten Unterarmknochen: Radius nr. A 113/A) und Ulna (nr. A 113/B)
zusannnen, in natürlichen Stellung, von vorn.

2. Ugyanaz hátulról.

Idem von hinten.

3. Ugyanaz kívülrl.
Idem von aussen (latéval).

4. Ugyanaz belülrl.

Idem von innen (médiai).

II. Tábla - Tafel II.

1. Az elbbi alkarcsontok proxiinális ízesülési felületei, felülrl.

Proximale Artikulationsoberfláche den gleichen Unterarmknochen, von oben.
2. Az elbbi alkarcsontok disztális végei.

Distale Oberfláchen den gleichen Oberarmknochen.
3. Az elbbi alkarcsontok orsócsontja — radiusa — (A 113 A sz.) elölrl.

Die Speiche — Radius (nr. A 113/A) — den gleichen Unterarmknochen, von vöm.
4. Ugyanaz hátulról.

Idem von hinten.

III. Tábla — Tafel III.

1. Ugyanaz kívülrl (laterálisán).

Idem von aussen (latéval).

2. Az elbbi radius belülrl (mediálisan)

.

Gleiche Radius von innen (médiai).
3. Az elbbi alkarcsontok singcsontja — ulnája (A 113/B sz.) elölrl.

Die Elle (Ulna) nr. A 113/B den gleichen Unterarmknochen von vorn.
4. Az elbbi singcsont — ulna — hátulról.

Idem von hinten.

IV. Tábla — Tafel IV.

1. Az elbbi singcsont kívülrl.
Idem von aussen.

2. Az elbbi singcsont — ulna, A 113/B sz. — belülrl.

Das gleiche Elle — Ulna, nr. A 113/B — von innen.
3. Az A 105/c sz. singcsont- — ulna- — töredék elölrl.

Das Ellen-Fragment — Ulna — nr. A 105/c von vorn.
4. Az elbbi singcsont hátulról.

Das gleiche Elle von hinten.

V. Tábla - Tafel V.

1. Ugyanaz kívülrl.
Idem von aussen.

2. Ugyanaz belülrl.
Idem von innen.
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II. Tábla - Tafel II.
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IV. Tábla - Tafel IV.
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V. Tábla — Tafel V.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK
Földtani Közlöny, Bull. ol the Hungárián Qeol. Soc. (1988) 118. 61—66

A metrós fúrások földtani eredményeinek

átfogó ismertetése"

SzlabóczkyPál***

(5 ábrával, 1 táblázattal)

Összefoglalás: Az 1966— 82 között mélyült budapesti metrós fúrások 40—
200 m mélységig igen részletes feltárást adtak a felseocén és szarmata közötti képzd-
ményekrl. Különösen a paleogén képzdmények tektonizált felépítését és a neogén üle-

dékek meredek-parti, medeneesoros rétegzdését ismerhettük meg igen részletesen az
összetett, sokirányú kutatásokból. Az óriási adattömeg még sokáig hasznos forrása lesz

a Budapest térségi kutatásoknak.

A kutatásról

A budapesti Metró építéséhez több mint félezer kutatófúrást mélyítettek,

kb. 20 ezer folyóméter terjedelemben. A fúrások magfúrással, karotázsméréssel

készültek. A kzetanyagon igen sokféle kzettani, paleontológiái vizsgálatot

végeztek. A fúrások megrendeli a METROBER és UVATERV voltak.

A kivitelezést és feldolgozást az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat

három üzeme és budapesti részlegei végezték. A földtani jelentések egy része

megtalálható a Földtani Intézet adattárában.

A másfél évtizedes kutatás óriási terjedelm és jelentség ismeretet hozott,

de a mindenkori építés-földtani kiértékelésen túl. általános földtani feldolgozása

alig történt meg (Báldi, 1979, Bubics, 1978, Hegyi—Kiss—Szlabóczky
1981), mivel az anyag rendkívüli részletesség információ tartalma folyóiratos

publikációra nem alkalmas. Jelen tanulmány is csak néhány átfogó ipari

feldolgozást tartalmaz, a kutatások idszakában alkalmazott földtani rendszer

megtartásával. Kidolgozása nagy részletesség adatbázisról történt. (A kutatá-
sok közbeni néhány tisztázatlan kérdés erszakos megoldását itt nem tartottuk

szükségesnek)

.

Szerencsés egybeesés, hogy a metrós munkák befejez szakaszában Budapest
területén három melegkarszt-észlel fúrt kút harántolta az itt vizsgált képzd-
mények egy részét (Kvassay-zsilip, Engels tér, Obuda-Solymár).

* Eladta az Általános Földtani Szakosztály eladóülésén, 1985. II. 6-án. A kézirat összeállítva: 1983— 84-ben,
kiegészítve 1987. III. hóban.

*• Mélyépítési Tervez Vállalat, 1051 Budapest V., Vigadó tér 1.
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Fig. 1. Layout of the Metró borelioles

Néhány szelvényrészlet

Az 1. ábrán bemutatjuk a kéziratosán részletesen elkészített szelvények
helyeit. Ezekrl egyszersített formájú változatokat készítettünk 1980-ban a
M. Áll. Földtani Intézet megbízásából a budapesti építésföldtani atlasz magya-
rázójába. A részletes szelvényekbl mutat néhány részletet a 2, 3, 4. ábra.

Az áttekinthetség miatt nem közlünk fúrási rétegsort, csak korhatárokat és

litológiai markereket. A szelvényekhez a következ megjegyzéseket tesszük.

A sokirányú rétegsor-kiértékelés ellenére az építésföldtani célból igényelt

részletes (1 : 200, torzítatlan lépték) litológiai szelvény szerkesztése nehéz
feladat volt, mivel a viszonylag sekély (általában 25 45 m. ritkán közel 200 m)
fúrások nagy része a negyedkori fek alatt nem harántolt kor- (formáció-)
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határt és a paleogén képzdmények homogeneitása, a neogén rendkívüli

litológiai inhomogeneitása miatt „els ránézésre felismerhet”, több 100 m-re
is biztosan összeköthet vezet szintek (markerek) nem nagyon adódtak.

A kzettani, geofizikai, paleontológiái vezet szint jelölések pedig gyakran
ellentmondásosak voltak. Ezért nagy körültekintéssel, a szokásosnál jóval

aprólékosabb munkával kellett a kor- és réteghatárokat összekötni. Sok esetben

régebbi fúrásokat is át kellett értékelni. Ennek a korrelációs munkának egysze-

rsített formája látható az 5. ábrán. (Néhány fúrás esetében eltér a szintezés a

szelvények és az 5. ábra között. Ez a különféle módszerek eltér eredménye
miatt adódik, a bizonytalanságot tükrözi.)

Visszatérve a bemutatott szelvényekhez, azokról az alábbiak olvashatók le.

A Duna— Kálvin tér Rákóczi téri szelvény nyugati részén a Duna medri
fúrások feltárták azt az eocén-triász eltakart sasbérc vonulatot , amit a Margit-

sziget É-i részétl kezdve ismerünk, a Kossuth tér Batthyányi tér közötti, és a

Szabadság híd, Petfi híd alatti metrós fúrások szelvényébl, a Kvassay-
zsilip melletti fúrásból. A Duna ezen szakasza tehát egy eltemetett, nagyobb
srség emelt aljzat felett húzódik. Maga a sasbérc is vetkkel szabdalt,

amelyeken át a mederbe jelents mennyiség meleg karsztvíz szivároghat fel

(Scheuer— Szlabóczky, 1984), de a K-i, Dimitrov tér felli oldalán egy nagy
szerkezeti vonal: legalább 100 m-es elvetési magasságú vetsorozat húzódik
ÉÉNY- DDK-i csapással. Emiatt a triász aljzat felett egész formációk ki-

maradnak (Közraktár téri fúrás). A levetett keményebb összletek felületei

tényleges visszabillenést mutatnak a kb. 100 m-es fúrás kiosztás alapján, ami a
vetzóna húzott voltát mutatja. A Kálvin-tér alatti oligocén felszínben jelent-

kez hullámot eróziós eredetnek véljük a markerek lefutása és a húzott
dinamikájú vetsorozat alapján, bár a Kálvin tér körüli nagyszámú tektonikai

adat alapján (sok orientált mintavétel volt itt) a szelvényiránnyal konvergáló,
nyomott vetk sem kizártak.

A miocén összletekben több marker segíti a szelvény szerkesztést, mivel a
fúrások közötti kzetréteg-összekötés bizonytalan. A viszonylag meredek,
ersen denudált

,
paleogén felépítés tengerpart elterében az eredeti rétegzdés is

igen változatos volt, amit a miocén vulkanizmust követ földrengések , majd az
utólagos tektonizmus tovább variáltak. A miocén képzdmények igen nagymérték
áthalmozottsága miatt az értékelhet mikrofaunás fúrási szakaszok nem folyto-

nosak. Ezek kormeghatározását az OFKFY Komlói Központi Laboratóriuma
végezte. A Kálvin tér környéki sok vet után K felé haladva tektonikailag
jóval nyugodtabb szakasz következik, ami már a pesti neogén medence belsejét

jelzi. Eredeti szelvényünk Rákóczi tér utáni szakaszát itt kihagyjuk. A Baross
tér—Rákos-patak közötti szakasz egyszersített ábrázolását a 3. ábra mutatja.
Itt az átlag 60-m-es fúrások alapján, egy szarmata tengerparti, denudált tetej,
hármas tagozódásét medencesor adódott ki a szerkesztésbl. A szarmata tenger-
belseje felé haladva a medence profilok változása figyelemre méltó: a 1-es még
csak kis mélyedés, a Il-es már jóval nagyobb, a kozárdi agyagos fácies határo-
zott vonalú ikresedésével . A Hungária körút alatt, a Lajtai Mészk Formáció
erodált kicsúcsosodása torzítatlan szelvényben, egy 35 m magas, alul 220 m
széles egykori domb (sziget) 20c— 35°-os lejtkkel. A denudációt is figyelembe
véve ezek a szarmata öblözetek maximális elöntésük idszakában 30— 50 m
vízmélységek voltak. A szelvény szarmata részének szerkesztésénél a litoló-

giai markerek mellett jelentsen támaszkodtunk Boda Jen faunavizsgálataira.
A harmadik szelvény (4. ábra) az Óbuda— Margitsziget— Élmunkás tér

—
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Köröndi stb. vonalában húzódó szelvénybl mutat be egyszersített részlete-

ket. A szelvény jobb oldala a Budai Márgából álló sasbérces szerkezetet mutatja,
aminek csapását hagyományosan ÉÉNY—DDK-nek tekintjük. A pesti oldali

metrós fúrások alapján a szerkezeti „magasvonal” folytatódása az Élmunkás
tér alatt található. Megjegyezzük, hogy a Budai Márga fúrómagjain sok hidro-

termális nyom volt felismerhet, a rátelepül Kiscelli Agyagban viszont már
nem. Az óbudai fúrások OFKFV-s paleontológiái vizsgálatát Báldi T. és

munkatársai egészítették ki, igen széleskören. A szelvény másik részlete a
Körönd melletti miocén tengerparti képet mutatja. A két nagy vet közötti

meredek kzethatár valódi dlése 30°. Ezt egy hasonló meredekség marker is

követi. Az alapján jól érzékelhet, hogy a mindenkori miocén tengerfenék fölé

100 méterekkel kiemelked oligocén parti szárazulatról milyen nagy mérték
lehetett a lepusztulás. A meredek part segítette a szeizmikus és gravitációs

eredet iszapmozgásokat is.

A vizsgált képzdmények áttekintése

Az 5. ábrán bemutatjuk a kor szerinti fúrás-korrelációs kísérletünket, amely
néhány helyen eltér a fúrás-szintezések szelvénybeni megoldásától. Egyik
megoldást sem lehet kizárni. Ehhez — az 1976 utáni metrós kutatások egész

területérl — azokat a litológiailag legmarkánsabb fúrásokat választottuk ki,

ahol a fauna-vizsgálatok is biztosak voltak. Az oligocén és szarmata szakaszok,

már említett vizsgálói mellett a bádeni korú képzdmények foraminifera-

vizsgálatát túlnyomórészt Nyír Réka végezte, az OFKFV keretében.

A metrós fúrások által eddig legrészletesebben feltárt formációk jellemzését az

1. táblázatban foglaltuk össze. Látható, hogy a számszer jellemzk némelyike

ellentmond a hagyományos fácies névnek, (pl. a Törökbálinti Homokk
uralkodóan „agyagos”, a Lajtai Mészk karbonát tartalma 50% alatti).

A gyorsított ütem és alagút méret feltárásokkal ellenrzött metrós kutatás

értékelése kétségkívül tartalmazhat néhány ellentmondást, de szerz célja nem
a tudományos alaposság, hanem az óriási információhalmaz kis terjedelm
konzerválása, ismertetése volt.

Irodalom - References
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lormotlnns (Eggenhurgian); Ttantition: 0. Ollgo-Miocene: Oligoetnt formatlons 7 Pectunculus sondstone i Fgcrlnn), 8. Törökbálint sandstone (lígerlan), 9. Kísérli
Clay, uppcr boriron (Rupellnn), 10. Tárd clay, lower bortzon (I.attorflan). 11. Buda mari (Bartonlan); I. Quat'nmry base levet. II. Fommtlon boundary. III. Sandy

marker horlzon, IV. Oravelly markor horlzon, V. Tufluceous markor horlzon, VI. Marly markor horlzon, VU. Major fault 2one, VIII. Metró borebolc



BAROSS TÉR
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(szarmata), 0. Lajtai meszes, homokos (bádeni), 7. Tengeri turbldltes (bitdcnl); I. K vártér erózióbázis, II- Képzdményhatár, III. Homokos vezetószint, IV. Kavicsos vezotószint, V. Tufahomokos vezetószlnt, VI. Márgás vezetószlnt, VII. Egyéb vezotószlnt, VIII, Jelentsebb vezetózóna, IX Mell"* kutat

i, 5. Calcareous clayey (Sammtlnn), 0. Leytlrn calcarcous, sandy (Badcnlan), 7. Maríné turhldite (Badenlan); I. Quatemary bse level, II. Formatlon boundory, III. Sandy morker, TV. Gravclly mnrker, V. Tu(T sandy markor, VI. Marly markor, VII. Other markers, Vili, Major fault zone, IX. Metró horrholr*
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KORÖND SZONDI U ÉLMUNKÁS TÉR I
KOLOSY TÉR AMFITEÁTRUM FLÓRIÁN TÉR BECSI ÚT

4. ábra. Földtani szelvény Óbuda és a Kodály körömi között. Jelmag yuráznt : Krarttr: 1. Feltoltét, és agyag, 2. Kavics, homok; Sliortv: 3. Bídcni, 4. F.ggenburgl; Átmenet: 5. Ollgo — miocén; Gligocén 6. Fgcrien, 7. Kupéit, 8. Lnttorfl, 0. Haitim . I. Képzdménybe tár. II. Jelentsebb vezetszlnt, III. Jelentsebb vetöznn, IV. Metrs kutatófúrás, V. Szelvény

-

megszakltós, VI. Szelvényd ny törés

Fig. 4. Qeologlcol sectlon between Óbuda and KodAly körönd squore. Kxplanutlon (Juatemarv. 1. Alluvlnl deposlts and clay, 2. Oravel, somi; Miortiir. 3. Badenlnn, 4. Eggenhurglnn; Ttaviiticm: 6. Ollgo-Mlocene; Oligoctvr 0. Egerlnn, 7. liupelliin, 8. Luttorflnn, 0. Bartoiiian, I. Fonuation boutulnry, II. Major morker, III. Major fault zone, IV. Metró boreliole, V.
Intcrruptlon of profilé, VI. Break In profile dlrcetlon
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A comprehensive discussion of the geological results of the

Metró boreholes

P. Szlabóczky*

Pút down between 1966 and 1982 during the construction of the Metropolitan Under-
ground Railway System of Budapest, the boreholes under discussion have provided a
very detailed exposure of the 40 to 200 m depth interval. The complex, many-sided
studies have enabled a very detailed understanding, in particular, of that fact that the
Paleogene formations are affected by tectonic deformation and that they were formed
in a steep shoreline environment in a basin rangé. The enormous mass of data accumul-
ated will serve as an important source of information fór resear hers dealing with the
Budapest region still fór a long time to come.

Manuscript received: 7th January, 1985.

063op reojioritMecKHx pe3yjibTaT0B ypeHHH npn crpoHTejibCTBe

öyAaneiiiTCKoro MeTponojiHTeHa

ÍIoa Caq6oi}ku

EypoBbiMH ci<Ba>KHHaMH 1966—82 rr., nogroTaBJiHBaBiiiHMH crpoHTe^bCTBO yaaneuiTCKoro
MeTponojiHTeHa, oöecneneHbi aeTajibHbie aaHHbie no BepxHeaopeHOBbiM h capMaTCKHM oTjio>Ke-

HHBMH flO IMiyÖHH 40— 200 M. ripn KOMnJieKCHOM MHOrOCTOpOHHeM H3yHCHHH MaTepnaJlOB Bbl-

HCneHa 3HaHHTejibHaa Tei<TOHimeci<aH HapyineHHOCTb najieoreHOBbix oTJioweHHií, a Taione Ha-

KonjieHne HeoreHOBbix ot^okchmh y KpyTbix öeperoB, b penoHKe BnaanH. HaKonjieHHbifi rpo-

MagHbin oöbeM gaHHbix eme aoaro öyaeT cjiywnTb hctohhhkom no3Hami5i reojionmecKoro
CTpoeHna OKpecTHOCteií EyaaneuiTa.

MÉLYÉIT?ÉRV Consulting Enginccring, H-1051 Budapest V. Vlgudó tér 1.
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A karádi fúrások paleozóos képzdményeinek
újraértékelése

Dr. Bércziné dr. Makk Anikó*

(2 ábrával, 3 táblával)

Összefoglalás: A 70-es években lemélyített újfalui fúrás alsóperm összletének

ismeretében szükségessé vált a karádi anyag krono-, lito- és biosztratigráfiai újraértéke-

lése. Ennek eredményeként a karádi elfordulás jól azonosítható, az újfalui alsóperm
trogkofeli rétegek darvaziteszes szintjével.

A Dunántúl Balatontól D-re (1. ábra) es területén, a Somogy megyei
Karád községtl ÉNy-ra mélyített Karád-1. és Karád-2. sz. fúrások 910 m,
ill. 1017 m mélységben újpaleozóos aljzatot tártak fel. A 70-es években lemélyí-

tett Újfalu-T. sz. szerkezetkutató mélyfúrás 788 m vastag, finomtörmelékes,

zátonybreccsa lencséket tartalmazó, alsóperm trogkofeli rétegeinek ismeretében

(Bérczi-Makk A. et Kochansky Devidé,V. 1981) szükségessé vált a karádi

anyag krono-, lito- és biosztratigráfiai újraértékelése. Ennek eredményeként a
karádi elfordulás jól azonosítható az újfalui alsóperm trogkofeli rétegek

darvaziteszes szintjével

.

A ma már pótolhatatlan kzetanyag hiányában a reambulálás során csak az

egykori hiányos kzetleírásokra és a meglév vékonycsiszolati mintákra tud-

tunk támaszkodni.

Fig. 1. Geographical Iocation of Karúd

* Magyar Szénhidrogénipari Kutató Fejleszt Intézet, 2443 Százhalombatta, Ff. 32.

5 *
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A Karád-1. sz. fúrás neogén képzdmények alatt, 116 m vastag, 910—1026 m
között harántolt, tektonikailag ersen igénybevett (breccsás, gyrt, kipréselt)

összletének finomtörmelékes, szürke szín, kemény, rétegzetlen, kovás köt-
anyagú homokkövei, márgái és karbonátos kifejldés, sárgásszürke szín,
tömött, kemény, zátonybreccsa mészkövei (2. ábra) jól azonosíthatók az
újfalui alsóperm klasztikus trogkofeli (Flügel, H. 1971.) rétegeivel. Az újra-

határozott mikrofauna is emellett szól

:

Fusulinidae:

Schubertella sp.

Rugosochusenella sp.

Darvasites cf. contractus (Schellwien)
Darvasites sp.

Mikroforaminifera

:

Lasiodiscus sp.

Tetrataxis sp
x

Tetrataxis sp 2

Climacammina sp.

Globivalvulina vulgáris Morozova

A Karád-2. sz. fúrás éppenhogy elérte az újpaleozóos aljzatot, neogén kép-

zdmények alatt, 1017 m mélységben és 9 m-t haladt benne. A világos, sárgás-

szürke szín, tömött, finomszemcsés, kalciteres mészkbl mindössze néhány
Ostracoda héjtöredék és egyetlen foraminifera faj került el: Neotuberitina

m

Litofacies
Magfúrás helye

és száma Biofacies

MIOCÉN

1000 - ey

1026

sargasszürke, breccsás

mészk

11 .

911,0-911,5

sargasszürke, breccsás
mészk

12 .

I 956,5-959,5

világosszürke marga,
kvarchomokkö

13.

960,5.-981,0

Tetrataxis sp
2

Tetrataxis sp^

Globivalvulina vulgáris

Climacammina ? sp
Darvasites cf. contractus
Rugosochusenella sp.

Schubertella sp.

szürke kvarchomokkö,
ersen gyrt agyag

szürkéssárga, breccsás
mészk

14

• 1000,0-1001,0

15.

1009,5-1010,5

17

sárgásszurke mészk • 1023,0-10250,

sargasszürke, breccsás
mészk

Schubertella sp
Climacammina sp.

Lasiodiscus sp.

2. ábra. A Ka-1. sz. fúrás tengeri alsóperm összletének jellemz litofáciesei és biofóciesei

Fig. 2. Cliaracteristic litho- and biofacies of the Lower Permian maríné sequence in the borehole Ka-1
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reitlirujerae ('Mikl.—Makl.). A kzettani hasonlóság alapján a Karád-1. fúrás

alsóperni összletével azonos kifejldésnek vesszük.

Az 1953-ban mélyített karádi szénhidrogénkutató fúrások fusulinás mész-

kövét annak idején karbon idszakinak tekintették (Majzon L. 1966; Balázs
E. et Juhász Á. 1969; OKOT kútkönyvi dokumentáció). Az eredeti kzet-
leírásokban (OKGT, kútkönyvi dokumentáció) a fusulinás mészk mint törme-

lékes anyag szerepel, valószínleg a breccsás szövet és a közbetelepült finom-

törmelékes összlet miatt. A trogkofeli mészk elnevezés hosszú ideig csak a

Kami Alpok és a Ny-i Karavankák világosszürke zátonyképzdményeire
vonatkozott. RAMOvá, A. (1963) kezdeményezése nyomán beigazolódott

(RAMOvá, A. et. Kochansky-Devidk, V. 1965; Kochansky-Devidé, V. 1973;

RAMOvá, A. 1974), hogy e zátonyképzdményhez már a K-i Karavankáktól a

Ravna gora vidékéig, továbbá a Velebitben is egy konglomerátum-homokk
összlet csatlakozik, ennek magasabb részébe organogén mészkpadok és zátony-

breccsa lencsék iktatódnak, amelyek egykorúak a trogkofeli zátonymészkövek-
kel. Véleményem szerint a karádi összlet az újfalui fúrás alsóperm darvazite-

szes törmelékes kifejldéséhez hasonlóan a fenti jugoszláviai elfordulások
sorozatába tartozik.

A múltban történtek irodalmi utalások arra, hogy a karádi anyag a Bükk
hegység felskarbon kifejldéseinél fiatalabb, illetve nem teljesen azonos vele.

Balogh K. (1964) szerint a karádi kzetanyag ,,elüt a Bükk hegység uráli

mészkövétl”. Rattzer-Csernouszova szerint (Balogh K. 1964; Majzon L.

1966) a karádi Fusulinidae család taxonjai a Bükk hegységi felskarbonnál
valamivel fiatalabbak. Az újfalui smaradvány asszociáció ismeretében már
Sidó M. (1983) is a karádi elfordulást az újfalui alsóperm darvaziteszes hori-

zonttal azonosítja.

Irodalom — References

Balázs E.—Juhász Á. (1969): A magyarországi szénhidrogénkutató mélyfúrások által feltárt karbon és perm idszaki
képzdmények összehasonlító vizsgálata — OGIL Mszaki Tudományos Közleményei, pp. 17—22. Budapest.

Balogh K. (1964): A Bükk-hegység földtani képzdményei — Földtani Int. Évk. 48, pp. 241— 720. Budapest.
Balogh K.— Barabás A. (1972): The Carboniferous and Permian of Hungary — Aeta Mineralogica-Petrographica, 20.

2. pp. 191— 207. Szeged.
Bérczi-Makk A.— Kochansky-Devidé, V. (1981): Maríné Lower and Middle Permian in the oil exploratory well

jfalu-I (SV-Hungary) — Aeta Geoí. Acad. Sci. Hung. 24. 1. pp. 117—128. Budapest.
Flügel, H. (1971): Útmutató az osztrák paleozóikum rétegtani táblázatához — MÁFI Évi Jel. az 1971. évrl, pp. 303—

309. Budapest.
Karád (1953) OKGT Adattár, Budapest.
Kochansky-Devidé, V. (1973): Trogkofel-Ablagerungen in Kroatien — Geol. vjesnik, 26. (1972), pp. 41—51, Zagreb.
Majzon L. (1966): Foraminifera vizsgálatok. 939 p. Akadémiai Kiadó, Budapest.
OKGT Kútkönyvi Dokumentáció, OKGT Adattár, Budapest.
RamoyS, A. (1963): Biostratigraphie dér Trogkofel-Stufe in Jugoslawien — N. Jahrb. Geol. Paláont., Mh. 7. pp. 382—

388.
RamovS. A. (1974): Fortschritte in dér Untersuchungen des Cnter- und Mittel-Perms in Slowenien, XAV Jugoslawien,

Carinthia n. 164. 84. pp. 99—103. Klagenfurt .

Ramové, A.— Kochansky-Devidé, V. (1965): Die Entwicklung des Jungpaláozoikums in dér Cmgebung von Ortnek
in Unterkrain — Acad. sci. artium SÍoven. Cl. IV. Dissert. 8. pp. 323—413. Ljubljana.

Síró M. (1983): Magyarországi perm képzdmények foraminiferái — slénytani Viták 29. pp. 85—101. Budapest.

A kézirat beérkezett: 1987. I. 8.



70 Földtani Közlöny 118. kötet, 1. füzet

Reassessment of the Paleozoic from the boreholes of Karád

Dr. A. Bérczi-Makk*

The Paleozoic sequence of the boreholes pút down NW of the viliágé Karád in SW
Hungary ( Fig. 1

)

can be readily identified with the Darvasites Horizon (H. Flügel
1971; V. Kochansky-Devidé 1973; A. Ramové 1963, 1974; A. Ramovs & V. Kochansky-
Devidé 1965) of the Lower Permian clastic Trogkofel Beds of Újfalu (A. Bérczi-Makk
& V. Kochansky-Devidé 1981).

Under the Neogene, heavily deformed (brecciated, földed, compressed), finegrained,
grey, liard, unstratified sandstones with a siliceous mátrix, maris and yellowish-grey
cotnpact, hard reef-breccia limestones were cut by drilling (Fig. 2).

With a view to the taxa of the Fusulinidae fainily, the foraminiferal fauna of Karád
may be correlated with the fossil association of Újfalu:

Fusulinidae: Schubertella sp.

Rugosochusenella sp.

Darvasites cf. contractus (Schellwien)
Darvasites sp.

Mieroforaminifera: Lasiodiscus sp.

Tetrataxis sp
l

Tetrataxis sp 2

Climacammina sp.

Globivalvulina vulgáris Morozova

Manuscript reeeived: 8th January, 1987.

PeBH3HB nane030HCKIlX 0TJ10>KeHHM, BCKpbITblX CKB3>KHHaMH ÖJ1H3 C.

Kapaa (KDKHee 03. EajiaTOH)

d-p A. Eepifu-MaKic

najieo30HCi<ne otjiowchhr, BCKpbiTbie CKBa>KHHaMH Ka-1 n Ka-2 k ceBepo-3anany ot c.

Kapan (puc. 1 ) b ioro-3ana«noií BeHrpnn, nerKO conocTaBHMbi c aapBa3iiT0Bi>iM ropH30HTow
TporKO(Jje^bCKHX caoeB (Flügel 1971; Kochansky-Devidé 1973; Ramovs 1963, 1974; Ra-
mové—Kochansky-Devidé 1965) oÖJiOMOMHoro cocTaBa paHHenepMCKoro B03pacTa, H3Bec-

.’Hbix no CKBa>i<HHe 6jiH3C.yH(})aay([oro-3anaa3aAyHaHimiHbi; Bérczi-Makk—Kochansky-
Devidé 1981).

rioa HeoreHOBbiMH oTJioweHHHMii CKBawHHaMH BCKpbiTbi tckctohiimcckm CHJibHO HapyiueH-
Hbie (GpcKMHpoBaHHbie, CMRTue, BbiwaTbie) TOHKOoÖJiOMOHHbie cepwe TBepabie necaoiicTbie

necMaHHKH Ha kpcmhhctom ueMeHTe, Meprean ii H<ejm>BaTo-cepbie naoTHbic TBepabie ii3bccthhkii

pH(j)OBI.IX peKSHÍÍ.
KapaacKan (JiayHa <l)op.\iHHH(})ep, ocochho c yneTOM (JiysyjniHiia, moikct öbiTb conocTaBjieHa

c (JtayHOH Yfi({)ajty. CnHCOK (jtop.M BKaioaaCT (j)y3yannnflbi Schubertella sp., Rugosochusenella

sp., Darvasites ef. contractus (Schellwien), Darvasites sp. n Miii<po(j)opaMiiHii<j>cpbi iMsiodi-

scus sp., Tetrataxis splt Tetrataxis sp2 ,
Climacammina sp., Globivalvulina vulgáris Morozova.

Táblamagyarázat Explanation of plates

I. tábla — Plate I.

1. Lasiodiscus sp.

Ka-1. markolás 1025 m-bl 85 X
Ka-1. grabbing from 1025 m
* Hungárián Hydrooarbon Institut, H-2443 Százhalombatta, POB. 32, Hungary.
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2. Tetrataxis sp
t

Ka-1. 12. 956,5-959,5 m 85 x
3. Tetrataxis sp t

Ka-1. 12. 956,5-959,5 m 70 X
4. Globivalvulina vulgáris Morozova

Ka-1. 12. 956,5-959,5 in 85 x
5. Glimacammina ? sp.

Ka-1. 12. 956,5-959,5 m 85x

II. tábla - I’late II.

1. Darvasites cf. contraclus ('Scheli.wien)
Ka-1. 12. 956,5-959,5 m 40 x

2. Darvasites cf. contraclus (Schellwien)
Ka-1. 12. 956,5-959,5 ni 40x

III. tábla - Plate 111.

1. Rugosochusenetta sp.

Ka-1. 12. 956,5-959,5 in 35

X

2. Schubertella ? sp.

Ka-1. 12. 956,5-959,5 m 70 X
3. Schubertella ? sp.

Ka-1. 12. 956,5-959,5 m 70x
4. a. Schubertella sp.

b. Tetrataxis sp 2

c. Qlobivalvulina sp.

Ka-1. 12. 956,5-959,5 m 35 X
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I. tábla — Plate I.
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II. tábla - Fiaté II.
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III. tábla — Plate III.



HÍREK, ISMERTETÉSEK

I^—jtr —

•

Boskovits Gábor emlékezete

(
1933 - 1987 )

Barátai és munkatársai mély megdöbbenéssel értesültünk a szomorú hírrl, hogy
Boskovits Gábor életének 54. évében, 1987. IX. 3-án, Budapesten elhunyt.

1933. június 1-jén született Aradon. A budai Rákóczi Ferenc gimnáziumban érettségi-
zett, jeles eredménnyel, 1951-ben. Még diák korában eljegyezte magát a földtannal,
Venkovits István hatása alatt, s 1948-tól kezdve a Pálvölgyi cseppkbarlangban mint
vezet mködött. 1949-tl a Textiles Szakszervezet földtani laboratóriumában, majd a
Társadalom- ésTermészettudományi IsmeretterjesztTársulat laboratóriumában tevékeny-
kedett. Egyetemi tanulmányait 1 951 és 1 955 között folytatta az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Természettudományi Karán, s 1955 szén nyerte el a geológusi oklevelet.

Szakmai pályafutását 1956 szeptemberében kezdte meg a Kaposvári Mélyfúró Vál-
lalatnál. Ezt követen a Vízkutató és Fúró Vállalat gyrszemerei üzemvezetségére került
1959-ben, ahonnan 1963-ban a vállalat budapesti üzemvezetségére helyezték s mint
körzeti geológus dolgozott. 1964-tl 1968-ig a TESCO szervezésében a Mali Köztársaság-
ban végzett eredményes hidrogeológusi munkát. Hazatérése után 1969-ig a VIKUV
lajosmizsei üzemvezetségén volt geológus s innen az OVH Vízkészletgazdálkodási Köz-
pontjába helyezték át. 1976-tól kezdve ismét a VIKUV-hoz, annak budapesti központ-
jába, a Vízföldtani Osztályra került s mint osztályvezet-helyettes dolgozott haláláig.

Boskovits Gábor kiváló képesség, jó felkészültség, kitn gyakorlati érzék, gaz-
dag szakmai tapasztalatokkal rendelkez, szakmáját odaadással mvel geológus volt.
Kitn megfigyel- és ítélképesség, valamint rendszerez készség jellemezte. Mindezt
jól kamatoztatta mindennapi bels és küls munkája során. Munkaintenzitását és mun-
kaszeretetét még utolsó éveiben megromlott egészségi állapota sem tudta lerontani. Meg-
becsült tagja volt a Vízkutató és Fúró Vállalat s az egész vízügyi ágazat nagy családjá-
nak. Több ízben részesült kiváló dolgozó és igazgatói dicséret kitüntetésben. Ismeret-
és érdekldési köre igen széles volt, angol és francia nyelvtudása és nagy olvasottsága
révén igen tartalmas életet élt.

Halála nagy veszteség számunkra. Munkássága nem volt hiábavaló, mivel három év-
tizedes hidrogeológiai mködése eredményeképpen számos kút születése és vízügyi léte-
sítmény fennállása emlékeztet rá.

Emlékét kegyelettel megrizzük ! Dr. Korim Kálmán



Személyi hírek

1988. II. 13-án, 59. évében, súlyos be-

tegségben, Budapesten elhunyt Komjáti
János fgeológus, a Geofizikai Kutató Vál-

lalat nyugalmazott igazgatóhelyettese. Te-
metése II. 25-én 14 h-kor volt a Farkas-
réti temetben. A ravatalnál Pogácsás
György tagtársunk, a sírnál Benkóczy
Péter búcsúztatta a végs nyughelyére sok
pályatársától elkísért kollégánkat.

Életének 56. évében Budapesten, sú-

lyos betegségben elhunyt Széles Margit
geológus, a Szénhidrogénipari Kutató és

Fejleszt Intézet paleontológusa. Teme-
tése 1988. II. 29-én 15 h-kor volt a Me-
gyeri úti temetben.

1988. II. 19-én, életének 59. évében Bu-
dapesten meghalt Jamniczky Kázmér geo-
lógus, az Országos Kolaj- és Gázipari
Tröszt fmunkatársa. Búcsúztatása III.

1-jén 1 1.30 h-kor volt a Rákoskeresztúri új
köztemetben, ahol a munkatársak nevé-
ben Völgyi László tagtársunk mondott
búcsúztatót. A tröszt saját halottjának te-

kintette az elhunytat, akit a búcsúztatás
után a Kerepesi temetben helyeztek örök
nyugalomra.

1988. III. 2-án, hosszan tartó, súlyos be-
tegségben Gellénházán (Zala m.) elhunyt
Gönczi Julianna geológus, életének 41.

évében. Zaránd Csaba geológus feleségét

szk családi körben búcsúztatták.

1988. III. 5-ón, 77 éves korában Buda-
pesten meghalt dr. Mé;heS Kálmán geoló-
gus. Temetése III. 18-án 12.30 h-kor volt
az Óbudai temetben.

Füzessy László geológus Kanadában
váratlanul elhunyt.

Zsolnay Lajosné sz. Egervári Kata-
lin, a Vízgazdálkodási Intézet ny. hidro-

geológusa, a Vízkutató és Fúró Vállalat

üzemvezetségénél végzett szolgálati te-

vékenység közben Mátészalkán hirtelen

meghalt. Temetése 1988. III. 18-án 10 li-

kr volt a budapesti Újpalotai temetben.
A kollégák széles köre kísérte el utolsó

útján.

Dr. Allodiatoris Irma, a Természet-
tudományi Múzeum kiváló dolgozója, a
földtani tudománytörténeti gyjtemény-
nek sok éven át kezelje és gyarapítója,
1988. III. 7-én, 76 éves korában csendesen
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
III. 22-én de. 11 h-kor volt a Rákoske-
resztúri új köztemetben.

Müller Pál: ,,A badeni emelet tízlábú

rákjai” cím kandidátusi értekezésének nyil-

vános vitája 1987. XII. 17-én de. 10 h-kor

volt az Akadémia nagytermében. Az érte-

kezés opponensei Bda Jen, a földtudo-

mány kandidátusa és Báldi Tamás, a

földtudomány doktora voltak.

Báldi Tamásné: „A dunántúli paleogén

képzdmények nannoplanktonja” cím
kandidátusi értekezésének (könyv) nyilvá-

nos vitája 1988. I. 14-én de. 1Ö h-kor volt

az Akadémia nagytermében.

Horváth Ferenc: „A Pannon medence
kialakulásának geofizikai modellje” cím
kandidátusi értekezésének nyilvános vitája

1988. III. 2-án de. 10 h-kor volt az Aka-
démia nagytermében. Az értekezés oppo-

nensei Ádám Antal, a mszaki tudomány
doktora és Posqay Károly, a mszaki tu-

domány kandidátusa voltak. A bizottság

elnöke Csókás János, a mszaki tudomány
doktora, titkára Zilahy Sebes László, a
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mszaki tudomány kandidátusa, tagjai

Bisztricsány Ede, Steiner Ferenc, a m-
szaki tudomány doktorai, Ádám Oszkár,
a mszaki tudomány kandidátusa, K-
rössy László, a földtudomány kandidá-
tusa, és Hámor Géza, a földtudomány
doktora voltak.

Vincze János: „A Kvágószölsi Ho-
mokk Formáció uránércesedésének vizs-

gálata modellkísérletekkel” cím kandi-
dátusi értekezésének nyivános vitája 1988.
III. 3-án de. 10 h-kor volt az Akadémia
nagytermében. Az értekezés opponensei
Szederkényi Tibor, a földtudomány dok-
tora és Nagy Béla, a földtudomány kandi-
dátusa voltak. A bizottság elnöke Kli-
btjrszkyné Vogl Mária, az MTA rendes
tagja, titkára Buda György, a földtudo-
mány kandidátusa, tagjai Bárdossy
György és Pantó György, a földtudomány
doktorai és Jámbor Áron, a földtudomány
kandidátusa voltak.

Dank Viktor: „A magyarországi k-
olaj- és földgázkutatások földtani alapjai
1964— 1984” cím összefoglaló doktori tézi-

seinek nyilvános vitája 1988. III. 18-án
de. 10 h-kor volt az Akadémia nagytermé-
ben. A termet az érdekld hallgatóság
zsúfolásig megtöltötte.
Az értekezés opponensei Meskó Attila,

a mszaki tudomány doktora, Szeder-
kényi Tibor, a földtudomány doktora és

Szilas A. Pál, a mszaki tudomány dok-
tora voltak. A bizottság elnöke Grasselly
Gyula, az MTA rendes tagja, tagjai Dole-
schall Sándor, a mszaki tudomány kan-
didátusa, Pantó György, a földtudomány
doktora, Szalay Árpád és Alföldi László,
a földtudomány kandidátusai, Benk Fe-
renc, a földtudomány doktora és Tóth
József, a kémiai tudomány doktora voltak.

Kremszner Miklós geofizikus, a Víz-
kutató és Fúró Vállalat osztályvezetje
1988. I. 18-án Sopronban elhunyt.

1932. I. 10-én született Sopronban.
Iskoláit és az egyetemet szülvárosában
végezte. 1954-ben fejezte be a tanulmá-
nyait, s ekkor a M. Áll. Eötvös L. Geo-
fizikai Intézet geoelektromos osztályán
kezdte meg szakmai munkáját. A tata-
bányai és esztergomi szénkutatás után
1960-ban az akkor beindult mongóliai víz-

kutató expedícióban folytatta munkássá-
gát. Onnan hazatérve a vízkutatásban ma-
radt. A VIKUV észlel, majd kiértékel
geofizikusa. Késbb újabb két évet tölt

Mongóliában vízkutatási karotázs mun-
kával.

Hosszas munkával fejlesztette fel a vál-
lalat geofizikai tevékenységét, mszer- és

szakember-állományát. Alapító tagja volt

a Magyar Geofizikusok Egyesületének, az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület vízfúrási szervezetének. A geo-
fizikus technikusi képzés hazai megterem-
tésében ösztönzként volt részes.

I. 22-én a soproni Szent Mihály temet-
ben helyezték örök nyugalomra, a családi

sírba. A ravatalnál dr. Konyor László f-
mérnök a vállalat és a munkatársak, a sír-

nál Lakatos Sándor geofizikus a Geofizi-

kai Egyesület nevében, iskolai osztály- és

egyetemi évfolyamtársai nevében dr. Or-
bán Aladár mondott búcsúszavakat.

A Lengyel Földtani Társulat (Polskié

Towarzystwo Geologiczne) 1986. X. 9-én
Varsóban tartott ülésén Hámor Géza pro-

fesszort tiszteleti tagjává választotta. Az
errl szóló okmányt Prof. dr. hab. inz.

Zbigniew Wilk elnök és Prof. dr. hab.
Andrzej Sl^czka alelnök írta aló.

Az 1986/87-es tanévben, 1987. júniusá-
ban a miskolci Nehézipari Mszaki Egye-
tem Bányamérnöki Karának nappali tago-
zatán a következk védték meg sikeresen

diplomatervüket és szereztek oklevelet a
mszaki földtudományi szakon,

a bányászati geológiai ágazaton:

1. Boda Ervin
2. Bódvai István
3. Dankó Gyula
4. Ferincz György
5. Kasó Attila
6. Lázár Mózes
7. Lonsták László
8. Molnár Csilla Mária
9. Nagy László

10. Pataki Zoltán
1

1

. Regs Péter
12. Takács Attila

a hidrogeológiai-mérnökgeológiai ágaza-
ton

1. Ádám Éva Magdolna
2. Mez Eszter
3. Nagy Mária Róna
4. J. Nagy Sándor
5. Olasz József
6. Petkovics Zoltán
7. Ritter György
8. Rczey Gergely
9. Vörös Virág

a geofizikai ágazaton:

1. Bállá György
2. Búi Phi Bao (vietnami)
3. Czesznak László István
4. Ferenczi Zoltán
5. Nguyen Trong Thang (vietnami)
6. Sebe István
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7. Székely Zsuzsanna
8. Varga Györgyi

Fzy István geológus, miután a Tudo-
mányos Minsít Bizottságtól kapott
(TMB) ösztöndíja az Eötvös L. Tudomány-
egyetem slénytani Tanszékén 1987. IX.
hónapban lejárt, 1987. VI. 1-tl a Ter-
mészettudományi Múzeum Föld- és Ös-
lénytárában múzeológusként áll alkalma-
zásban.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karán a földtani tan-

székeken dolgozó TMB ösztöndíjasok:
Fodor László, 1987— 90, Földtani Tan-

szék; Tari Gábor, 1987—90, Földtani
Tanszék; Demény Attila, 1986—89, K-
zettani Tanszék; Török Kálmán, 1986—
89, Kzettani Tanszék; Harangi, Szabolcs,

1986— 89, Kzettani Tanszék; Árgyelán
Gizella, 1987— 90, Kzettani Tanszék;
Horváth Adorján, 1986—89, Alkalma-
zott és Mszaki Földtani Tanszék; Sznyi
Judit, 1986— 89, Alkalmazott és Mszaki
Földtani Tanszék; Pósfai Mihály, 1987—

90, Ásványtani Tanszék; Görög Ágnes,
1987—90, slénytani Tanszék; Miszli-
vecz Emke, 1984—90, slénytani Tan-
szék.

A Természettudományi Múzeumban
végzett kutatómunkát H. Scharbert geo-
lógus, bécsi egyetemi tanár, J. W. Weiss
geológus, az amerikai Princeton University
munkatársa, Chen Shaoxing botanikus, a
pekingi Természettudományi Múzeum
igazgatója, C. Lehrarend paleontológus
(Berlin).

(Múzeumi Hírlevél VIII. 6. 1987.)

Dr. Pitter György vegyész eltávozott a
Természettudományi Múzeum Ásvány- és
Kzettárából.

(Múzeumi Hírlevél VIII. 9. 1987.)

A Minisztertanács 1987. VII. 1. napjá-
tól dr. Fülöp József egyetemi tanárnak,
az Eötvös L. Tudományegyetem rektorá-

nak megbízatását ötévi idtartamra meghosz-
szabbítja.

(Magyar Közlöny 1987/24. VI. 28.)

A Magyar Állami Földtani Intézet szervezeti felépítése

1987. VII. 1-tl

Igazgató Dr. Hámor Géza

Igazgatóhelyettes Hetényi Rudolf

Titkárság Dr. Cserny Tibor

Kutatási Fosztály Dr. Nagy Elemér
Távérzékelési Ósztály Síkhegyi Ferenc
Kisalföldi O. Marsi István
Középhegységi O. Dr. Császár Géza
Északmagyarországi O. Nagy Géza
Déldunántúli O. Chikán Géza
Külföldi expedíciók
Távérzékelési program iroda Gefferth

Károlyné

Ásványi nyersanyagkutatási és alkalmazott-

földtani Fosztály Dr. Jámbor Áron
Szénhidrogénföldtani O. Dr. Tanács

János
Vízföldtani O. Tóth György
Bauxitföldtani O. Knauer József
Szilárdásványtani nyersanyag O. Dr.
Radócz Gyula

Mérnökgeológiai O. Raincsák Györgyné
Agrogoológiai O. Dr. Kuti László
Környezetföldtani O. Dr. Bohn Péter
Atomerm program Iroda

Anyagvizsgálati Fosztály Dr. Csalago-
vits Imre

slénytani O. Dr. Góczán Ferenc

Geokémiai O. Horváth I.

Ásvány-kzettani O. Dr. Földvári Má-
ria

Szedimentológiai és kzetfizikai O. Dr.
Korpás László

OTKA mszerközpont
Mszerbizottság

Területi földtani szolgálatok Fosztálya
Raincsák György

Budapesti TFSz Dr. Zsilák György
Északdunántúli TFSz Dr. Kéri János
Nyugatmagyarországi TFSz Boldizsár

István
Déldunántúli TFSz Dr. Kassai Miklós
Északmagyarországi TFSz Józsa Gábor
Keletmagyarországi TFSz Mikó Lajos
Délalföldi TFSz Dr. Zentay Tibor

Dokumentációs Fosztály Dr. Vitális
György

Országos, Földtani Szakkönyvtár Dr.
Kiss Árpád

Országos Földtani Adattár Erdélyi
Gábornó

Gyjteményi Osztály Dr. Kordos
László

Kiadói és szerkesztségi O. H. Dr. Deák
Margit

Könyvtári Bizottság
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Nyersanyagértékel és számítástechnikai ön-

álló Osztály Dr. Somos László

Az igazgató alá rendelt szervezeti egységek:

Gazdasági igazgató Sándor Tivadarné
Tervosztály Csilling László
Pénzügyi O. Hajós Tibor
Számviteli O. Sere Józsefné
Bér- és munkaügyi O. Kása Kálmán
Beruházási és üzemeltetési O. Schwan-

zer Pál
Vállalkozási Iroda
Polgári védelem
Tzvédelmi Bizottság
Selejtez Bizottság

Személyzeti és oktatási O. Kováts
Gyzné

Nemzetközi Titkárság Dr. Halmai Já-
nos

Jogtanácsos
Bels ellenr
Tudományos Tanács
Igazgatói Tanács
Szerkesztségi Bizottság

Dr. Fülöf József akadémikus, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem rektora és
dr. Kapolyi László akadémikus, ipari mi-
niszter a Minisztertanács 1052/1987 (X. 12.)
számú határozata alapján az Állami- és
Kossuth-díj bizottság tagja.

(Magyar Közlöny 1987/45)

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa a nagy októberi szocialista forrada-
lom 70. évfordulója alkalmából, eredmé-
nyes munkássága elismeréseként dr. Horn
Jánosnak, a Központi Földtani Hivatal
osztályvezetjének, szakszervezeti bizott-
sági titkárnak a Munka Érdemrend ezüst
fokozata kitüntetést adományozta.

(Magyar Közlöny 1987/54)

1812. XI. 16-án Felsdrietornán (Tren-
csén vármegye) született Pettkó János
bányamérnök, fiskolai tanár, akadémi-
kus. Tanított a Selmecbányái akadémián,
ahonnan a magyar geológia múlt századi
klasszikus korának kiemelked alakjai, ta-
nítványai kerültek ki. Vezetésével állí-

tották össze hallgatói az els magyar

—

német bányászati-kohászati szótárt, „Bá-
nyászati Szófzér” címmel (1845). A Ma-

gyar Földtani Társulatot megalapító öt-
tagú bizottság tagja volt.

(Magyar Nemzet)

Tóka Jent, a Mecseki Ércbányászati
Vállalat vezérigazgatóját. Pro rbe Pécs
emlékéremmel tüntette ki a városi tanács
1987. XI. 28-án, Pécs uránvárosi lakóne-
gyedének fejlesztését szolgáló közéleti és
vezeti munkásságáért.

1987. XII. 16-án az Országgylés — ér-
demeinek elismerése mellett, más fontos
megbízatása miatt — felmentette Kapolyi
László ipari minisztert, s ipari miniszterré
megválasztotta Berecz Frigyest. Továbbá
Maróthy Lászlót környezetvédelmi és víz-
gazdálkodási miniszterré választotta,

Megelzleg a Minisztertanács Ábra-
hám Kálmánt, az Országos Környezet- és
Természetvédelmi Hivatal elnökét e tiszt-
sége alól, érdemei elismerése mellett és
Kovács Antalt, az Országos Vízügyi Hi-
vatal elnökét e tisztsége alól, érdemei elis-

merése mellett, nyugállományba vonulá-
sára tekintettel, felmentette. A két hiva-
tal helyett Környezetvédelmi és Vízgazdál-
kodási Minisztérium mködik a továb-
biakban.

Kapolyi Lászlót a Minisztertanács a
szénbányászat szerkezetátalakítási prog-
ramjának koordinálására kormánybiztossá
nevezte ki.

1987. XII. 18-án a Magyar Tudományos
Akadémia Tudós Klubjában Imre Samu
akadémikus, a Kiadói Tanács elnöke osz-
totta ki az Akadémiai Kiadónál megjelent
mvek kitüntetéseit, nívódíjait.

Nívódíjat kapott — többek között —
Meskó Attila, a mszaki tudomány dok-
tora Digital Filtering. Applications in Geo-
physical Exploration fór Oil cím mve.

(Magyar Tudomány)

1986. VI. 16-án Romániában elnöki
dekrétummal összevonták a bányaügyi, a
kolajipari és a földtani tárcát, és az egye-
sített minisztérium élére Ioan FoLEÁt ne-
vezték ki. A bányaügyi minisztérium élén
1985. októbere óta Ihe Verdet állt, aki
emellett megrizte a RKP KB Politikai
Végrehajtó Bizottsága tagjának tisztét is.

(MTI)

A karbonát-szedimentológusok 8. konferenciája

Liverpoolban, 1987. július 14— 21.

A karbonát-szedimentológusok konfe- gusának javaslatára és szervezésével 1959-
renciáját Bathurst professzor, a világ ta- ben rendezték meg elször a liverpooli
Ián legelismertebb karbonát-szedimentoló- egyetemen. Akkor ez elssorban az angol
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geológusok, szedimentológusok bels kon-
zultációját szolgálta a karbonát-szedimen-
tológia legaktuálisabb kérdéseirl.

Azóta, változatlanul Bathurst profesz-

szor szervezésével és elnökletével, 3—

5

évenként rendezték meg a találkozót, egyre
bvül nemzetközi érdekldés mellett. A
jelenlegi eltti, utolsó értekezletet 1984-

ben rendezték; ekkor már a százat meg-
haladta a résztvevk száma, és az ango-
lokon kívül európai, amerikai és ausztrá-

liai szedimentológusok is részt vettek. Az
elmúlt 30 évben tehát hazai konferenciá-

ból a karbonátos szakemberek legfonto-

sabb nemzetközi fórumává vált a liver-

pooli értekezlet.

Az idei találkozónak az adott különle-

ges hangulatot, hogy Bathurst profesz-

szor utoljára vállalta a szervezést, és a
konferencia egészének szakmai irányítá-

sát. A résztvevk egyöntet állásfoglalása

alapján azonban a konferenciák sora nem
szakad meg, a szervezést a tanítványok
vállalták, és a sorozat BATHURST-konfe-
rencia néven folytatódni fog 1992-ben,

ugyancsak Liverpoolban.

j vonása volt a találkozónak, hogy
elször szerveztek kirándulásokat is, me-
lyek a rossz idjárástól eltekintve hasz-

nosan egészítették ki a tanácskozást.
A jelenlegi konferencián 185 ft regiszt-

ráltak, 24 országból, és az európaiakon
kívül Eszak-Amerikából, Ázsiából, Afri-

kából és Ausztráliából is voltak résztve-

vk.
Elször volt magyar részvétel a konfe-

renciák történetében. Más szocialista or-

szágok közül Jugoszláviából és Lengyel-
országból volt néhány résztvev.

Az eladásokat az egyetem kollégiumi
épületeiben tartották. A 3 nap alatt 37

eladás hangzott el. A 15 perces eladáso-
kat 15 perces konzultáció követte. Az el-
adásokat így két óra ebéd- és vacsoraszü-
nettel, reggel 9-tl este 9-ig tudták lebo-

nyolítani.

Az eladások mintegy 80% -bán a dia-

genezis témakörével foglalkoztak és a kor-

szer mszeres vizsgálatok eredményeit
mutatták be. A diageneziskutatásnak ma
már nélkülözhetetlen eleme a O és C stabil

izotóp arány és a katodolumineszcencia
vizsgálat, de az értelmezés nem egyértel-

m, sokszor ellentmondásos az átfogó mo-
dell hiánya miatt.
A korderencia talán legfontosabb mo-

mentuma a karbonátos szedimentológia
jelenlegi helyzetérl folytatott vita és a
feladatok kijelölésével foglalkozó konzul-
táció volt, amit Purser professzor veze-

tett. A vita legfontosabb konklúziói a kö-
vetkezkben összegezhetk:

1.

A recens karbonátüledékek tanulmányo-

zása, fleg az azt finanszírozó olajcégek
támogatásának csökkenése miatt, el-

vesztette azt a lendületet, ami a 60-as
és 70-es éveket jellemezte. Tény, hogy
bizonyos meleg sekélytengerek (Bahama,
Florida, Ausztrália, Perzsa-öböl) kuta-
tása meglehetsen elrehaladt, de a mér-
sékelt égövi karbonátok és a mélyebb
régiók (50— 200 m) vizsgálata alig tör-
tént meg. A nélyebb régiókról ismét több
az adat a mélytengeri fúrási program
(DSDP) következményeként.

Ugyancsak elmaradt azoknak a terüle-

teknek a vizsgálata, ahol terrigén-karbo-
nátos kevert üledékképzdés folyik.

Emiatt az értelmezéshez felhasználható
recens modellek száma viszonylag kevés,
és így az értelmezés sokszor elnagyolt,
pontatlan, nem elégíti ki a mai kutatási
igényeket.
2. A fosszilis karbonátok vizsgálata is a
platformokra koncentrál (arra van meg-
felel modell), és a mélyebb tengeri kar-

bonátok, valamint az átmeneti (agyag-
mészk; törmelékes-mészk stb.) kzet-
típusok vizsgálata háttérbe szorul.

Eltérben áll a ciklicitás vizsgálata
mind a sekély, mind amélyebb tengeri kar-

bonátos kzetek esetében. Ez a sz eizmi-

kus sztratigráfia és a medenceanalízis
szempontjából is kiemelked jelentség.
3. A diagenezis vizsgálata az érdekldés
középpontjába került az utóbbi évek-
ben. Mégis számos alapvet kérdés tisz-

tázatlan mind a recens, mind a fosszilis

üledékek tekintetében. Például, hogy
milyen tényezk játszanak fszerepet a
tenger alatti cementációban, mi a szer-

ves anyag szerepe a diagenezisben. To-
vábbra is nyitott a dolomitosodás bizo-

nyos típusainak értelmezése. Talán a leg-

nagyobb megoldandó kérdés a diagene-

zisre vonatkozó, különböz dimenzió-
ban végzett megfigyelések, vizsgálatok

összekapcsolása egységes modellé, amely
a diagenetikus mikrofáciestl a medence
méretekig felöleli a jelenségeket.

Egy ilyen modell megalkotása a kar-

bonát szedimentológia, a geokémia és a
fluidum-geológia (hidro- és szénhidro-

géngeológia) összekapcsolását igényli. Ez
talán a jöv legfontosabb feladata.

4. A globális szedimentológiai folyamatok
vizsgálata a következ évek egyik leg-

jelentsebb akciója lesz a geológiában.

Ezt az idén induló globális szedimentoló-

giai program (GSGP) keretében tervezik

megvalósítani. A témák közül néhány
már körvonalazódott. Ilyen a kréta glo-

bális üledékképzdési események vizsgá-

lata és a ciklusos üledékképzdés vizs-

gálata.

A karbonát-szedimentológusok 8. kon-
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ferenciája meghatározó jelentség lehet a
tudományág következ évekbeli fejldé-
sére nézve és a magyar szedimentológia
számára is tanulságokkal szolgált. Meg-
ítélésem szerint számunkra a legfontosabb
konklúziók a következk:
— a fejldés a mszerezettség fejlesztése

(tömegspektrométer, katodoluminesz-
cens vizsgálatra alkalmas mikroszkó-
pok) nélkül nem követhet, és ennek

komoly kihatása lehet elssorban a
fluidumok kutatására,

— ersíteni kell a szedimentológiai részlet-

vizsgálatokkal alátámasztott medence-
analízis szemlélet elemzéseket, illetve

ezek a karbonátokra is kiterjesztendk,
— ernkhöz mérten be kell kapcsolódnunk

a globális szedimentológiai programba
(erre az els lépések megtörténtek).

Dr. Haas János

Könyvismertetés

Veinte anos de colaboración geológica
cubano— hungara (A kubai—magyar geo-
lógiai együttmködés húsz éve) — Szer-
keszt:, Csilllng László. Kiadta a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet, Budapest,
1986. 68 oldal, 3 ábra és 32 fénykép.

Szakmai és nemzeti büszkeséggel tölt el

bennünket, ha népünk fiai elismerést sze-

reznek az országnak határainkon belül
vagy azon kívül, bizonyítva munkára,
gondolkodásra és alkotásra való készsé-
güket. Nem kis elégedettséggel idézzük
oly gyakran Böckh Hugót, Lóczy Lajost,
Teleki Samut és még sok más hazánk-
fiát, akik maradandó és megalapozó mun-
kájukkal bevésték nevüket nemcsak a ma-
gyar, hanem távoli országok földtani tu-
dománytörténetébe is.

Ügy hisszük, olyan alkotó munka össze-
gezését vehettük kezünkbe a nemrég meg-
jelent kötetben, amely egy nagy létszámú
együttes több mint két évtizedes, sokrét
kutatásának és odaadó munkájának ered-
ményét foglalja össze. A beszámolók jó
része rövidebb-hosszabb idtartam (1. feje-

zet), más része egy-egy téma köré csopor-
tosította mondanivalóját (2— 4. fejezet). A
11 szerz arról az idszakról ad számot,
amely alatt számos magyar geológus, né-
hány geofizikus és bányamérnök vett részt
a fiatal Kubai Köztársaság forradalom
utáni éveitl az ásványi és nyersanyag ku-
tatásában, a földtani felépítés vizsgálatá-
ban és a sokrét kutatásszervez mun-
kában.

24 év távlatából visszatekinteni a meg-
alapozó szakmai munkára, amely a ma-
gyar szakemberekrl alkotott vélemény ki-

alakításában dönt szerepet játszott, nem
jelentett könny feladatot a szerzk ré-

szére. Igaz ugyan, hogy az els fejezetben
fként egy-egy részfeladat felvázolására
vállalkoztak, és abban a szerencsés hely-
zetben voltak, hogy jóformán történeti ku-
tatást sem kellett végezniök, hiszen e nagy-
szer küldetés résztvevi kivétel nélkül kö-
zöttünk élnek és mindahányat csak éppen
meg kellett szólaltatni a hiányzó lánc-

szemek pótlására. Mint minden tudomány-
történeti feldolgozásnak, úgy ennek is alap-
vet követelménye, hogy az összefüggései-
ben vizsgált eseményeket, folyamatokat és
az elért eredményeket — a gondolat meg-
születésétl a megvalósulásig és annak ki-

hatásáig — személyhez kapcsolva idben
rögzítse. Miután recenzens az els 6 év
(1962— 1968), nehézségekben és eredmé-
nyekben gazdag megalapozó idszak egy
kis hányadának maga is részese volt, ezért
is vállalkozott a kötet bemutatására.
A tartalomjegyzékbl kiderül, hogy a

négy f fejezetre tagolt m legterjedelme-
sebb fejezetét a Fondo Geológico-nak (a
Geofond megfelelje) szentelte a szerkeszt
(7— 38. old.), amelyen belül 9 szerz, fként
saját munkájáról ad számot. A szerzk leg-

inkább azokból tevdtek össze, akik több
alkalommal vagy huzamosabb ideig dol-
goztak Kubában, s így az elvégzett munka
nagyobb hányadáról tudtak beszámolni.
Vitathatatlan, hogy a legjobb ismerje
egy-egy témának mindig az, aki abban a
legtovább dolgozott, ez azonban az id-
rendiség betartásánál helyenként zökken-
ket okozott. Elfordult, hogy a szakértk
(szerzk) néha több év múlva másodszor
is visszatértek folytatni munkájukat, de a
hiányzó évekrl csak egy következ be-
számolóból szerezhetünk tudomást. Úgy
gondoljuk, hogy célszerbb lett volna 4—

5

szerznek vagy szerzi együttesnek nem is

annyira a kronológiát szem eltt tartva,
hanem inkább tematikusán feldolgozni ezt
a fejezetet is, az ezt követkhöz hasonlóan.
Ezzel a megoldással az átfedések kiküszö-
bölhetk és a hiányzó évek történései pe-
dig beépíthetk lettek volna. Igen jó átte-

kintést ad az Adattár történetérl Janko-
vich I. és a bányamérnöki tevékenységrl
Szilágyi A. Szerzk mentségéül szolgál-
hat a f cím (Magyarok a Fondo Geoló-
gicó-ban) mellett az „Emlékezések és tájé-

koztatók'” magyarázat, amely megvédi ket
attól a kötelezettségtl, hogy teljes verti-

kumában mutassák be ennek az egység-
nek a történeti fejldését.
Az elszóból megtudjuk, hogy a kubai

6 Földtani Közlöny
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munkát Che Guevara ipari miniszter 1960.
évi magyarországi látogatása indította el

és ezt a hazai gyakorlatban jól bevált Ás-
ványvagyon Bizottság munkájának a Fon-
do Geológico keretén belüli megszervezése
követte. A kiküldött szakértk kiválasztása
mindvégig a Földtani Figazgatóság, majd
utóda, a Központi Földtani Hivatal ha-
táskörébe tartozott, s a kiváló eredmény-
nyel dolgozók bebizonyították alkalmas-
ságukat a feladatok dicséretes elvégzésére.
A Fondo Geológico sokrét tevékeny-

sége az ismert tényekbl és a rövid köz-
leményekben közreadottakból körvonalaz-
ható. Az alapozó munka 1962— 1964 kö-
zött a földtani dokumentációs anyagok
gyjtésével és rendezésével, fordítások és
országos összefoglaló munkák készítésé-
vel, valamint az ásványi nyersanyag kész-
letbizottság titkársági feladatának (kuta-
tási jelentések és tervek bírálata) ellátásá-
val kezddött (Szebénai L.), majd 1964-
ben az ásványi nyersanyag-készletek mér-
legének készítésével egészült ki (Mészáros
M.). E feladatok késbb bvültek, és ki-

véve az utolsó néhány évet, mindig szoro-
san kapcsolódtak az alaptevékenységhez.
A kötetben vázlatosan tárgyalt els 6

évhez néhány kiegészítés kívánkozik. Ala-
pozó munkának tekintjük Szebényi L.
ösztönzésére 1966-ban az Adattár meg-
szervezésérl Dobos I. javaslatának ösz-

szeállítását, és jóváhagyása után 1967

—

1968 között Molnár J. által kimunkált
szempontok alapján Pinar dél Rio tarto-

mány földtani dokumentációs anyagának
feldolgozását. A következ évek munká-
ját segítette el 1967-ben Vegh S.-né a
krómérc kondícióinak átszámításával.
A jól beindult gépezet lehetséget te-

remtett további magas szint javaslatok
kidolgozására, mint a programozási alap-
ritmusok készítése az éves készletmérleg-
nél; javaslat a készletek osztályozására, a
kondíciók kidolgozására, a lelhelyek po-
tenciális értékének meghatározására stb.

(Somos L.). Az eredményes munka elre-
haladása megkövetelte módszertani el-
írások, utasítástervezetek és szervezési ja-

vaslatok összeállítását is. Ezek közé tar-

tozott a Fondo Geológico feladataiba a
környezetvédelmi törvény végrehajtásá-
nak és alkalmazásának beillesztése (Csil-

LING L.), továbbá a bányatörvény meg-
alkotását szorgalmazó tervezet készítése
(Szilágyi A.).

Az adattár teljes feldolgozását 1974-re
sikerült befejezni, majd a fónylyukkártyára
került adatok lehetséget adtak azok szá-

mítógépre vitelére. A jól kiépített adat-
tár mellett magyar közremködéssel meg-
alakult az Ásványi nyersanyagok prog-
nózis osztálya, és elkészült az ország föld-

tani megkutatottsági térképe (Janko-
VICH I.).

A geológusok munkája geofizikai és
bányamérnöki tevékenységgel egészült ki
az 1970-es években. A geofizikusok álta-

lában a földtani munkát segít geofizikai
adatok gyjtésével és értékelésével kezd-
ték munkájukat, amely a kutatási tervek
bírálatával és a terepi csoportok ellen-

rzésével folytatódott (Polcz I.). Késbb
az ország szempontjából több fontos nyers-
anyag kutatására, így a krómércre és a
szénhidrogénre koncentrálódott tevékeny-
ségük (Szalay I.).

A bányamérnöki feladatot az ásványi
nyersanyag kitermelhetségi feltételeinek

meghatározása és a mköd bányák ellen-

rzésének és felügyeletének megszervezése
tette ki. A legjelentsebb eredménynek a
nikkel termelhetségének minimális fém-
tartalom-meghatározását tekintjük (Szi-

lágyi A.).

Néhány szerz a teljesség igénye nélkül
publikált és kéziratos irodalomjegyzéket
közöl, de ennél jóval többrl is tudunk,
hiszen az alapozó munka eredményeirl az
1960-as években már néhány szakért ha-
zai és kubai folyóiratban egyaránt be-

számolt.
Az oktatás és a továbbképzés szükséges-

ségét szakértink korán felismerték. A kez-

deményezés Végh S. nevéhez fzdik, aki

1967-ben Santiago de Cuba-ban az ásvá-
nyi nyersanyagkészletekrl . tartott egye-
temi eladásait jegyzet kiadással egészí-

tette ki. Példáját azután többen is kö-
vették.

Szép összeállítással lehetett volna kie-

gészíteni ezt az els fejezetet a sokféle

nyersanyagkutatási jelentés és tervbírálat
gyakorlati és elméleti kihatásáról, amelyet
a Fondo Geológico 1962— 1984 között vég-
zett. Az egy fvel indult szakérti tevé-

kenység 22 év után befejezdött, s ered-

ményességérl többek között az a néhány
hivatkozott és nem említett köszön és

elismer levél tanúskodik, amelyet kubai
intézmények adtak a távozó szakértk-
nek.
A következ két fejezet jól felépített,

világos, áttekinthet formában számol be
a földtani térképez munkacsoport és az
aktuogeológiai kutatásban részt vevk
eredményeirl. A 3. fejezet arról a föld-

tani térképez munkáról ad áttekintést,

amely 1972-ben indult a szocialista orszá-

gok tudományos akadémiáinak döntése
nyomán. A magyar expedíció Kuba egyik
legszebb, de ugyanakkor nagyrészt a leg-

nehezebb topográfiai és éghajlati viszo-

nyokkal rendelkez területét, az egykori
Oriente (Kelet-Kuba) tartományt kapta
feladatául. Ellensúlyozta a nehézségeket
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az a felemel érzés, hogy az 1959-es for-

radalom bölcsje, a Sierra Maestra is a ku-
tatási területre esett. A térképezésen több
magyar geológuson, geofizikuson és pale-

ontológuson kívül kubai geológusok is

részt vettek. Az ötéves munka eredményét
az egységes szempontok és kondíciók sze-

rint készült 1 : 100 000-es földtani térké-

pek és azokat kiegészít térképváltozatok
foglalják össze. A magyarázó szöveg leg-

jelentsebb részének a rétegtani és a tek-

tonikai megállapításokat tekinti Nagy
Elemér, a fejezet szerzje.

Megtudtuk, hogy a térképezés több
olyan litosztratigráfiai egység felismerését

is eredményezte, amelyet a korábbi kubai
irodalom nem ismert. A revízió alá vont
indikációk mellett sok új nyersanyaglel-
hellyel (alunit, zeolit, achát, díszítk stb.)

gazdagodott az ország. A légi- és a kozmo-
fotó térképek elemzése pedig több mez- és

megatektonikai elem kimutatásához veze-

tett.

A magyar csoport az új, egységesített

250 000-es lépték földtani térképen kí-

vül közremködött Kuba 1 : 500 000-es
földtani térképének szerkesztésében. Több
kiadvány szerkesztésében, nyomdai el-
készítésében, térkép és az ország neogén
formációinak egységesítésében sok neves
geológusunk nevével találkozhatunk. A
térképezés során nyert kiemelked jelen-

tség megállapításokat az 1983-ban meg-
jelent Gontribución a la Geológia de Guba
Orientál c. kiadványban foglalták össze. Az
els térképez munka eredményeivel nagy
sikerrel szerepeltek a szakemberek kül-

földi kongresszuson (Mexikó) és konfe-
rencián (Curagao).
A térképezés 1983-ban az Holguin-IV.

poligon területen folytatódott. Az 50 000-es
lépték földtani térkép felvétele közben
itt is több ásványi nyersanyagot (bento-
nit, pumicit, perlit, kréta) ismertek fel a
térképezk. E munkával párhuzamosan a
bauxitprognosztikus térkép szerkesztésé-

ben is részt vettek geológusaink és geofizi-

kusaink. A tervezet szerint 1987 közepén
megkezddik a Guantanamo-V . sz. poligon
térképezése.
A lényegre tör tanulmány érdeme töb-

bek között, hogy helyet tudott biztosítani

az expedíciós munkában részt vevk nevei-
nek. A szöveges rész (39— 46. old.) azon-
ban a térképezett területet bemutató váz-
lattal feltétlenül teljesebb lett volna.
A 3. fejezetben az aktuogeológiai kuta-

tások eredményeit Haas János és Radócz
Gyula foglalta össze (47— 62. old.). Az új-

szer földtani vizsgálatokban rejl pers-
pektívák felismerése az els magyar tér-

képezk nevéhez fzdik, akik jól látták,
hogy a jelenkori földtani jelenségekbl re-

konstruálni lehet a földtörténeti múlt fo-

lyamatait. Az 1976-ban elindított kutató-
munka fként a tengermenti sávra terjedt
ki (1— 2. ábra). A szöveges részt kiegészít
32 fotó értékét nagymértékben növelte
volna az eredeti színek visszaadása, hiszen
a trópus igazi jellegét elssorban tobzódó
színei adják meg. A tanulmányt 3 ábra és a
kutatáshoz kapcsolódó irodalomjegyzék
teszi teljessé.

A már ismertetett 3 f munkaterületen
kívül néhányan — különösen az 1980-as
évek elején — az Alapanyagipari Egye-
sített Tervez Vállalatnál mrevalósági
paraméterek meghatározásával és a bau-
xitkutatás perspektíváival foglalkoztak.
Errl Csilling László a 4. fejezetben szá-
molj be.

Úgy tnik, hogy teljesebb lett volna a
kiadvány, ha a sokrét feladatban részt
vevkrl egy összeállítás és néhány adat-
féleségrl pedig táblázat egészíti ki. Nagy
kár, hogy az impresszum eltér a szokásos
formától és tartalomtól.
A kötet összeállítása helyes kezdemé-

nyezés volt, bár a nyomdai hibák arra
mutatnak, hogy még nem vagyunk telje-

sen otthon a spanyol nyelv helyes vissza-

adásában. Ennek ellenére ilyen és ehhez
hasonló kiadvány összeállítását — e di-

cséretes kezdeményezés után — a Föld-
tani Intézet tovább folytathatná, hogy
ezzel is maradandó nyoma legyen a ma-
gyar geológusok külföldi, kitn kezde-
ményez, alkotó és szervez munkájának.

Dr. Dobos Irma

A 70 éves Magyar Hidrológiai Társaság
múltja és jelene 1917—1987 — Szerkeszt:
Dr. Vitális György. Kiadta a Magyar
Hidrológiai Társaság, Budapest, 1986. 142
oldal, 4 ábra, 1 táblázat.

Új kötettel gyarapodott a magyar víz-
ügyi múltat egyre nagyobb mélységében
bemutató színvonalas kiadványok száma.
Míg a korábbiak egy-egy részmunkálatról
adtak összefoglaló értékelést, addig ez át-
fogó képet igyekszik rajzolni arról a tudo-
mányos egyesületrl, amely 70 évvel ezeltt
a Magyarhoni Földtani Társulatból indult
el. 1917-ben néhány lelkes vízügyi szak-
ember hívta életre azt a tudományos és a
gyakorlati szakembereket összefogó Hidro-
lógiai Szakosztályt, amely azután 1949-ben
önálló egyesületté, szakmai fórummá ala-
kult.

A szakosztályi és az önálló társulati élet

két periódusának történéseit olyan szer-

zk és szerkesztbizottsági tagok állí-

tották össze, akikben a szakma iránti lel-

kesedés és tisztelet, továbbá a múlt és a
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jelen ismerete, tárgyilagos értékelése öt-

vözdik. A fejezetekben szinte filmszeren
lepergett 70 év eseményeinek logikus sorba
rendezése a szerkeszt, Vitális György
rutinjáról tanúskodik. A 6 f fejezetbl
álló kötetet a Társaság elnökének és a ki-

advány szerkesztjének elszava vezeti be.
Az els fejezet a hazai vízügyek törté-

netét tekinti át, említve a rómaiak által

Pannóniában kialakított magas szint
vízkultúrát, amelyet a népvándorlás hul-
lámai úgyszólván teljesen elsöpörtek. Szó
esik ezután a több évszázad múltán újjá-
éled vízgazdálkodásról, amelynek nyo-
mait a budai, a visegrádi és az esztergomi
várban, illetve királyi palotában sikerült
kimutatni.
A vízzel való tudatos gazdálkodás az

utóbbi mintegy 200 évérl összefoglalóan
bár, de nagyon szemléletes képet kaphat
az olvasó, és nyomon követheti a fejldést
meghatározó jelenségeit napjainkig.
A 2. fejezet a Magyar Hidrológiai Társa-

ság életre hívásának körülményeit, az els
alapszabályt, az egykori tisztségviselk ne-
vét és a Társaság feladatait, valamint cél-

jait részletezi, kiemelve, hogy miként vált
a Társaság, tevékenysége folytán, az álla-

mi vízgazdálkodási szervek fontos társa-
dalmi bázisává. E fejezet mutatja be 1917-
tl napjainkig a taglétszám — amely ma
már megközelíti az 5000 ft — alakulá-
sát is.

A 3. fejezet mértéktartó tömörséggel
felsorolja a 13 szakosztály történetét, érté-

keli tevékenységét és céljait. A szemléle-
tes bemutatásból képet kaphatunk mind
a hazai, mind a nemzetközi szervezetekkel
kialakított munkájukról. Némely szak-
osztály a taglétszám alakulásáról is közöl
adatokat és felsorolja a kiemelked telje-

sítményt nyújtó tagtársakat és a szakosz-
tályok vezetit.
A Társaság életében jelents forduló-

pont következett be, amikor megalakultak
a nagyobb vidéki városokban területi szer-

vezetei. Ezek életre hívásával e szervezetek
székhelyei, nem egyszer országos jelent-
ség témakörökben megrendezett színvo-
nalas rendezvényeikkel, igen tartalmas
szakmai élet központjává váltak (4. fej.).

Az 5. fejezet a Társaság központi bizott-

ságainak tevékenységérl számol be. Meg-
tudj tik, hogy a bizottsági munka felöleli

a Hidrológiai Közlöny szerkesztése és ki-

adása mellett többek között a nemzetközi
kapcsolatokat, az oktatást, a vízügyi tör-

téneti kérdéseket, a környezetvédelmet,
díjak, emlékérmek és kitüntetések adomá-
nyozásának elkészítését. Külön ki kell

emelnünk az 1961-ben életre hívott Hidro-
lógiai Tájékoztatót, amely Vitális György
szerkesztésében nagyon jól kiegészíti a

Hidrológiai Közlönyt azzal, hogy az elbbi
inkább a gyakorlati problémák témakörét
öleli fel, s mint ilyen a gyakorlatban tevé-
kenyked szakemberek kedvelt sajtó-

fóruma.
A 6. fejezet a Magyar Hidrológiai Társa-

ság vezet és ellenrz testületéit és fel-

adatait mutatja be.

A Függelék ismerteti a Társaság jogi

tagjait, a hazai és a külföldi tiszteleti tago-
kat és a kiemelked munkásságukért ki-

tüntetett tagtársakat. Ez a fejezet so-

rolja fel az 1949—1986 közötti közgylé-
seket, és a hazai és a nemzetközi nagy-
rendezvényeket. Végül a tudományos egye-
sület 1987. évi állapot szerinti szervezetét
és szervezeti egységeit bemutató táblá-
zattal zárul a kiadvány.
A kötetbl a figyelmes olvasó nemcsak

az egyesületi élet eseményeinek egymás-
utániságát követheti nyomon, hanem a
mszaki megoldások is kibontakoznak
eltte, s így összességében a vizsgált 70
évrl h korrajzot kap. Hisszük, hogy a
Társaság nem mindig problémamentes út-

jának és fejldésének bemutatása a jöv-
ben újabb teremt gondolatok forrásává
válik.

Molnár József

Mészáros Ern: A légkör összetétele és az
elemek biogeokémia körforgalma. Aka-
démiai Kiadó, Budapest

,

\

1987. Az Érte-
kezések, emlékezések sorozatában meg-
jelent m. 27 oldal.

Az akadémiai székfoglalóban a szerz
az utolsó évtizedben nyert tudományos
eredményeit foglalja össze.

Az elemeknek az egyes geoszférákon be-
lüli és a különböz geoszférák közötti je-

lents vándorlását az él világ is jelent-
sen befolyásolja, ezért nevezhet az elemek
globális mozgása biogeokémiai körforga-
lomnak is.

A légkörben, mint mozgékony közeg-
ben az elemek áramlása jelents, és ennek
megismerése szoros kapcsolatban áll az
elemek klasszikus értelemben vett geo-
kémiai körforgalmával.

Az él szervezet élettevékenységéhez
igényelné a légkör állandó összetételét,

azonban az emberi tevékenység — külö-
nösen az utóbbi évtizedekben — a lég-

körben régebben kialakult kedvez egyen-
súlyt megbontja.

Az antropogón hatásokra a múlt szá-

zad vége óta egyes anyagok jelenléte a lég-

körben jelentsen megntt, ezek közül ká-
ros a C0 2 mennyiségének növekedése, to-

vábbá a halogénezett szénhidrogének, vala-
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mint a metán és a dinitrogén-oxid meny-
nyisége.

Külön figyelmet szentel még a szerz a
kén globális körforgalmának. Ennek a lég-

körben való megnövekedése a valószín
oka a savas esknek.

Végkövetkeztetése, hogy a káros követ-
kezmények leküzdésére a légkörben leját-

szódó fizikai-kémiai folyamatok további
beható tanulmányozására van szükség.

Voo l Mária

Szádeczky-Kaudoss Elemér: Bevezetés a
ciklusszemléletbe. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1986. 212 oldal, 80 ábra (közte 7

táblázat).

A megjelenésekor már sajnálatosan
posztumusz m — mint a szerz az el-
szóban megjegyzi — „A jelenségek univer-

zális kapcsolódása” c. munkájának a nép-
szersítés igényével átdolgozott, egyszer-
sített és rövidített változata. (Ennek meg-
jelenése rövidesen várható.) A tárgykör
teljes kidolgozását egy mintegy 1500
nyomtatott oldalnyi monográfiában ter-

vezte a szerz. Kéziratban ennek is jelents
része elkészült. Kiadásra elkészítése azon-
ban nemcsak a hiányzó részek miatt jelent

szinte megoldhatatlan feladatot, hanem
azért is, mert a kézirat kifejezést itt jórészt
szó szerint kell értelmeznünk, nem egy
részletében gyorsírásos formában.
A rövidítés ellenére — a tetszets ki-

állítású kis kötet terjedelme kb. 40% -a a
standard munkáénak — a szerz számos új
részlettel, köztük több ábrával és táblázat-
tal gazdagította a tartalmat (NB.: ezeknek
helyet kellene kapniok a „standard” vál-

tozatban is).

A ciklusszemlélet alapja a szerz fel-

fedezte új univerzális ciklusreláció (1973,
ill. 1975). Ennek lényege az, hogy minden
tartós anyagi mozgás ciklusosán ismétl-
dik; a tartósnak látszó egyenes vonalú
mozgások valójában egy nagyobb ciklusos
mozgás ismert szakaszai; a ciklusok tér- és

idmérete közt szoros összefüggés van: a
ciklus térmérete megszabja az idméretet,
ill. megfordítva. Ez a szabályszerség a
ciklusrelációnak heurisztikus jelleget ad.
Ha ezeket a mozgásokat a „téridkép-

ben” ábrázoljuk — azaz derékszög, s a
nagyságrendek miatt ketts logaritmikus
koordinátarendszerben ábrázoljuk e ciklu-
sok tér- és idméretét (= a cikluspálya
hosszát cm-ben és a ciklus periódusidejét
sec-ban), — olyan szabályszerség ismer-
het fel, hogy a mozgások négy, egymással
párhuzamos, a koordinátatengelyekhez 45°-

ban hajló mezkben („sávok”) helyezked-

nek el. A nem ciklusos mozgások elhelyez-

kedésében nincs ilyen szabályszerség.
A négy sáv egyben négy sebesség-

tartománynak felel meg, s eltér mozgás-
fajtákat képvisel:
— az A-sávban helyezkednek el a fény-

sebességnek megfelel elektromágneses
mozgások,

az ennél 5— 6 nagyságrenddel kisebb
sebességgel jellemezhet B-sávban rende-
zdnek el a mechanikai mozgások, ide-

értve a kozmogóniaiakat is,

a további 10 nagyságrenddel kisebb
sebességet képvisel C-sávba esnek a
kémiai, geológiai, biokémiai és biológiai

mozgások,
— a további 20 nagyságrenddel kisebb

sebesség D-sávba tartoznak a magerkkel
jellemzett mozgások; ezek transzlációs
sebessége rendkívül kicsi, de a forgási

sebesség a fénysebességgel egyezik meg.
Maga a diagram — a téridkép — 41
nagyságrendet fog át: térméretben 10“ 13—
1028 cm-t, idméretben 10 -23— 10 18 sec-ot.

A m a ciklusszemlélet kialakulását és

kiteljesedését vázoló rövid elszó után
áttekinti a tudat kialakulását és az emberi-
ség ismeretanyagának fejldését (1. feje-

zet), s ismerteti a kifejtés során a ciklusos
jelenségek jellemzésére használt alapvet
fogalmakat, ill. az ezek értelmezésével
kapcsolatos legfontosabb kérdéseket (3. és

részben 4. fejezet).

A következ fejezetek az anyagi világ
mozgási ciklusaival foglalkoznak (4.: mate-
matika, geometria, fizikai mennyiségek,
relativitáselmélet; 5.: kémia, termodina-
mika; 6.: földtan, kozmológia; 7.: biológia).

Ide sorolható a részecskék, a szub- és szuper-
struktúrák világát tárgyaló 11. fejezet is.

A 7. fejezet második része a pszichológia,

a 9. a technikai, társadalmi, történelmi és

gazdasági fejldés ciklusszemlélet áttekin-

tését adja, a 10. pedig a mvészetek, iroda-

lom és a nyelv kérdéseiét. A rendszer-
elmélet kérdéseit tárgyalja a 8. fejezet.

Am befejez, 12. fejezete a ciklusszemlé-
letnek a jöv pedagógiájára vonatkozó
jelentségét vázolja.

A szerz az eredetileg a standard m
számára készült Appendixben foglalta

össze a bels viták során felmerült kérdé-
sekre vonatkozó álláspontját. (Az Appen-
dix viszont valóban csonkán maradt.)
A könyvet részletes tárgymutató egé-

szíti ki. Hasznos lett volna önálló irodalom-
jegyzéket is közölni. A szerz a szöveg közt
a megfelel helyeken utal a vonatkozó
irodalomra, ezek utánkeresése azonban nem
könny feladat, mivel általában csak a
szerz neve és az évszám szerepel utalás-

ként.
Ugyancsak célszer lett volna, ha a
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szerkeszt külön összeállításban közölte
volna a mben használt kifejezések definí-

cióját. Ilyen „értelmez szótár” melléklete
a szakmai kiadványokban egyáltalában
nem szokatlan, népszer kiadásokban még
inkább indokolt, nem beszélve arról, hogy
a szaktudóstól sem várható el, hogy más
tudományterületek fogalmi rendszerével
tisztában legyen, márpedig am rendkívül
széles területet fog át.

A könyv tartalmának vázlatos áttekin-
tése is jelzi, hogy a m befejezetlenül, de
nem csonkán, torzóként maradt meg
számunkra. Tartalmi szempontból teljes, s

felépítése is a szerz elgondolásának felel

meg. A sors csupán azt tagadta meg a
szerztl, hogy gazdag mondanivalóját
végs, tökéletesen csiszolt formába tudja
önteni.
A tartalom vázlatos áttekintése is jelzi,

hogy a m tematikailag valójában két
tárgykört ölel fel: a tulajdonképpeni
ciklusreláció ismertetését és érvényesülését
a különböz tudományterületeken, vala-
mint a természet- és szellemtudományok
úgyszólván teljes területének áttekintését a
ciklusszemlélet tükrében. A terjedelembl
ered korlátok miatt ez az utóbbi sokszor
csak bizonyos vulgarizálással valósítható
meg; mégis rendkívül érdekes megismer-
kedni azzal, hogyan látja a világot és

ismeretvilágunkat egy olyan, kivételesen

széles kör tudású és érdekldés tudós,
mint a szerz.

Az Univerzum teljessége az anyag és a
mozgás oldaláról mutatható be. A szerz
ezt az utóbbi megközelítést választotta az
Univerzum kapcsolati rendszerének be-

mutatására, ill. feltárására. Választása
szerencsés volt, mert a mozgás jobban
szembetn és megérthet. A téridkép
eredeti formájában az anyagi mozgást
annak két legegyszerbb paraméterével
jellemzi. Ez tette lehetvé az új univerzális

ciklusreláció (-törvény) felismerését. A m
legnagyobb pozitívuma épp ez a felfedezés:

a ciklusreláció olyan rendezelvet jelent,

melynek révén az Univerzum összes anyagi
jelenségei egységes alapon, egyszeren és

közvetlenül, könnyen áttekinthetvé vál-

nak. E rendezelv a maga egyszerségében
— s mint sok új felfedezést, az egyszerség
teszi nagyszervé — jól használható alapot
jelent a jelenségek lényegének feltárására

és lényegi kapcsolatainak felismerésére.

Az új univerzális ciklusreláció nemcsak
arra ad lehetséget, hogy az Univerzum
jelenségeit egységes alapon rendszerezze,
hanem arra is, hogy azoknak a különböz
tudományok révén más-más oldalról jel-

lemzett tulajdonságai közti, egyébként
rejtett vagy ismeretlen kapcsolatait fel-

tárja és bemutassa.

Szokatlansága s részben ebbl ered
minden vitathatósága ellenére különleges
érdekldésre tarthat számot a szerznek a
térkvantumra vonatkozó újszer, szelle-

mes munkahipotézise. (Térkvantumnak
tekinti a tér legkisebb, önálló forgó
mozgást végz részét. Ez bizonyos határ-
sebesség után anyaggá alakul). A szerves
anyagok világában való eligazodást köny-
nyíti meg a szerznek — nem feltétlenül a
ciklusszemlélethez kapcsolható — CHO
diagramja, különösen az a megállapítás,
hogy ilyen alapon mód nyílik a gyógy-
szerek hatásmechanizmusának vizsgálatá-

ra, ill. elrejelzésére. Szellemes ötlet a
különböz fizikai dimenziók cm és sec

egységekre való leegyszersítése. Ez —
különállóságukkal ellentétben — szintén
plauzibilissé teszi (teheti) rejtett kapcso-
lataikat.

A szerz — amikor átfogó képet kívánt
adni az emberiség úgyszólván teljes isme-
retanyagáról — az univerzális ciklusreláció

és a téridkép érvényességét kiterjeszti az
anyagi világ sztatikus objektumaira, vala-

mint a tudati jelenségekre is. Ez azonban
csak bizonyos értelmezési transzformációk-
kal lehetséges, s ez ellentmondások forrása

lehet.

Már az anyagi világ ciklusos jelenségei-

nek értelmezése során is bizonyos enged-
ményeket kellett tenni a ciklusos mozgás
klasszikus fizikai értelmezésével szemben,
ciklusosnak tekintve minden olyan moz-
gást, amelyik nem teljesen azonos módon
ismétldik meg (közelíten periódusos-

ciklusos, kvázi-ciklusos mozgások), —
amilyenek pl. éppen a földtani mozgások.
Még inkább érvényes ez a gazdasági és

társadalmi fejldési ciklusokra.
A természetes és mesterséges objektu-

mok ciklusként való értelmezése viszont

valószínleg félreértés: ezek tér- és id-
mérete (= nagysága és élettartama) nem
mozgási paraméter, s így nem képviselhet

ciklusos mozgási, st: általában mozgást,
ennek megfelelen sebességet sem. Ugyanez
vonatkozik a matematika, geometria, a
fizikai állandók stb. értelmezésére.

Am leginkább vitatható része a tudat-,

ill. a tudattartalom különböz szféráinak

ciklusként való értelmezése és az anyagi
világ ciklusos jelenségeihez hasonló térid-
képi kezelése. Ez eleve csupán „képzetes”
téridképben lehetséges, de ebben az eset-

ben is külön kérdés, lehet-e objektív alapon
dimenziókat rendelni és méretezni az

absztrakt világot. Olyan elvont fogalmak,
mint a jó és a rossz, a bn és az erény, a
temperamentum-típusok vagy éppen a
vallás, Isten stb. aligha méretezhetk és

értelmezhetk ciklusként, ill. ciklusszemlé-

letben. Hasonlóan több mint problémát!-
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kus a nyelv és a beszéd oiklusszemlélet
kezelése, ill. téridképi ábrázolása.

A ciklusreláció, ill. a téridképi ábrázolás
kiterjesztése olyan következményekkel
járt, hogy az eredetileg csupán az anyagi
jelenségekre vonatkozó téridkép, ill. cik-

lusreláció fokozatosan eltávolodott eredeti

tartalmától, azaz a természettl (vö. társa-

dalmi és gazdasági jelenségek), a mozgástól
(vö. objektumok), majd az anyagtól, st az
objektív realitástól is.

A szerz alapmvében ketts célt tzött
maga elé:

— egységes szemlélet és kvantifikált
összehasonlító elemzést adni az Univerzum
jelenségeirl.
— ezt felhasználni a jöv újszer peda-

gógiájának kialakításához.
Az els célt — legalábbis az anyagi

világra vonatkozóan — meggyzen sike-

rült megvalósítania. A nem anyagi jelensé-

gekkel kapcsolatban azonban ugyanezt
csak ers fenntartásokkal mondhatjuk.
A második cél esetében a szerz aligha-

nem túlbecsülte olvasóit. Egyelre túlsá-

gosan optimistának látszanak a szerznek
azok a reményei, hogy a ciklusszemlélet az

új pedagógia alapja lesz, amint naivnak
látszik az az elképzelés is, hogy a ciklus-

reláció megértése és a ciklusszemlélet
elsajátítása elvezet a fegyverkezés meg-
szüntetéséhez és az általános békéhez.
Kétségtelen azonban, hogy a ciklusreláció

és ciklusszemlélet — az anyagi világ vonat-
kozásában — rendelkezik minden olyan
feltétellel, melyek objektív esélyt jelente-

nek arra, hogy egy új, átfogó természet-
tudományi szemléleten alapuló pedagógia
alapja legyen: az új univerzális ciklus-

reláció ismerete és alkotó alkalmazása
segít abban, hogy jobban el tudjunk iga-

zodni az Univerzum napjainkban egyre
nehezebben áttekinthet jelenségei között,
felismerjük azok lényegi, bels kapcsolata-
it, s egységes szemléletben tudjuk látni a
különböz tudományok más-más oldalról
való megközelítése miatt eltérnek látszó,

de valójában egységes jelenségeket.
A szerz közismerten nem tartozott az

olvasmányosan író tudósok közé. Nem
könny olvasmány ez a népszernek szánt
változat sem. Megértése komoly szellemi
erfeszítést igényel az olvasótól, st nyu-
godtan mondhatjuk: tanulmányozótól.
Annak azonban, aki nem sajnálja rá a
fáradságot, különleges szellemi élvezetben
lesz része.

A megértéssel kapcsolatos nehézségek
egyik oldala lehet a kifejtés sorrendje is.

Ez ti. elssorban azok számára megfelel,
akik már tisztában vannak a ciklusreláció
lényegével. Akik azonban most ismerked-
nek vele, könnyebben eljutottak volna a

megértéshez, ha ugyanazt az utat járják
végig, amelyen maga a ciklusreláció is

végigment, amíg mai formáját elnyerte: a
konkrét és jól felismerhet, ill. megérthet
objektív és egzakt föld tani -csillagászati,

ill. geonómiai kérdésekkel kezdeni, majd a
fizikai, biológiai és kémiai jelenségek után
eljutni az általánosításhoz, s ha kell, csak
ez után az absztrakciók világába. Ez nem-
csak könnyebben követhet, hanem na-
gyobb meggyz ervel rendelkez út is

lett volna az olvasó számára.
A megértést nehezít másik tényez a

kifejtés módja: a szerz számára magétól
értetd sok olyan kérdés, amelynek a
megértéséhez az olvasónak több lépésben
való megközelítésre lenne szüksége. Enél-
kül az olvasó könnyen elveszíti a fonalat.

A mondanivaló meggyz erejét némi-
leg csökkenti, hogy a kifejtés során nem
különülnek el élesen a konkrét mérési
adatokon alapuló tények, ill. ténybeli
adatok az ezeken alapuló megállapítások-
tól, közvetett következtetésektl, valamint
a feltételezésektl. Szerencsésebb lett volna
az ábrázolásban is megkülönböztetni a
valós és képzetes jelenségeket. A szubjektív
vagy éppen irreális elemeknek a valósakkal
való együttes kezelése ti. sohasem az elzk
meggyz erejét növeli, hanem az utóbbiak
hitelét rontja. Az univerzális ciklusreláció

reális magva azonban sokkal értékesebb
annál, semhogy ilyen veszélynek tegyük ki.

A szerz munkáját egész életmve
összefoglalásának, mintegy betetzésének
szánta. Az elzekben említett, imponálóan
nagy igény cél méltó volt ahhoz a „rene-
szánsz formátumú tudóshoz”, akinek egyik
interjúban találóan minsítették. Az egye-
temes tudomány pótolhatatlan vesztesége,

hogy az alapm befejezetlen maradt.
Egészen biztos, hogy a szerz felfedezése,

a mben kifejtett gondolatvilága és szem-
lélete termékenyítén fog hatni a termé-
szettudományok szinte minden ágéra, s

ezen keresztül egész természettudományos
világképünkre. A ciklusreláció és a ciklus-

szemlélet kiterjesztése jól használható
módszernek látszik újszer összefüggések,
ill. szabályszerségek feltárására számos
olyan természettudományi területen is,

ahol objektív alapon konkrétan lemérhet,
ill. meghatározható (kifejezhet) a jelensé-

gek idbeli változása.
A téridképi elemzés bevezetése hozzá-

járulhat a tudati jelenségek feltárására
irányuló kutatásokhoz. Ezért ajánlható a
„humán” tudományok mveli számára is:

kíséreljék meg módszerként alkalmazni
ismeretanyaguk rendezésére és áttekint
rendszerezésére, kapcsolati rendszerük fel-

tárására, legalábbis jobb megközelítésére.
Reálisan számítani lehet arra, hogy a
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m fogadtatása nem lesz egyértelmen
pozitív. Bizonyára lesznek olyanok, akik-

ben a könyv mondanivalója ellenállást,

akár ellentmondást fog kiváltani — st
talán k lesznek többségben. Ez minden
új felfedezés sorsa. Akár elfogadjak azon-
ban a szerz felfedezte új ciklus relációt,

akár vitatjuk, a szerz elérte célját: mve
mintegy önálló életre kelve fejldik tovább
az egyetért vagy ellentmondó viták
eredményeként.

Ami pedig a vitatott kérdéseket illeti,

Bárta Györgynek a mhöz írt bevezetésé-
vel mondhatjuk: „Lehet, hogy évtizedek
múlva tudjuk csak megérteni és méltá-
nyolni am sok gondolatát . . . Reméljük,
hogy a mben szunnyadó gondolatcsírák
továbbfejldnek, és az emberiség hasznára
elsegítik egy egységes, mindenki által

elfogadható világkép kialakulását.”

Dr. Benk Ferenc
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Ftitkári jelentés

(a társulat CXXXIII. közgylésén 1988. március
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(1 táblázattal)

Tisztelt küldöttközgylés, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim !

A könyveknek megvan a maguk sorsa, mondták a régi latinok. Hozzátehet-
jük, a számoknak is. Különösen napjainkban, a számítástechnika fokozott
térhódításával, egyre inkább igazságként ismerhetjük fel azt a tényt, hogy a
számok tükrözik, tükrözhetik az egyén, a kisebb-nagyobb közösségek és az
egész társadalom problémáit és sors-fordulóit. A számok tudományának meg-
van azonban a veszélye is, hogy az értelmezés ilyen, vagy olyan irányban az
eredményeket manipulálhatja, ha nem nézünk a számok mögé és nem keres-

sük a mögöttük lév tartalmat. Jó elre agyunkba kell e tényeket vésni, ami-
kor társulatunk 140. évébe fordulva számot adunk az elmúlt esztend ese-

ményeirl, tevékenységérl, sikeres és kevésbé sikeres akcióiról.

Szomorú kötelességem jelenteni, hogy 1987-ben és 1988 elején 11 kollegánk-
tól kellett végs búcsút venni. Szörényi Erzsébet tiszteleti tagunktól. Varga
Imréné Regéczi Edit választmányi tagtól, Széles Margittól. Komjáti János-
tól, Zsolnayné Egervári Katalintól, Jamniczky Kázmértl, Vasvári Bélá-
tól, Setényi Sándortól, Gönczi Júliától, Méhes Kálmántól és Allodiatoris
Irmától. Kérem adózzunk emléküknek egyperces néma felállással.

Maradjunk is mindjárt a számoknál. 1987. december 31-én társulatunk
taglétszáma 1260 f, amely mintegy 100 fvel kevesebb az 1986-os létszámnál.
A csökkenés abból adódik, hogy következetesen végrehajtjuk az alapszabály-
ban elírt tagdíjrevíziót, azaz a két évnél hosszabb ideje tagdíjhátralékban
lév tagtársainkat automatikusan töröljük a tagok listájáról.

A ftitkári jelentésekben több ízben szóba került már a tagdíjfizetés, amely
több mint egy pénzügyi tranzakció. Bármilyen nehéz is egyre dráguló vilá-

gunkban emellett érvelni, mégis ki kell mondanunk, hogy ez egyben a valahova
tartozásnak a demonstrálása is. Ebbl a szempontból az elmúlt évi 100 fnél
még kellemetlenebbl ható számadat, hogy az 1987. évi tagdíjjal 240-en van-
nak jelenleg is hátralékban.
Továbbra is a számszaki adatokat boncolgatva, 1987 során a tematikus szak-

osztályok összesen 40 eladóülést és 3 ankétot tartottak. Az ezeken elhangzott
eladások száma 101, illetleg 48 volt. A résztvevk száma a 40 eladóülésen
887, a 3 ankéton összesen 201 f. 3 terepbejárás összesen 115 résztvevvel és

10, a terepbejárás tematikájához tartozó eladással továbbra is azt az évek óta
megfigyelt tendenciát tükrözi, hogy az ankétok, terepbejárások és mint majd
a késbbiek során látni fogjuk, a nagy rendezvények általában nagyobb vonz-
ert jelentenek a szokványos eladóüléseknél.

1 Földtani Közlöny
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Nagyon hasonló számadatok szerepelnek a területi szervezetele statisztikájá-

ban. Összesen 41 eladóülés, 3 ankét, ezeken 123, illetleg 17 eladás, 1244,

illetleg 110 f részvétele demonstrálta területi szervezeteink aktivitását. A
szabadtéri rendezvények sorában szerepl 4 terepbejárás, összesen 89 résztve-

vje azt igazolja, hogy területi szervezetek szintjén inkább elmosódik a rész-

vételi különbség az eladóülések és a nagy rendezvények között. St bizonyos

eladóülések és ankétok nagyobb látogatottságnak, nagyobb népszerségnek
örvendenek, mint a terepbejárások. Kiemelked látogatottság jellemezte az

országos nagy rendezvényként bevezetett, a Magyar Geofizikusok Egyesületé-

vel közösen rendezett dunántúli vándorgylést, amelynek összesen 280 részt-

vevje közül 110 volt a geológus. 200 f vett részt Alsóörsön a III. Országos

bányaföldtani ankéton. A napijegyes látogatókkal együtt összesen 100 f láto-

gatta a geológiai adatok számítógépes tárolásával, visszakeresésével és feldol-

gozásával foglalkozó nemzetközi szervezet, a COGEODATA szegedi üléssza-

kát. A 27 külföldi résztvev közül 10 érkezett a tkés országokból, 17 a szocia-

lista országokból. A résztvevk számát tekintve bizonyos értelemben csalódást

jelent az 1987-ben bevezetett, pontosabban: újra élesztett központi eladó-
ülések rendszere. A 39 fs átlag egyelre nem képvisel jelents többletet az

eladóülések átlagos 20—30 f között mozgó látogatottságához képest. Minda-

zonáltal meg vagyok gyzdve róla, hogy e rendszer újraélesztése és ehhez

kapcsolódóan a megfelel vonzó témakörök és eladók csatasorba állítása fel-

tétlenül új színt fog vinni a társulat üléseinek eddigi rendszerébe.

Tisztelt küldöttközgylés !

A bevezetben volt már róla szó, a számok magukban pozitív és negatív7

értékítéletet is hordozhatnak, a mögöttük lev tartalomtól függen. Javaslom

tehát, hogy nézzünk a számok mögé és még egyszer tekintsük át gondolatban

azokat a kiemelked eseményeket, amelyek 1987. évi aktivitásunk gerincét

jelentették.

Az Agyagásványtani Szakosztály 1987 folyamán összesen 4 eladóülést tar-

tott, ezek közül hármat a társszakosztályokkal, illetleg társegyesületekkel,

az Ásványtan-Geokémiai Szakosztállyal, valamint a Talajtani Társaság talaj-

ásványtani szakosztályával, továbbá az MTA kolloidkémiai munkabizottságá-

val közösen. Szerepelt agyagásványtani témájú eladás a központi eladó-
ülésen is.

Az Általános Földtani Szakosztály 1987. évi tevékenysége változatlanul a

minden hó els szerdáján tartott eladóülések sorozatára támaszkodott. Az
eladások szakmai profilja a szakosztály jellegének és évek óta kialakított

arculatának megfelelen igen széles kört ölel fel, beleértve a rétegtani, tekto-

nikai, regionális geológiai és geofizikai jelleg témák taglalását. Kifejezetten

sikeresnek minsíthet a cikluskezd üledékek témakörét átfogóan tárgyaló

ankét. A szakosztály témaválasztásának helyességét, a feldolgozott témák
népszerségét bizonyítja az a tény, hogy a látogatottság ebben a szakosztály-

ban a legmagasabb, a nagyobb rendezvényeken rendszeresen 100 f körül

mozgott.
Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály összesen hét eladóülést, egy teljes

napos ankétot, egy emlékülést, egy élménybeszámolót, egy oktatófilm-bemu-

tatót és egy köszöntt tartott. Kiemelkedik az Ásványtani enciklopédia be-

mutatása, amely 10 eladásból álló egész napos eladássorozat formájában a
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Központi Földtani Hivatallal és az ELTE Ásványtani Tanszékével közös ren-

dezésben zajlott le, kiemelkeden magas. 80 f látogatottsággal.

Az Ásványgyjt Szakcsoport 1987-ben is egyfajta átmenetet, hidat jelentett

a szigorúan vett szakmai geológiai, ásványtani tevékenység és az ismeretter-

jesztés között. Szerény számú eladásaik is inkább az ismeretterjesztés irányá-

ba tolták el a szakcsoport tevékenységét. Ez az átmeneti jelleg ugyanakkor
továbbra is igényli a mködési formák és az ügyrend pontosítását, amelyet a
legrövidebb idn belül miiül a szakcsoport, mind a társulat érdekében rendezni

kívánunk.
A Gazdaságföldtani Szakosztály 1987 során elemezte a KGST-országok, ezen

belül az NDK gazdaságföldtani kutatásait. A magyarországi láptalajok és

tzegvagyon összefüggései, a tzeg lelhelyek igénybevételének idszer gaz-

dasági és jogi kérdései szintén érdekldésének tárgyát képezte. A Magyar
Földrajzi Társaság természetföldrajzi szakosztályának geomorfológiai munka-
bizottságával együttes ülésen terítékre került a hazai geomorfológiai kutatás
helyzete és 1987. évi eredményei.

Á Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály, mint már évek óta rend-
szeresen. 1987-ben is tartalmában és a megnyilvánuló érdekldésben is kiemel-
ked programot bonyolított le. Ez a tendencia egyaránt tulajdonítható a veze-

tés ambiciózus terveinek, illetleg a kiválasztott témák idszerségének. Az évi

3 eladóülés témája egy-egv befejezett kutatás kiforrott eredményeinek be-

mutatása volt, legyen az vonalas létesítmények megtekintése (mint a vasút és

metró-alagút), építésföldtani térképezés (a szentendrei), vagy pedig a környe-
zetföldtani témák legégetbbje, a hulladék elhelyezés témaköre. Az 1981 óta
folyamatosan zajló és az országot körbe járó szeminárium sorozat 1987-ben
zárórendezvényéhez érkezett a szegedi mérnökgeológiai szemináriummal és a
hozzákapcsolódó jugoszláviai terepbejárással. Ez a rendezvény típus, amely
gondolatában és formájában is példamutató érték, célul tzte ki az ország és

a csatlakozó határmenti területek regionális mérnökgeológiai, hidrogeológiai,

környezetföldtani problémáinak bemutatását és összefoglalását. A környez
országok csatlakozó területeinek bejárása lehetvé tette, az országhatároktól
független földtani tájegységek komplex megismerését és végezetül, de nem
utolsó sorban az ezeken a területeken dolgozó kollegákkal való kapcsolatok
kialakítását. E záró szemináriumon 33 eladás hangzott el a Dél-Alföld alkal-

mazott kutatásairól, a település-fejlesztés problémáiról, Szeged építésföldtani

térképezése eredményeirl, a város vízföldtani gondjairól és feladatairól, a
környezetföldtani, agrogeológiai és hidrogeológiai, valamint hévízkutatási
eredményekrl. Ehhez csatlakozott két jugoszláviai szakember magyar nyelv
eladása a határ túloldalán elért hasonló eredményekrl. Nem teljesen érdek-
telen talán hozzátenni, és nem vádol senki elfogultsággal, ha megemlítem, hogy
példamutató volt a szeminárium abból a szempontból is, hogy megfelel publi-
citásra is gondoltak a szervezk: a tv szegedi stúdiója, a napilapok és a rádió
is beszámolt az eseményrl. A plenáris ülésen, amely a városháza dísztermében
volt, a KFH elnöke, Dank Viktor tiszteleti tagunk ünnepélyes keretek között
adta át a városi tanács elnökének, Papp Gyulának a Magyar Állami Földtani
Intézet által készített szegedi építésföldtani atlaszt. A szeminárium ideje alatt
az atlasz térképlapjaiból az MTESZ-székházban kiállítást is rendeztek a szerve-
zk, ily módon teremtve meg azt a széles kör nyilvánosságot e földtani tevé-
kenységnek, amelyre úgy érezzük, a szakterületünk valamennyi ágának szük-
sége volna.

1



92 Földtani Közlöny 118. kötet 2. füzet

Az slénytani-Rétegtani Szakosztály összesen 8 eladóülést tartott 16 ela-
dással. Júliusban 2 napos terepbejárás egészítette ki az eladóülések rendszerét,

amely a Tokaji-hegység rétegtani és slénytani érdekességeinek és újabb ku-
tatási eredményeinek bemutatásával foglalkozott. Összességében tekintve az
eladóülések tematikáját, a terepbejárás, és a szakosztály hosszú távú prog-
ramja azt az örvendetes tényt látszik igazolni, hogy a korábban alaptudo-
mánynak, elvont tudománynak tekintett slénytan, a rétegtan irányába el-

mozdulva megtalálja a helyét és kapcsolatrendszerét az ipari kutatásokban.
A Tudománytörténeti Szakosztály 1987. évi tevékenységét elssorban az

INHIGEO XIII. Szimpóziumára — melyet Pisában, és Padovában rendeztek
— készített tanulmánykötet fémjelezte. A Tudománytörténeti Évkönyv külön
számaként megjelentetett angol nyelv tanulmánykötet ,,Rocks, Fossils and
History” címet kapta és a szimpózium témakörének megfelelen, a hazai s-
lénytan és rétegtan történetének néhány fejezetét ismerteti, ehhez kapcsolódik
az olasz— magyar földtani kapcsolatokról szóló rész. A kötet nagy sikert ara-

tott és tovább növelte a budapesti INHIGEO szimpóziumon kivívott nemzet-
közi hírünket.

Az MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, az MTA Tudomány-
és Technikatörténeti Komplex Bizottsága, a M. Orvostörténelmi Társaság és

az Országos Mszaki Múzeum ,,A természettudományok és a technika fejldése

Közép-Európában 1918— 1938. között” c. eladóülést rendezett, amelyen két

eladással képviseltette magát és a földtant a szakosztály.

Eladóülések keretében méltatták Zimányi Károly, Bányai János, Wein
György és Pettkó János életmvét. Jugovics Lajos centenáriuma alkalmá-
ból emlékülést szerveztek és Badacsonytomajban emléktáblát avattak.

Rátérve a területi szervezetek 1987. évi tevékenységére, az Alföldi Területi

Szervezet 1987 során 12 rendezvénnyel vétette észre magát. (Beleértve azon
rendezvényeket is, melyeket más szervezeti egységek rendeztek, de az Alföldi

Területi Szervezet regionális körzetében.) Hat eladóülés, négy továbbképz
tanfolyam, három ankét, szeminárium, egy mszerbemutató és egy klubnap
volt. A rendezvények közül négyet társulva szerveztek. Az eladások száma
100, ami érzékelteti a rendezvények meglehetsen feszített tempóját. A láto-

gatottság e területi szervezetnél is azt tükrözi, hogy az ankétok, szemináriu-

mok népszersége lényegesen meghaladja a szokványos eladóülések népszer-
ségét. Az Alföldi Területi Szervezetnek társrendezként ebben az évben két

nemzetközi rendezvény is jutott: mint az elbbiekben említettük a COGEO-
DATA és a mérnökgeológiai szeminárium. Mind a saját tevékenységük, mind a

társrendezként mutatott aktivitásuk példamutató ambícióról tanúskodott.

Érdekes elidzni a Budapesti Területi Szervezet 1987. évi aktivitását bemu-
tató statisztika felett. Összesen 7 eladóülést tartottak, 14 eladással. A láto-

gatottság görbéjét figyelve az látszik, hogy az év elején, az év els felében a

látogatottság nagyobb és az eladások száma is magasabb, mint az szi hóna-

pokban. Ennek az elemzése természetesen egy év benyomásai alapján még nem
teljesen idszer, nem lehet azonban teljesen kizárni a munkahelyi kötöttségek

(I. évvégi hajrá) befolyásoló hatását. Szeretnénk remélni, hogy az sztl be-

indult központi eladóülésnek is szerepe van ebben az évvégi látogatottsági

csökkenésben.
A Dél-dunántúli Területi Szervezet múlt évi programjából három nagyobb

témakört lehet kiemelni, melyekhez több eladás is kapcsolódott:



Bérezi I.: Ftitkári jelentéi 93

— «a nyugat-mecseki érckutatáshoz kapcsolódó új eredmények;
— a máza-déli feketekszén-kutatással összefügg új földtani ismeretek;

— a Dél-Dunántúl regionális geológiai bemutatása, az új ismeretek, eredmé-
nyek rendszerezése.

A régió határain túlmutató, a szélesebb szakmai körökben is érdekldést
kiváltó rendezvények sorában kell megemlíteni a következket:
— a hidrogenetikus érckutatás új módszerei és azok els dél-dunántúli ered-

ményeit bemutató eladássorozat;
— a Mecseki Ércbányászati Vállalat környezetvédelmi tevékenysége, a fel-

színi és felszín alatti vizek tisztaságának megóvása érdekében c. eladás;
— a radioaktív hulladékok elhelyezésének feltétele és problémái, különös

tekintettel annak Baranya megyei vonatkozásaira tárgyú eladóülés;
— az optimális termelési veszteség és hígulás kérdése a mecseki feketekszén-

bányászatban, különös tekintettel annak gazdasági és minségi vonatko-
zásaira témájú eladóülés.

A területi szervezet, de az egész Társulat életében új színfoltot jelent az ELTE
bemutatkozása egy eladás keretében. A tájékoztatás a geológus hallgatók

nyári termelési gyakorlatának szerepét elemezte a hallgatók ipari igény mun-
kastílusának kialakításában és az egyetemi tanszékek, egyetemi oktatók fel-

készítését is célozta ebben az irányban. Igen üdvösnek tartanánk, hogyha egy-

fell a területi szervezetek, másfell az egyetemek ezt a rendszert területen-

ként is és egyetemenként is tovább folytatnák, ily módon adva lehetséget
arra. hogy az egyetemi hallgatók nyári gyakorlatai valóban és mélységükben
elérjék a kívánt célt, az eljövend szakemberek megismertetését az iparral és

az ipar megismertetését a jövend szakemberekkel.
Az Észak-magyarországi Területi Szervezet 1987. évi kiemelked rendezvénye

volt a ,,Geostatisztikai módszerek alkalmazása a földtani kutatásban É-Magyar-

országon" c. ankét, amely a Borsodi mszaki- és közgazdasági hetek rendez-

vénysorozat keretében került sorra. A másik kiemelked nagy rendezvény a
hagyományos szi tanulmányút, amelynek témája, a Hernád völgye hévíz-

feltárásai voltak, bemutatva az eddig mélyült hévízfúrások eredményeit, a
valószínsíthet hévíz vagyont és annak felhasználási lehettégeit. Ezeken
túlmenen 6 alkalommal rendeztek eladóüléseket 12 eladással.
A Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet 1987-ben 5 rendezvénnyel

vette ki részét a társulati tevékenységbl. Legjelentsebb ezek közül a Közép-
és Észak-Dunántúlon mköd földtani szervezetek immár hagyományos közös
beszámoló ülése, amely rendszerint az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága
földtani munkabizottságával közös rendezvény. A beszámolók témáit a Közép-
és Észak-Dunántúllal foglalkozó kutatóhelyek és vállalatok tárgyévi tevé-

kenysége és kutatási eredményei képezik. Jelentsége abban rejlik, hogy vala-

mennyi résztvev vállalat, intézmény hovatartozás nélkül lehetséget kap
arra, hogy a teljes kutatási spektrumot rövid és jól összefogott eladások for-

májában évrl évre áttekintse. Két történelmi emlékezés tarkította az 1987.

évet ebben a régióban. Szeptemberben Beudant születésének 200. évforduló-

járól megemlékezend Balatonfüreden, valamint Jugovics Lajos születésének
100. évfordulója alkalmából Badacsonytomajban volt koszorúzással egybe-
kötött megemlékezés. Végezetül, de nem utolsó sorban az 1987. évi rendezvé-
nyek sorából messze kiemelkedik a III. Országos bányaföldtani ankét, amely
ismételten igazolta e rendezvénysorozat idszerségét, hasznosságát, célszer-
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ségét. Az elmúlt ötéves periódus földtani eredményeinek összefoglalása mellett
a résztvevknek lehetsége nyílt a szakterületüktl távolabb es bányászati
ágazatok eredményeinek, problémáinak megismerésére.

Tisztelt küldöttközgylés !

Az 1987-es év kiemelked eseménye volt a Magyar Geofizikusok Egyesüle-
tével közösen rendezett vándorgylés, amelynek témája „A geofizikai és geoló-

giai módszerek integrált alkalmazása a nyersanyagkutatásban és Magyarország
földtani-geofizikai modelljének kialakításában”. A május 14— 15-én lezajlott

rendezvény során négy szekcióban összesen 69 eladás, továbbá számítógépes
bemutató és poszter foglalkozott a témában megjelölt kérdésekkel. A részt-

vevk átfogó képet kaptak a nyersanyagkutatás és a földtani-geofizikai

modell kialakításának jelenlegi helyzetérl, lehetséget kínálva az új módsze-
rek és a korábbi kutatási eredmények, mint a modell továbbfejlesztésére szol-

gáló kiindulási alap egybevetésére. A megnyilvánuló nagy érdekldés (380 f)
és az elhangzott eladásokat követ élénk vita igazolja, és a jövben is kívá-

natossá tesz hasonló rendezvényeket.
Az országos elnökség mellett mköd bizottságok munkája, a társulat hosz-

szú távú programjában rögzített alapelveknek megfelelen zajlott 1987-ben.

Nemzetközi kapcsolataink terén — mint már korábban utaltunk rá — Ma-
gyarországon ülésezett a COGEODATA, a geológiai adatok számítógépes tá-

rolásával, visszakeresésével és feldolgozásával foglalkozó nemzetközi szervezet.

Magyarországon rendezték meg a veszélyes-hulladékok problémájával foglal-

kozó világkongresszust 1987 októberében. A Magyarhoni Földtani Társulat

egy poszterrel és egy eladással vett részt a világkongresszuson.

A külföldi rendezvényekre az összes kiutazók száma 1987-ben 12 f, ebbl
szocialista országba 4, tkésországba 8 tagtársunknak nyílt lehetsége a társu-

lat devizafedezetével eljutnia. A külföldön rendezett jelentsebb események
közül alkalmunk volt képviseltetni magunkat a XII. Kolaj Világkongresz-

szuson az Egyesült Államokban, mint leend rendeznek a IX. Európai Sze-

dimentológiai találkozón Tuniszban, és a XX. Mikropaleontológiai Kollokviu-

mon Angliában, továbbá, mint korábbi rendeznek az INHIGEO olaszországi

kongresszusán. Ez utóbbi alkalomból külön kiadványt jelentettünk meg a
magyar— olasz földtani kapcsolatok történeti áttekintésével és értékelésével.

Ugyancsak Olaszország volt a színhelye a Szervesgeokémiai Világkongresz-

szusnak, amelyen szintén képviseltettük magunkat, és ígéretet kaptunk, hogy
amennyiben Magyarország megpályázza, meg fogja kapni egy elkövetkezend
kongresszus megrendezésének jogát. Hasonló ígéret és elképzelés létezik az

Európai Földtani Társulatok Asszociációja egyik következ — várhatóan

1993-as — kongresszusának magyarországi megrendezésérl, amelyre az ígére-

tet az 1987-es dubrovniki rendezvényen részt vev magyar képvisel megkapta.
Kétoldalú nemzetközi kapcsolataink sorában változatlanul fenntartjuk a

devizamentes szakembercserét a Lengyel Földtani Társulattal, amely évente

2 cserelátogatást jelent egy-egy rendezvényen, rendszerint vándorgylésen.
Hasonló jelleg, de szélesebb alapokra helyezett együttmködés van engedé-

lyezés, illetve kimunkálás alatt az Osztrák Földtani Társulat irányába. Mint
látható, nemzetközi tevékenységünk elssorban a kongresszusokon való rész-

vétel, és arra irányul, hogy az elkövetkez években minél több, jelents nem-
zetközi rendezvénynek adhassunk otthont. 1989 ebbl a szempontból meg-
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határozó jelentség lesz, hiszen két rangos európai szakmai összejövetel szín-

helye lesz Magyarország. Áprilisban a X. Európai Szedimentológiai Találkozó,
míg szeptemberben a XXÍ. Európai Mikropaleontológiai Kollokvium. Ezeknek
szervezésével kapcsolatban a közeljövben fogjuk kiküldeni a magyarországi
jelentsebb, földtudományokban érdekelt vállalatoknak és intézményeknek a
támogatást kér leveleket. Kérjük azokat a tagtársakat , akik azt helyzetüknél,
befolyásuknál fogva megtehetik, vállalatuk, intézményük vezetségét szíves-

kedjenek abba az irányba befolyásolni, hogy ez a két rendezvény a vállalatok-

tól és az egyéb részrl megfelel anyagi ás erkölcsi támogatást kapjon. Ez
szkébb értelemben a magyar földtudomány, tágabb értelemben az egész or-

szág megítélése szempontjából nem elhanyagolható.
Folytatva az elnökségi bizottságok munkájának elemzését az ifjúsági bizott-

ság javaslatára ás a család kezdeményezésére az elnökség és a választmány
elfogadta egy Kriván Pál alapítványi emlékérem létesítésének gondolatát.
A néhai ftitkárunkról elnevezett emlékérem a fiatal geológusok kezdeti
szakmai lépéseinek jutalmazására fog szolgálni, nevezetesen az els eladói
ankéton legjobban szerepl egyetemi hallgató eladó rászére fogjuk rendsze-
resen adományozni. Amellett, hogy eleget teszünk a család kérésének, ezzel

adózunk méltóképpen néhai ftitkárunk emlékének, aki mindig szívén viselte

az ifjú generáció nevelését és szakmánk odaadó mvelásére való buzdítást.

A társulat ellenrz bizottsága, az MTESZ ellenrz bizottságának elírásai
szerint kidolgozta ügyrendjét ás feladattervét. A bizottság elnökének kérésére
a bizottságot 7 fre egészítette ki az elnökség, biztosítva ezzel a tagok között a
feladatok területi feloszthatóságát.

A társulat gazdasági bizottsága folyamatosan figyelemmel kísérte a gazdál-
kodást és a megbízásos munkáik rendjét.

Az ifjúsági bizottság az Alföldi Területi Szervezettel nagysiker geomate-
matikai tanfolyamot szervezett.

A szénkzettani- és szervesgeokémiai munkabizottság 1987-ben — a korábbi
évektl eltéren — csak egy eladóülést tartott. A bizottság elnökének,
Regéci Editnek halála fájdalmasan érintette a munkabizottságot és — remél-
jük csak átmenetileg — csökkentette aktivitásukat.

Tisztelt küldöttközgylés !

Minden évben kedves kötelesség számbavenni azokat, akik a beszámolási
idszak során szakmai tevékenységükért, életmvükért kitüntetést kaptak.
Ebben az évben örömmel jelentem, hogy:

Badinszky Péter
Bodrogi Frigyes

Csicsely György
Csillag János
Csóti Tamás
Gerber Pál

Iványosi Szabó András
Juhász András
Juhász Árpád
Káló János

Kiváló Társadalmi Munkás kitüntet jelvényt
Kiváló Munkáért
Bányász Szóig. Érdemérem arany fokozat
Kiváló Munkáért
Kiváló Munkáért
Kiváló Munkáért
Miniszteri Dicséret (mv. min.)
Kiváló Munkáért
Bugát Pál Emlékérem
Kiváló Munkáért
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Káli Zoltán Kiváló Munkáért
Karácsonyi Sándor Munka Érdemrend arany fokozat
Kecskeméti Tibor Kiváló Munkáért
Komlóssy Zsoltné Kiváló Munkáért
Kovács Zoltán Kiváló Munkáért
Kretzoi Miklós Lóczy Lajos-emlékérem
Kuti László Kiváló Munkáért
Lengyel Ilona Kiváló Munkáért
Madai László Kiváló Munkáért
Magusits Mihály Kiváló Munkáért
Mátyás Ern Kiváló Munkáért
Mérai Károly
Mikolai István

Kiváló Munkáért
Kiváló Munkáért

Nagyági Lászlóné Kiváló Munkáért
Orosz Elemérné Munka Érdemrend arany fokozat

Sántha Pál Kiváló Munkáért
Süt Lajosné Kiváló Munkáért
Schweitzer Ferenc Munka Érdemrend ezüst fokozat

Szalóki István Bányász Szolgálati Érdemérem e:

Szakáll Sándor Szocialista Kultúráért emlékérem
Szepesi József Kiváló Munkáért
Tamáshidi László Kiváló Munkáért
Tóka Jen Pro rbe Pécs emlékérem
Tóth József Kiváló Munkáért
Vadász Ern Kiváló Bányász
Varró Tibor Kiváló Munkáért
Verebélyi Kálmán Kiváló Munkáért
Vet István Kiváló Munkáért
Zsóri Gyula
kitüntetést kapott.

Kiváló Dolgozó

Továbbá jelentem, hogy

Vitális Sándor mellszobrát avatták Salgótarjánban a Bányászmúzeum eltt;

Kertai György 75. születési jubileumán emléktáblát avattak Szegeden a

Kolajkutató Vállalat székházában;
Jugovics Lajos születésének 100. évfordulóján Badacsonytomajban emlék-

táblát avattak;

A magyar olajtermelés megindulásának 50. évfordulója alkalmából Zalaeger-

szegen az Olajipari Múzeum udvarán avatták fel a magyar kolajiparért leg-

többet tett néhai kolajgeológusok közül

Bückh Hugó
Kertai György és

Papp Simon
mellszobrát.

Szintén személyi jelleg változás, és kihatásaiban csak ebben az évbon jelent-

kezik egy 1987-es döntés eredménye, ezért itt kell bejelentenem, hogy 1988.

január 1-tl, mint oly sok más területen, az MTESZ és az egyes tagegyesületek

kapcsolattartása terén is változás történt. Ettl az idponttól kezdden ez
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ugyanis ún. összekötkön keresztül történik, akik személyükben felelnek az

egyesület ás az MTESZ vezet testületéi közötti rugalmas és harmonikus együtt-

mködésért. A közgylést szeretném megragadni arra. hogy a t. küldötteknek
és az egász tagságnak bemutassam dr. Tamás Lászlót, az Országos Bormin-
sít Intézet igazgatóját, és dr. Makillai Vilmost a Magyar Agrártudományi
Egyesület ftitkárhelyettesét. Ehhez a munkájukhoz én kívánok nekik jó ert
és jó egészséget ás a magunk részérl kinyilvánítjuk, hogy e felelsségteljes

tevékenységükhöz a társulat minden támogatást meg fog adni, ás bármikor,
bármilyen alkalommal szívesen látjuk körünkben. Ersen reméljük, hogy az

évek múltával tiszteletbeli geológusokat köszönthetünk bennük.
A személyes jelleg bejelentések után foglalkozni kell azzal a tevékenységgel,

amely a társulat személyiségét bizonyos értelemben jellemzi, a publikációs

tevékenységgel.

1987-ben megjelent:

a Földtani Közlöny 1986. évi 1—4. száma 448 oldalon, számonként 2000 pl-ban,

az Általános Földtani Szemle 22. száma 216 oldalon, 750 pl-ban,

a Mérnökgeológiai Szemle 35. száma 179 oldalon, 400 pl-ban,

a Tudománytörténeti Évkönvv külön száma angol nveiven 332 oldalon,

500 pl-ban.

Tisztelt küldöttközgylés !

Manapság nem újdonság senki számára, bármilyen szép egy vállalat, egy
intézmény, egy egyesület tudományos, szakmai tevékenysége, hogy a meg-
mérettetést a gazdasági eredmény jelenti. Örömmel jelenthetem a t. közgy-
lésnek, hogy a társulat 1987-es gazdasági teljesítménye kiemelkedik az elmúlt
évek sorából. A tervezett 1 240 000,— Ft-os állami támogatás helyett, mind-
össze 91 000 Ft-ot használtunk fel. Ami azt jelenti, hogy az állami támogatás
tényleges összegét 3 év alatt egynegyedére sikerült csökkentenünk. Bevéte-
leink túlnyomó többsége megbízásos munkákból származik, tekintettel arra,

hogy a rendezvényeken a mai árviszonyok mellett nagyon kis nyereség reali-

zálódik. Ezzel szemben az 1987-ben megkötött és a lezárt megbízásos munkák
volumene 8 600 000,— Ft volt, ebbl az MTESZ-nek befizetett 18%, 1 160 OOOFt
Mivel társulati eredményként a megbízásos munkák bevételének csak egyötöde
számolható el, ezért az állami támogatás tervbe vett teljes lefaragásához továb-
bi erfeszítésekre van szükség. Ennek egy részét a kiadások csökkentése jelenti.

1987 során 1986-hoz viszonyított költségeink — a lényeges áremelkedések
ellenére — változatlan szinten maradtak. Ilyen vonatkozásban eltérés csupán
a tlünk független nyomdai és utazási költségekben mutatkoztak. Mindent
összevetve, az elnökség és a titkárság nevében köszönetünket fejezzük ki

azoknak, akiknek a munkája ezt a jelents eredménynövekedést lehetvé
tette. Köszönjük és egyben kérjük is tagtársainkat, hogy 1988. folyamán ez a
tendencia ne változzék meg, még akkor sem, amennyiben rövid távon, és szá-

munkra néha érthetetlen módon, más társadalmi szervezeteknél esetenként az
egyén néhány százalékkal nagyobb bevételhez jut. Tekintsük társulatunkat
legalább annyira magunkénak, hogy ezt a többnyire nem is jelents különb-
séget figyelmen kívül hagyva, ezek a megbízásos munkák továbbra is ahhoz a
szakmai gyülekezethez kerüljenek, amelyik egyébiránt múltját, tapasztalatait,
és szakmai összetételét tekintve leginkább megfelel e tevékenység számára.
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Tisztelt küldöttközgylés !

Tekintsünk most az eljövend év feladataira. 1988 tervezett nagy rendezvé-

nyeit az 1988-as munkatervbl mindenki megkapta. A rend kedvéért azonban
szeretnénk kiemelni néhányat itt az év elején, hogy idben és kell formában
felhívjuk a figyelmet azokra az eseményekre, amelyek ebben az évben tevé-

kenységünk gerincét fogják alkotni. Hozzánk idben legközelebb stílszeren

az els eladói ankét esik, az ifjúsági bizottság rendezésében. Haladó hagyo-
mányról van szó, amelynek célja a fiatal generáció bevezetése a szakmai
közéletbe. Ha végigpillantunk ez elmúlt els eladói ankétok során (1982 óta

kétévenként rendezzük), örömmel állapíthatjuk meg, hogy néhány díjnyertes

fiatal azóta már végzett szakemberként megmutatta oroszlánkörmeit, ezzel

igazolva nemcsak saját rátermettségét, hanem ennek a rendezvény-formának
az életrevalóságát is.

Az utóbbi idszakban jelents mértékben népszersödött a matematika
alkalmazása a geológiában, és ez a témakör 1988-ban is két helyet követel

magának éves programunkból. Május 5— 6-án GEOSZOFTVER ’88 néven a

Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Szénhidrogénipari Kutató és

Fejleszt Intézet közös rendezésében tekinthetik át az érdekldk a Magyar-
országon használatos földtani adatfeldolgozási, modellezési, szimulációs prog-

ramokat, míg június 2— 3-án a „Matematikai tudományok szerepe és alkalma-

zási lehetsége a földtanban” címmel immáron rendszeressé váló geomatema-
tikai ankétot rendezzük meg Szegeden az Alföldi Területi szervezet házigazda-

szerepe mellett. Még egy rendezvény erejéig visszatérve, májusban szintén egy
divatos témát találunk a programban: „A geológia szerepe a természet- és

környezetvédelemben”, melyet szintén az Alföldi Területi Szervezet, a Mér-

nökgeológiai és Környezetföldtani szakosztály, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóságának és a Szegedi Akadémiai Bizottság Földtudományi Szakbi-

zottságának közremködésével rendez Kecskeméten.
Egymás után üljük a 25 éves jubileumokat, ami abból fakad, hogy a 60-as

évek els felében alakultak sorra területi szervezeteink, illetleg szakosztá-

lyaink. Ebben az évben az slénytani-Rétegtani Szakosztályon a sor, a 25 éves

jubileumukat egy háromnapos bejárással ünnepük meg a Dunántúli-közép-

hegységben, Sümeg és a Balaton-vidék közötti terület rétegtanilag értékes,

új feltárásait és azok slénytani értelmezését, feldolgozását mutatva be az

érdekldknek. Idpont május 19— 21. Június 17— 18-án a Mérnökgeológiai

és Környezetföldtani Szakosztály fvállalkozásában terepbejárás és eladások
mutatják be a bs-nagymarosi vízlépcs építésének jelenlegi állását, a várható

eredményeket, gondokat, vélt és valós aggodalmakat, azok javasolt feloldását.

Ez évi vándorgylésünk idpontja szeptember 25— 26— 27, helyszíne Észak-

Magyarország és ÉK-Magyarország, téma az aggteleki és jósvafi kutatási,

térképezési eredmények.
Október 3— 7. között Szlovákiában egy háromoldalú nemzetközi szimpózium

mutatja be — csehszlovák— magyar— lengyel szervezésben — „A Nyugati-

Kárpátok földtani kutatásának története az I. világháború eltt” címmel,

e terület geológiai megismerésének ma már tudománytörténetté magasztosult

kezdeteit. Október 14—15. lesz az idpontja a litosztratigráfiai szeminárium-

nak, amelynek a Közép- és Északdunántúli Területi Szervezet és a Veszprémi

Akadémiai Bizottság ad otthont. A rétegtan számos új eredményt produkált

az elmúlt idszakban e régióban is, és ezeknek áttekintése, idrl idre történ
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rendszerezése rendkívül fontos a terület jobb megismerése és a földtani kuta-

tások célszer, gazdaságos tervezése szempontjából.

Tisztelt küldöttközgylés !

1988 meghatározó év az egész magyar nemzetgazdaság számára. A kisebb-

nagyobb közösségek, mint a társadalom integráns részei egyenként is szembe
kell nézzenek a kihívással saját mködési szférájukban, ami a pénzügyi-gazda-

sági feltételek szigorodásában nyilvánul meg. Talán profánnak tn párhuzam
jut az eszembe. A mai magyar labdarúgástól kevés jót. inspirálót lehet átvenni

napjainkban. A patinás budapesti klub hanglemezre vett refrénje ,, Meglátja,

Mester, menni fog” — azonban eszünkbe kell juttassa azt az alapigazságot,

hogy céljainkat csak úgy érhetjük el, ha a legkilátástalanabb helyzetben i.s

rendületlenül hiszünk a sikerben. Ezzel a lelkülettel, az 1988-as év sikere re-

ményében köszönöm figyelmüket és kívánok

jó szerencsét

!
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ÉRTEKEZÉSEK

A Dunántúli-középhegység felstriász

karbonátos kzeteinek fácieselemzése

a Lofer-ciklusok jellegei alapján*

Haas János**

(2 ábrával, 1 táblázattal)

Összefoglalás: A dunántúli-középhegységi felstriász Fdolomit Formáció és

a Daelisteini Mészk Formáció mintegy 500 Lofer-ciklusának részletes vizsgálata tör-

tént meg. Az egyes litosztratigrafiai egységek (formációk, tagozatok, rétegcsoportok)
ciklusainak felépítésében lényeges és az egységre jellemz különbségeket lehet felismer-

ni, amelyek az elvégzett mikrofácies vizsgálatokkal együtt genetikailag is értelmezhetk.

Bevezetés

A felstriászban a Tethys széles selfjein, nagy vastagságú, ciklusos kifejl-

dés, árapályövi-sekélytengeri karbonátos kzettömeg képzdött. Az alpi ere-

det Dunántúli-középhegység felépítésében is meghatározó szerep az ekkor
létrejött, 3 km-t is meghaladó vastagságú összlet, amelyet a Fdolomit és a

Dachsteini Mészk Formációba sorolunk.

A nagy vastagságuk miatt nem könnyen vizsgálható felstriász karbonátos
képzdmények keletkezési viszonyainak tanulmányozása hosszú múltra tekint

vissza a hazai irodalomban (Haxtken M. 1861, Böckh J. 1872, Taeger H.
1910, Vigh Gy. 1925, 1933. Véghné Neubrandt E. 1957, Oravecz J. 1963,

Fülöp J. 1976), mégis a genetikát illeten számos kérdjel maradt, amelynek
megoldását csak a részletesebb szedimentológiai vizsgálatoktól és az aktuogeo-
lógiai megfigyelésekre alapozott értelmezéstl várhatjuk.

A Dachsteini Mészk és a Fdolomit ciklusos jellegeit Sander (1936) ismerte

fel az Alpokban, majd a ciklicitást részletesebben Schwarzacher vizsgálta és

elemezte (1948). A ciklusok definitív leírását és genetikájuk máig általánosan

elfogadott értelmezésének alapjait Fischer (1964) fejtette ki.

A dunántúli-középhegységi rétegsorok részletes ciklus-analízisére az országos

alapszelvény program keretében mélyített alapfúrások vizsgálata adott lehe-

tséget, és közvetlen alapját az alapszelvények terepi felvételére és mikrofácies

vizsgálatának alátámasztására kidolgozott félkvantitatív ábrázolási rendszer

alkalmazása teremtette meg. A 400 m vastagságú Dachsteini Mészk rétegsort

feltáró Porva Po-89. sz. és a Dachsteini Mészk és a Fdolomit közti átmeneti
egységet, és a Fdolomit fels részét harántoló Ugod Ut-8. sz. alapfúrásokban
mintegy 140 ciklust tudtam részletesen megfigyelni, és vizsgálat alá vonni.

* Eladta az slénytan-Rétegtani Szakosztály eladóülésén, 1986. április 7-én.
•* Központi Földtani Hivatal, 1051 Budapest V. Arany J. u. 25.
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A vizsgálatok alapján rendszereztem a megfigyelt Lofer-ciklusok típusait és

megállapítottam az egyes típusok gyakoriságát is (Haas J. 1982, Haas J.—
Dobosi K. 1982).

A ciklusok elemzését célzó munka folytatásaként az utóbbi években további

rétegsorok, hasonló módszerrel történ vizsgálatára került sor, így máig össze-

sen közel 500 ciklus vizsgálatát végeztem el a Bakony és a Gerecse hegységek
területén mélyült fúrásokban és kisebbrészt felszíni szelvényekben. Jelen cikk

az Ugod Ut-8, és a Porva Po-89. sz., valamint a Szár-1., aTardosbánya Tba-2,

és Tba-5; továbbá a Lábatlan Lm-52. sz. fúrások és a Kecskeki kfejt rétegso-

rának vizsgálatán alapul.

A megfigyelt ciklusok száma már lehetvé tette annak a kérdésnek a felte-

vését is, hogy van-e valami törvényszerség a ciklusfajták (típusok) eloszlásá-

ban. A földtörténeti folyamatsor egy-egy szakaszát képvisel litosztratigráfiai

egységeknek van-e sajátos gyakori, jellemz ciklustípusuk, és ha igen, akkor
mi ennek a genetikai magyarázata? A genetikai értelmezéshez természetesen

a szedimentológiai vizsgálatok, illetve a mikrofáciesek vizsgálatának eredmé-
nyét is felhasználtam.

A litosztratigráfiai egységek jellemz ciklustípusai

A vizsgálat alá vont rétegsorok a nori és a rhaeti emeletben létrejött képzd-
ményeket: Fdolomit Formáció fels része, az átmeneti egység és a Dachsteini

Mészk Formáció egyes szakaszait foglalják magukba.

A Lofer-ciklusok felépítésének elvi lehetségei

Theoretical possibilities in the set-up of the Lofer cycles
/. tábládat—Tahié t

.

A legalsó ciklustag

The lowermost cycle-member A 11 c

Elvileg lehetséges kombinációk

(zárójelben a gyakorlatilag

megkülönböztethetetlen változatok)

f'ombinations that are in principle

possible (in brackets: varietics that ere

practically impossiblc to distinguish )

ABCH’
ACB'

ABC
AC

AB

(A)

BOB’
(BB’>

BC /
B _

Clf
(in

Az elméletileg levezethet ciklusösszetételt, azaz a ciklustagok lehetséges

kombinációját az I. táblázat mutatja. Az elméleti kombinációknak azonban

csak egy része különíthet el a gyakorlatban is (I. táblázat). Például, ha csak

az algasznyeges B-tag marad meg egy csonka ciklusban, általában nem
dönthet el, hogy az a transzgresszív (B), vagy a regresszív (B’).

Elemzésünk lényege az volt, hogy a megvizsgált ciklusokat összetételük

alapján csoportosítottuk, majd vizsgáltuk azt, hogy az egyes litosztratigráfiai

egységekben az egyes ciklusfajtáknak milyen a gyakoriságuk.

Az eredményt az 1. ábra mutatja. Eszerint tehát, a jelenlegi rendelkezésre

álló adatok alapján, a következ összefüggések vázolhatok:

1. A Fdolomit Formáció fels részét (Szár-1, Ut-8. sz. fúrás alja) az A-tag

alárendeltsége, és a BC ciklusösszetétel ers dominanciája jellemzi és a B-tag

általában vastag.
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Oachsteini Mészk

alsó része
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Oachsteini Mészk
fels részé
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/. libra. A ciklustipusok gyakoriságának eloszlása az egyes vizsgált litosztratigráfiai egységekben
(lásd az I. táblázatot)

Fig. t. Frequeney distribution of eyele-types in the partieular lithostratigraphie units studied
(see Tatáé I)

2. A Fdolomit — Dachsteini Mészk átmeneti egység (Ut-8. sz. fúrás fels
része) esetében a dolomit kifejldést! középs részre ugyancsak a BC összetétel

jellemz, míg a mészk-dolomit váltakozásos, illetve átmeneti (meszes dolomit,

dolomitos mészk) kzetfajtákból felépül szakaszon (azaz az egység alsó és

fels részén) az A és a regresszív B’-ciklustag is megjelenik, így az itt is domi-
náns BC-összetétel mellett az AC és a BCB’ szubdomináns.

3. A Dachsteini Mészk alsó részén (Po-89.) az A-tag rendszeresen jelen van,
viszont a B gyakran kimarad. így az AC összetétel domináns, az ABC, és ABCB’
szubdomináns, de szinte minden kombináció elfordul.
A Dachsteini Mészk fels részén (Lábatlan Lm-52.Tardosbánya Tba-2, -5.)

is az AC összetétel ciklustípus dominál a BC és az ABC típus szubdomináns,
de az A és a B-tagok gyakran csak 1 — 2 dm vastagságúak.

Szedimentológiai megfigyelések

A fentiekben összegzett ciklusvizsgálatok genetikai értelmezéséhez, a kép-
zdési viszonyokat bemutató modell összeállításához elssorban a következ
szedimentológiai megfigyeléseket használtam fel (részletes adatokat lásd

Haas J. 1982):
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1. A Fdolomit Formáció esetében a ciklusokat általában felépít B és C-tag
is teljes mértékben dolomitosodott, a C-tag kzeteinek gyakran teljes, eseten-

ként részleges átkristályosodásával.

2. A Dachsteini Mészk esetében a C-tag általában egyáltalán nem dolomitos,

a B-tag általában dolomitos. A dolomittartalom széles skálán 5—80% között
változik, a formáción belül alulról felfelé csökken tendenciával. A dolomitoso-

dás korai, a fenesztrális (madárszem) pórusok belsejét kalcit tölti ki.

3. A Fdolomit—Dachsteini Mészk közötti átmeneti egység dolomitosodási

folyamatának vizsgálata, a képzdési körülmények rekonstruálása szempont-
jából különösen fontos. E szakaszban ugyanis a dolomitosodási folyamat külön-

böz stádiumokban rekedt meg („befagyott”). Az egyes részletekbl a folya-

mat egésze összerakható. A C-tagok esetében a megfigyelt alapesetek a kö-

vetkezk :

1. A kioldott bioklasztok helyét dolopát tölti ki.

2. Az alapanyag foltokban dolomitosodott.

3. A C-tag egy része (általában alsó része) teljesen dolomitosodott a fels
része nem, vagy alig. (Ez általában akkor fordul el, ha a ciklusban a pelites

A-tag is kifejldött.) A B-tag esetében a dolomitosodás fokozatai:

1. A fenesztrális pórusok falán dolopátos koszorú alakul ki.

2. A pórusok magját kitölt pát részben dolomit.

3. Minden pórus teljes kitöltése dolopát.

Genetikai következtetések

A Lofer-ciklusok képzdésének általános modellje ismert, a szakemberek
széles körében elfogadott. Fischer (1964) vizsgálatai alapján tudjuk, hogy
árapályöv közeli (peritidális) ciklusokról van szó, amelyen belül az A-tag az

árapály fölötti, a B-tag az árapály, a C-tag pedig az árapály alatti övben kelet-

kezett.

Felvetdik azonban a kérdés, hogy miért és hogyan dolomitosodtak a Fdolo-
mit és miért nem a Dachsteini Mészk Lofer-ciklusai, és hogyan értelmezhet
az átmeneti szakasz.

Másrészt hogyan illeszthetk az általános modellbe a ciklusfajták különböz
gyakoriságára vonatkozó megfigyelések.

A fenti kérdésekre a választ a 2. ábrán bemutatott modellek segítségével

próbálom megadni. Az általános modell széles dagály fölötti síksággal és ár-

apály zónával, és az apály alatti övbe tartozó sekély self medencével, ill. mész-

homok dombokkal, vagy biogén zátonyfronttal védett háttér lagúnával számol.

(Ehhez sok vonatkozásban hasonló a helyzet, jelenleg a Perzsa-öböl D-i pere-

mén, amely ily módon jelenkori analóg modellterületnek tekinthet.)

A korai diagenetikus dolomitosodást illeten elssorban Mc Kenzie et al.

(1980) modelljét vettem alapul (amely ugyancsak a Perzsa-öböl peremi, Abu
Dhabi sabkha megfigyelésére épül). E modell szerint a folyamat a dagály fö-

lötti síkság elöntésével indul, ami fként a nagy viharok alkalmával következik

be. Ebben az els etapban a beszivárgás a f tényez. A második fázisban a

talajvízbl a kapilláris szívóhatás érvényesül, és gipsz és anhidrit kiválás

következik be a sabkha felszínén. A harmadik fázisban az evaporációs szívó-

hatás hozza fel az Mg2+ ionokban feldúsult talajvizet, és ezáltal, ebben a fázis-

ban megy végbe a korábban lerakódott karbonátiszap dolomitosodása.
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dolomitosodas

-ciklusos peritidóhs karbonátok ( Lofer-ciklusok)-

-Fódolomit-

a
-átmeneti egység-

-Oachsteini Mészko-

i. 2 . i i 3. \\

2. lUira. A Lofer-oiklusok képzdésének tartománya a Fdolomit, a Dachsteini Mészk és az átmeneti egység esetében,

a jellemz ciklustipusok feltüntetésével. Jelmagyrázat 1. Dolomitosodás, 2. Tengervíz beszivárgás, 3. Evaporá-
ciós szívás, D = Dagályszint, K - Közepes vízszint, A = Apályszint

Fig. 2. Lofer cycle formation rangé in case of Hauptdolomit, Dachstein Limestone and transitional unit with indication
of the etwraeteristic cycle-types. E x p 1 a n a t i o n: 1. Dolomit izat ion, 2. Infiltration of seawater, 3. Pumping

by evaporation, D - High tide level, K = Médium water level, A - Low tide level

A fentiek alapján a vizsgált litosztratigráfiai egységek említett szedimentá-
eiós jellegei a következk szerint magyarázhatók:

1. A Fdolomit képzdése a magas vízszint szakaszokban a lagúna belse-

jében folyt.

A regresszív szakaszban viszont a képzdés színtere hosszabb idre a dagály
fölötti síkság tengertl távoli, csak ritkán, nagy viharok, szökárak idején

elöntött részére tolódott át. Ilyen körülmények között a fentiekben vázolt
dolomitosodási folyamat minden lépcsje teljes mértékben végbement és a
mésziszap üledék teljesen dolomitosodott.

A ciklusfelépítésnek az a sajátossága, hogy a ciklusok csonkák és az A-tag
általában hiányzik, ugyancsak azzal volna magyarázható, hogy a képzdési
terület a dagály feletti öv küls (fels) részébe kerül, így a regresszív szakaszok
idején a korábbi ciklusok teteje törvényszeren lepusztul, és nincs az üledék-
felszínen terrigén mállástermék felhalmozódás (paleotalaj képzdés, ill. meg-
rzdés).
A B-tag gyakran jelents vastagsága valószínleg annak tudható be, hogy a

túlsós pórusvíz miatt a bioturbációs tevékenység alárendelt, és így mód van
az algasznyeg szerkezet megrzdésére.

2. A Dachsteini Mészk esetében a képzdési terület a zátonyövezettl a
lagúnán és az árapályövön keresztül a dagály fölötti öv tengerközeli (alsó)

részéig terjed. Ez azt jelenti, hogy az alacsony vízszint szakaszokban a kép-
zdési terület viszonylag gyakran (már kisebb viharok idején is) tengervízzel

2 Földtani Közlöny
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borítódik, így itt az éppen meginduló dolomitosodási folyamatot az újabb
beszivárgás rendszeresen megszakítja, és ezért a C-tag nem dolomitosodik.
A B-tag dolomitosodása ettl független, igen korai (szindiagenetikus) folyamat
eredménye.
A ciklusanalízis szerint a Dachsteini Mészk alsóbb szakaszán maradt meg

leggyakrabban a teljes, vagy közel teljes ciklus. Itt ugyanis sok esetben a
regresszív árapályövi (B’) tag is megrzdik (ABCB’ ciklus-típus). Ez is arra

utal, hogy a lerakodási terület a regresszív fázisban alig, és csak viszonylag
rövid idre került az árapály öv fölé.

Bár a Dachsteini Mészk fels részén is az ABC ciklusösszetétel az uralkodó,
a B-tag mégis gyakran hiányzik (AC ciklus-típus). Ez utalhat arra, hogy a
terület a tenger-elrenyomulások idején szinte azonnal az apály alatti övbe ke-

rült, de lehet, hogy az algalaminit szerkezet az intenzív bioturbáció miatt nem
maradt meg (az üledék homogenizálódott), hiszen ez esetben a pórusvizek nor-

mális tengeri sótartalmúak.
3. Az átmeneti egység esetében a képzdési viszonyok is köztes jellegek

lehettek, és a képzdési tartománynak térben is a Fdolomit és a Dachsteini
Mészk között kellett lennie. Ennek következtében a dolomitosodási folyamat
egyes transz-regressziós ciklusokban teljesen végbement, máskor valamilyen
állapotban megrekedt, vagy esetenként el sem kezddött.
A ciklusok összetételének átmeneti jellegei is a képzdési tartomány köztes

térbeli helyzetét tükrözik.

A felstriász karbonátos formációk egymásra következésének módja, amely
szerint a Fdolomit Formáció idben mindig megelzi a Dachsteini Mészkövet,
továbbá az a felismerés, miszerint a Dachsteini Mészk a Dunántúli-közép-
hegység ÉK-i részén korábban jelenik meg, mint a DNy-i részén (Oravecz J.

1963) összevetve a 2. ábra modelljével arra a következtetésre vezet, hogy:

1. a Fdolomit Formációtól a Dachsteini Mészk képzdéséig, geokronológia-

ilag a nori folyamán sajátos ciklusos transzgressziós folyamat zajlott le aTethys
self vizsgált szektoraiban.

2. a középhegységen belül — a jelenlegi tájolás szerint — az ÉK-i rész fell

a DNy-i rész felé halad a periodikusan megszakadó lassú tenger-elrenyomulási
folyamat.

A fentiekben kifejtett értelmezés a jelenlegi értékelhet adathalmazon ala-

pul. A folyamatosan bvül adatok az értékelést bizonyosan árnyaltabbá fog-

ják tenni. Cikkem elssorban a cikluselemzési módszer és a karbonátos szedi-

mentológiai vizsgálatok együttes értelmezésének lehetségeire kívánta a figyel-

met felhívni.
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A kézirat beérkezett: 1987. I. 30.

Upper Triassic* earbonate rocks of the Transdanubian Mid-

Mountains: facies analysis based on Lofer cycle features

J. Haas*

The paper is based on tnegaloscopic and mieroscopic studies of about 500 Lofer cvcles

(Fischer 1964) írom the Upper Triassic Hauptdolomit Formation and Dachstein
Limestone Formation in the Transdanubian Mid-Mountains.

Its primary aim is to demonstrate that a cycle analysis is geneticallv interpretable.

The makeup of the cycles, as can be inferred in principle írom the results, is presented
in Table I.

The quintessence of the cycle analysis consisted in grouping the cycles according to
their composition and examining the abundances of the particular cycle types fór

each lithostratigraphic unit.

The results are presented in Fig. 1. It could be recognised essential differences in

lithology among the cycles of the particular units, differences that are typical fór the unit
involved. Together with the microfacies analyses disdosing the features of dolomitiza-
tion, the differences are geneticallv interpretable.

The genetic model deduced frornan integrationof observations concerning the frequency
distribution of the individual cycle types and doloinitization is presented in Fig. 2. The
main difference in the circumstances of formation among the Hauptdolomit, the
Dachstein Limestone and the transitional unit is manifested in the regression phase
of the cycles. In the case of the Hauptdolomit the depositional environment in the re-

gression phases is shifted as far as the outer (upper) part of the supratidal zone, where a
sequence of sabkha dolomitization proeesses (Mc Kenzie et al. 1980) is fully effected
and where, because of erosion, the cycles are incomplete (BC).

In the case of the Dachstein Limestone, however, the depositional environment is

shifted only to the seaward, inner (lower), seginent of the supratidal zone, so that here
no sabkha dolomitization takes piacé and complete cycles are typical. The transitional
unit between the two afore-mentioned units reflects conditions of transition, where the
dolomitization process was interrupted in different stages.

The space-time relations of the formations being alsó taken int consideration, the
process that took piacé in Norian time was in full a peculiar, very slow, cyclic transgres-
sion that is traceable froin the NE part of the Transdanubian Mid-Mountains farther to
the SW.

Manuscript received: 30th January, 1987.

• Hungárián Central Office of Geology, H-1051 Budapest V. Arany J. u. 25.
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OauHajibHbiíí aHajiH3 BepxHeTpHacoBbix KapöoHaTHbix

nopoA 3aAyHaíícKoro cpe/uieropbfl Ha ocHOBe ocoöeHHOCTew

Uhkjiob Jlocjiepa

K. Xac

CTaTbH ocHOBaHa Ha AeTanbHOM BH3yajibH0M h MHKpocKonnHecKOM H3yHeHHii npHMcpno
500 hhkaob Jlo(()epa (Fischer 1964) H3 rJiaBHbix aojiomhtob h AaxorreHHCKHx h3bccthhkob
BepxHero TpHaca 3aAyHaiíCKoro cpeAHeropbn. Ee pe-rib 3ai<Jiio iiaeTCH b tóm, hto6í>i noKa3aTb
bo3mo>khocth reHeTHnecKOíí HHTepnpeTapHH AaHHbix aHa;in3a hhkjiob. TeopeTHHecKoe CTpoe-

HHe uhkjíob npeACTaBjieHO b ma6jim\e I.

CymHOCTb npoBeAeHHoro aHajiH3a uhkjiob 3aKJiK>HeHa b KJiaccH(})HKamiH hhkjiob no axrraBy
h HCcaeAOBaHHe nacTOTbi Tex hjih HHbix TiinoB hhkjiob no JiHTOCTpaTnrpa(})HHecKHM noApa3Ae-
jieHHHM. Pe3ynbTaTbi npeACTaBJieHbi Ha puc. 7, no KOTopoíí bhaho, hto b CTpoeHnn hhkjiob

pa3JiHHHbix noApa3AeJieHnn BbinBJiniOTcn cymecTBeHHbie n xapaKTepHbie ajw AanHoro noApa3-
AeneHHH ocoöchhocth. BMecre c MHKpo^aunajibHbiMH HCCJieAOBannnMH, bckpubujiimh xapai<-

Tep A0J10MHTH3anHH, OHH MOTyT CblTb paCCMOTpeHbl CO CTOpOHbl 06pa30BaHHH.
MoAenb o6pa30BaHHA, cocTaBJieHHan riyTeM oöoömeHun AaHHbix HaöjnoAeHHH no nacTOT-

HOMy pacnpeAeJiemno Tex hjih hhmx TunoB hhkjiob h no A0Ji0MHTH3amiH, npeACTaBjieHa Ha
puc. 2. TiiaBHoe pa3JiiiHne b ycjioBnnx o6pa30BaHnn rjiaBHoro aojiomhtb, AaxinTenHCKoro
H3BecTHHKa h 3ajieraioiHeH Me>KAy hhmh mohihoh nepexoAHOií nanKH nponBJineTCH b CTaAnn per-

peccun CTaAnn hhkjiob. B cjiynae rnaBHoro AOJioMHTa b CTaAnn perpeccnn ctsahh oöcTaHOBKa
ocaAKOHaKonneHUH CMemaeTcn BnjioTb ao BHeiuHeií (BepxHeíí) nacTH cynpaTHAajin, rAe cepnn
npoqeccoB aojiomhth33hhh caönxa (Mc Kenzie et al. 1980) npoTenaeT nojiHocTbio, n HHKJibi

hbjihkjtcíi HenojiHbiMH (BC) H3-3a pa3MbiBa. B cjiynae >ne AaxuiTei'mcKoro n3BecTH>iKa oöcTaHOBKa
ocaAKOHaKonjieHnn CMemaeTcn mnbico ao BHyTpeHHen (HHWHeíi) npnMopcKOH naera cynnaTH-
Aajin, Tan, hto A0Ji0MHTH3anHH caÖKxa He npoHCXOAHT h xapaKTepHbi nojiHbie uHKJibi. riepe-

xoAHan nanna OTpawaeT ycjioBiisi, nepexQAHbie Me>KAy tcmh, hto xapaKTepHbi ajih KpafiHHX
noApa3AeJieHHÍí h nponeccbi A0Ji0MHTH3aHHH b Heíi oi<a3biBaioTCH npeKpauieuHbiMH b pa3JiHH-

HblX CT3AHHX.
C yneTOM npocTpaHCTBeHHO-BpeMeHHbix cooTHOuiemiH oxapaKTepn30BaHHbix tojhh npouecc,

npoTeKaBuiHii b TeneHHe HopníícKoro Béna, mo>kct öbiTb oxapaKTepH30BaH KaK onenb mcajich-

Han HHKJiHHHan TapHcrpeccun, pa3BHBaBuian b 3aAyHaiícK0M cpeAneropbe c ceBepoBocTOKa
Ha K>ro3anaA.



Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soe. (1988) 118. 109— 124

Adatok a Zempléni-szerkezet kristályos

paláinak kzettanához

f Dr. Kisházi Péter—Ivancsics Jen*

(5 ábrával, 3 táblával)

Összefoglaló b: A szerzk által megvizsgált Vilyvitány-felsregmeci rög és D-i

elterében, a Tokaji-hegységben lemélyített fúrások metamorfitjainak típusai alapján
két nagy metamorf eseménysort különítettek el. Az idsebb, progresszív ágon amfibolit

fácies (diszténes, staurolitos és szillimanitos) csillámpalákat és paragneiszeket határoztak
meg, míg a fiatalabb, retrográd eseménysorban anchi- és epimetamorf átalakulásokat
tártak fel. Ez utóbbiak közül bvebben foglalkoztak a dinamometamorf klasztos-miloni-

tos kzettársasággal. A szerzk a csillámpalák és gneiszek eme kataklázit-milonit típusá-

ban gondolják feloldani a korábban sokat vitatott ún. porfiroidok létének kérdését.

Bevezetés

A Tokaji-hegység É-i részén, a cseh— magyar határ közelében, nagyobbrészt
szlovák, kisebbrészt magyar területen, több kisebb-nagyobb foltban a felszínre

lépnek a harmadkori vulkáni és üledékes fedöösszlet aljzatát képez idsebb
képzdmények (1. az 1. ábra térképvázlatát). E ,,Zempléni-szerkezet” néven
összefoglalt ids rögök felépítésében jelenlegi ismereteink szerint a következ
kzetcsoportok vesznek részt: proterozóos gneisz-csillámpala sorozat; permo-
karbon homokk, konglomerátum, agyagpala, metaantracit és mészk összlet;

permi kvarcporfírtufa; permotriász palás vörösagyag; triász dolomit, mészk
és homokk. Ezek közül a továbbiakban csak az els képzdménycsoporttal
kívánunk részletesebben foglalkozni, mely a terület legidsebb és legersebben

metamorfizált kzeteit foglalja magába, s egyben hazai elterjedése is a leg-

nagyobb.
A magyar Vilyvitány és Felsregmec községektl É-ra, a szlovák Bvsta és

Kazimir községektl pedig D-re es mintegy 4 km2-es területen, a Nagyerd-
hegy—Mátyáshegy vonulatában lépnek e kzetek a felszínre. A kis felszíni

elterjedésen kívül nagyon rossz természetes feltártság és ers mállékonyság,
illetve fedettség is jellemzi ket, ami mind nagyban hátráltatta eddigi megis-

merésüket. Csak az utóbbi két évtizedben létesített mesterséges feltárások

(fként mélyfúrások) jelentettek elrehaladást e téren a korábbiakhoz képest.

Minthogy e fúrások közül többet is volt alkalmunk — legalábbis szakaszosan
— kzettanilag feldolgozni, illetve áttanulmányozni, fontosabb észrevételein-

ket és megállapításainkat itt közöljük.

* Oki. geológus, tudományos munkatárs: 9400 Sopron, Lackner K. u. 3. Magyar Állami Földtani Intézet,

Nyugatmagyarországi Területi Földtani Szolgálat.
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Földtani megismeréstörténet

A területet földtani szemjxmtból elször bejáró Wolf H. (1869) már
lényegében helyesen — gneiszrl és csillámpaláról tesz említést itt. A követ-

kez jelzés hasonló kzetek jelenlétérl a térségben Szádeczky Gy. monográ-
fiájából (1897) származik; ám egy másik, ugyanekkor megjelent dolgozatában

említést tesz még e kzetek zárványként történ megjelenésérl is a Kovács-

vágási Huta telepétl D-re es terület riolittufájában.

Schréter Z. (1942) említ elször amfibolitot innen a gyakoribb gneisz és

csillámpala mellett. Nem sokkal késbb Ferenczi I. (1943) azt írja, hogy a

„kristályos alaphegység” jelleg terület túlnyomóan muszkovitpalákból áll,

s hogy a rög felépítésében a „kristályosodás magasabb fokán átment kzetek”
vesznek részt. Szebényi L. (1948) is megemlékezik a Kovácsvágási Huta
környéki idsebb kzetzárványokról, melyek helyenként nagy tömegben és

jelents méretben találhatók úgy. hogy szerinte ezek itt már nagyon közel lehet-

nek a felszínhez.

Dank V. (1956) rövid tanulmánya csak a felsregmec-vilyvitánvi rög és

közvetlen környéke képzdményeivel foglalkozik, s az itt talált ersebben át-

alakult „csillámos palákat” fként préselt homokköveknek tekinti, s alsókarbon

korúaknak tartja.

A Tokaji-hegység harmadkor eltti képzdményeinek alaposabb vizsgálatát

és egybefoglalt értékelését Pantó G. (1965) végezte el. A Vilyvitány (Vv)-3. sz.

fúrás, valamint a szlhegyi aknák anyagából elször sikerült az itteni kristá-

lyos kzetek teljes listáját összeállítani; kataklázos gránit, orto- és paragneisz,

diszténes-staurolitos csillámpala (± gránát), gránátos amfibólgneisz, csillámos

kvarcitpala. E sorozatot egyébként bizonyos kzettani és metamorf fáeiesbeli

hasonlóságok alapján közelállónak véli mind a máramarosi (rahói), mind a

branviszkói kristályos tömeg anyagához, s így a kapcsolatot is ebben az irány-

ban keresi. A keleti, jóval nagyobb kristályos övnek csupán egy elszakított

pikkelyérl lehet szó, mely ÉNy—DK-i csapású szerkezeti vonal mentén
rátolódott a zöldpala fácies metamorfózist szenvedett, ordoviciumi porfiroid-

fillit sorozatra.

A Szepes-Gömöri Érchegység jellegzetes porfiroid-fillit sorozatának képvi-

selit a területen elször Erhardt Gy. (1964) vélte felismerni a Fzérkajata
(Fk)-2. sz. fúrás szelvényében, majd Pantó G. (1965) is ilyennek minsítette
át a Schwab M. (1963) által korábban szelvényezett Felsregmec (Fr)-l. sz.

fúrás alsó szakaszát.

A kronológiára nézve Pantó G. és mások (1967) adatai nyújtanak felvilá-

gosítást, miszerint egy diszténes csillámpala muszkovitján Rb/Sr módszerrel

mért 962 ±39 m év korérték asszinti metamorfózisra utal. A porfiroid-fillit

sorozat magmás, illetve alacsony fokú metamorf eseményeinek korát kaledo-

niainak jelzi. Mindkét sorozatot ért azután még egy variszkuszi felülbélyegzés

is a K/Ar koradatok (262 ±10, illetve 258 ±10 m év) alapján.

Ravasz Cs.-né (1981) részletesen feldolgozván a Fr-3. sz. fúrás anyagát —
mely ugyan mindvégig permokarbon sorozatot harántolt, s nagy valószínség-
gel az aljzati kristályospalák lepusztulási terméke — az egyes konglomerátum-
szintek kzetösszetételét is megállapította. Szerinte a következ kzettípusok
fordulnak el a kavicsanyagban; gneisz, kvarc-albit-biotit-muszkovitpala

(földpátos csillámpala), csillámpala, amfibolit (metabázit) és metadiorit

(kvarcdiorit).
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2. ábra. Staurolitos csillámpala a Vilyvitány (Vv)-3. sz. fúrásban. Jelmagyrázat: 1. Staurolitos csillámpala,
2. Staurolit, 3. Biotit, 4. Muszkovit, 5. Klorit, 6. Kvarc, 7. Vermikulit, 8. Kaolinit, 9. Kalcit, 10. Sziderit, 11. Akcesz-

szóriák ± limonit

Fig. 2. Staurolitic micaschistfrom borehole Vilyvitány (Vv)-3. Kxplanatio n: 1. Staurolitic mioaschist, 2. Stauro-
lite, 3. Biotite, 4. Muscovite, 5. Chlorite, 6. Quartz, 7. Vermiculite, 8. Kaolinite, 9. Calcite, 10. Siderite, 11. Acces-

sories ± limonite

Lelkes-Felvári Gy. és Sassi, F. P. (1981) a Tokaji-hegység aljzatában két

f metamorf kzetcsoportot különböztet meg: egy zöldpala- és egy amfibolit-

fáciest. Az elst metapelitek és kisebb savanyú metavulkanoklasztitok alkot-

ják, de Ravasz-Baranyai L.-ra hivatkozva megjegyzik, hogy a metavulka-
noklasztitok itt retrográd, kataklasztos gneiszek lennének. A másodikat pelites

és szemipelites kiinduló kzetek építik fel, bázisos és/vagy márgás szintekkel,

granitoidos és homokos közbetelepülésekkel, melyek a disztén-staurolit-szil-

limanit index-ásványokkal jellemzett nagyfokú metamorfózison estek át.

Az elterjedés szempontjából fontos Komoró-I. sz. mélyfúrásban észlelt grafi-

tos gneiszét és grafitos, szericites kvarcpalát (3270—3366 m) Székyné
Fux V. et al. (1985) a „Zempléni szerkezet” újpaleozóos finomtörmelékes,
arkózás és metaantracitos sorozatának zöldpala fácies — ersebben átalakult
— részeként valószínsítik.
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A típusképzdmények kzettani jellemzése

1982-ben — mint már említettük — kzettanilag feldolgozhattuk néhány
itteni fúrás (Vilyvitány (Vv)-3. és 7., Felsregmec (Fr)-4., Rudabányácska
(Rbcs)-l. sz.) anyagát, melyek teljesen vagy részlegesen ebben a sorozatban

haladtak, s elkészítettük szelvényeiket is. Ezeken kívül — korábbi feldolgozó-

ik szívességébl — még áttanulmányozhattuk a Fk-2., Fr-1. és 5. sz. fúrások

megfelel szakaszainak vékonycsiszolatait is. Vizsgálati eredményeinkrl, s a

bellük levonható következteté-ekrl kutatási jelentésben számoltunk be.

Különösen fontos új megállapításnak tartjuk a szillimanit jelenlétének ki-

mutatását a Vv-7. sz. fúrás anyagában, továbbá a Rbcs-1. sz. fúrás kristályos-

pala-szelvényének értelmezését, mely szerint itt az eredetileg szillimanitos

csillámpalák egy széles átmozgási övezetben dinamometamorf hatásokra mi-

lonitos-kataklázitos elváltozást szenvedtek, s bizonyos mérv át kristályosodá-

sokkal együtt jelenleg ilyen jelleg retrográd zöldpala fácies kzetekként
állnak elttünk. Végül a Fk-2. és Fr-1. sz. fúrások megfelel szakaszainak új-

ravizsgálata alapján megállapítható volt, hogy a korábban porfiroidnak vélt

kzetek ezekben az esetekben szintén az eredetileg ersebben metamorfizált

kristályospalákból származtathatók, késbbi diszlokációs metamorf átalaku-

lások révén. Mindezek felismerését gyakran nagyon megnehezítik a késbbi
vulkáni eseményekkel kapcsolatos küls elváltoztató hatások.

Vizsgálataink szerint az itteni kristályospalákat a következ kzettípusok
képviselik: csillámpala, paragneisz, amfibolit, milonit-kataklázit. Ebben a sor-

rendben ismertetjük ket.

1. Csillámpalák

Tapasztalataink szerint e kzetek ölelik fel az ersebb dinamometamorf
hatást nem szenvedett metamorfitok nagyobb részét (a Vv-3. és 7. sz. fúrások
szelvényanyagának zömét; lásd a 2. és 3. ábrát).

Staurolit, disztén és szillimanit egyaránt megjelenik bennük, s az utóbbi alap-

ján progresszív metamorfózisuk maximális foka az amfibolit fácies aljára te-

het. A szillimanit egyben a leggyakrabban elforduló index-ásványnak t-
nik, bár a Vv-3. sz. fúrás 40 m-es szelvényében egyáltalán nem mutatkozik.
Mindig biotitból átalakult fibrolitos megjelenése van. A ritkábban jelentkez
staurolitok általában jól fejlett porfiroblasztokat alkotnak. Disztén csak egyet-

len mintában volt közvetlenül kimutatható, bár elváltozott pszeudomorfózáira
többször is gyanakodni lehetett.

A szillimanit mellett a földpátok összetétele (oligoklász, illetve ortoklász) is

magasfokú metamorfózisra vall (szillimanit-almandin-ortoklász szubfácies). A
földpátok gyakori megjelenése egyébként e kzeteket sok esetben teszi föld-

pátos csillámpalákká, ritkábban pedig — a földpátok felszaporodása esetén —
paragneiszekké. Az eredeti progresszív metamorfózis ásványos elegyrészei

közé lehet sorolni még a kvarcot, a biotitot, a muszkovitot (durvapikkelyes) és a

gránátot (almandin). Az utóbbi már inkább járulékos elegyrésznek számít,

mint amilyen a turmalin, apatit. cirkon, rutil és oj)ak érc is.

A késbbi retrográd hatások mindenekeltt általános szericitesedésben (föld-

pátok, biotit, szillimanit, staurolit, disztén, olykor még gránát is), majd pedig

kloritosodásban (fként a biotit) nyilvánultak meg. Ez elváltozások tanul-

mányozását azonban nagyban megnehezíti az a nagyszabású küls hatás, mely
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3. ábra. (Staurolitos), szillimanitos és földpátos csillámpala a Vilyvitány (Vv)-7. sz. fúrás felsé szakaszában. J e 1 ni a
íyarázat: 1. Diszténes csillámpala, 2. Bontott földpátos csillámpala, 3. Szillimanitos földpátos csillámpala,
4. Disztén, 5. Staurolit, 0. Szillimanit, 7. Biotit, 8. Muszkovit, 9. Klorit, 10. Kvarc, 11. Ortoklász, 12. Plagioklász,

13. Kaolinit, 14. Sziderit, 15. Jarozit, 10. Akcesszóriák ± limonit

Fia. 3. (Staurolitic),slllimanitic and feldspar-bearing micaschist from the upper reaches of borehole Vilyvitány(Vv)-7.
Explanation: Uisthene-bearing micaschist, 2. Altered feldspar-bearing micaschist, 3. Sillimanitcfeldspor
micaschist, 4. Disthene, 5. Staurolite, 0. Sillimanite, 7. Biotite, 8. Muscovite, 9. Chlorite, 10. Quartz, 11. Orthoclasc,

12. Plagioc.lase, 13. Kaolinite, 14. Sideritc, 15. Jarosite, 10. Accessories ± limonite

a miocén vulkánosság hidrotermáinak közremködésével következett be és vál-

tozó ersség kaolinosodást, szericitesedést (illitesedést), valamint kisebb mér-
v karbonátosodást (sziderit és kaiéit kiválásokkal) eredményezett. Együttes
hatásukra az eredeti elegyrészek gyakran csak reliktum roncsként vagy
pszeudomorfózaként maradtak vissza, sokszor azonban a felismerhetetlenségig

átalakultak. A felszín közelében néhányszor tíz méteres mélységig mindezek-
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hez még egy felszíni mállással kapcsolatos elváltozás is hozzájárul fként
oxidációs jelleggel.

Mint már említettük, a Vv-3. és 7. sz. fúrások felszínközeli szelvényeiben
fként csillámpalák vannak feltárva, éspedig az elsben staurolitos, a második-
ban szilliinanitos (kevesebb staurolittal) típus fordul el. Más fúrásokban a
késbbi retrográd és hidrotermás elváltozásokhoz még nagyobb mérték dina-
mometamorf hutások is járultak (ugyancsak retrográd jelleggel), s így a tiszta

kép kibogozása tovább nehezül. A Rbcs-l. sz. fúrásban — ahol a hidrotermás
hatások viszonylag gyengébbek voltak — jól megállapíthatóan a milonitok,
illetve kataklázitok szintén inkább csillámpalákból származhattak (nemegy-
szer a szilliinanitos jelleg is felismerhet a pszeudomorf kifejldés szericites

halmazokból). A Fr-5. sz. fúrásban a zömmel gneisz és csillámpala eredet
milonitok mellett olyan részletek is akadnak, melyek kevésbé kataklasztoso-
dottak és a szillimanitos csillámpala jelleg is jól megállapítható. Ugyanez
mondható el a Fr-4. sz. fúrás szelvényérl is. melynek legfels szakasza kevésbé
kataklasztosodott szillimanitos csillámpala, lefelé viszont változó mértékben
milonitosodott gneisz ás csillámpala váltakozó sávjaiból éjiül fel. A Fr-1. sz.

fúrás 226—436 m (talp) közti szakasza megái lajiíthatóan szintén paragneisz
és füldjiátos csillámjmla felépítés lehetett a kataklasztosodás eltt (a csillám-

pala szillimanitos jellege is felismerhet olykor). Egyedül a Fk-2. sz. fúrás
legalsó szakaszának (968,6—1007.2 m) kiinduló kzetei nem állapíthatók meg
biztonsággal (földpátos csillámpala?), mert az igen ers kataklasztosodás és
viszonylag elrehaladott átkristályosodás nagyrészt eltüntette már az eredeti
képet.

2. Paragneiszek

Minthogy e kzettípus inkább csak a megemelt földjiáttartalomban, s az
egyidejleg csökkent csillámtartalomban tér el az elbb tárgyalt csillámpalák-
tól, külön jellemzásük nem is szükséges. Úgy tnik azonban, hogy az ismertetett
index-ásványok közül inkább csak a szillimanit jelenik meg olykor bennük, a
többi nem.

Jóllehet a földpáttartalmú csillámjialák meglehetsen közönségesek a soro-
zatban, az igazi paragneiszek (20%-nál nagyobb földjiáttartalommal) viszony-
lag ritkák. Ennek oka lehet azonban az is, hogy a földjmtok egy része áldozatul
eshetett a retrográd szericitesedésnek, illetve másodlagos kaolinosodásnak. így
eredeti elterjedésük a mainál gyakoribbnak tételezhet fel.

3. Amfibolitok

A csillámjiala-paragneisz sorozatban vékony betelepedéseket alkotnak, s ál-

talában — de nem bizonyítottan — magmás származásúaknak tartjuk. Az
ismertetett fúrások közül a Fr-5. sz. (4. ábra) tárja fel a legszebben, ahol több
szintben is megjelennek. És bár e fúrás anyagát is számos késbbi retrográd és
hidrotermás hatás érte (köztük jelents mérv milonitosodás is), e vékony
kzetsávok egy része minden jelentsebb elváltozástól mentesen, szinte eredeti,

üde metamorf állajjotában maradhatott meg. Hozzájárulhatott ehhez minden
bizonnyal e kzetek rendkívül tömött, szívós állaga is.

Az üde kzet egyik f ásványos elegyrésze a hornblende. Nagy porfiroblasztos
és apróbb jjéldányai egyaránt elfordulnak. A nagyokban gyakran kvarc-
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1. ábra. Hontott 6s ép amfibolit, amfibolgneisz a Felsöregmec (Fr)-5. sz. fúrásban. J e 1 ni agyaré z a t: 1 . Kvarc

szcgregétum, 2. Szillimanitos csilié ropnia, 3. Amfibolit, amfibolgncisz, 4. I’rotokntaklazit, 5. Katuklézit, 0. l’roto-

inilonit, 7. Milonit, 8. Szillimanit (szericitesedett), 9. Amfibol, 10. Hiotit, 11. Muszkovit, 12. Klorit, 13. Kvarc, 14.

Plugioklész, ló. Kaolinit, 10. Szlderit, 17. Akeesszóriék ± limonit

Fia. 4. Altered and fresh amphibolite, hornblcnde-gneiss from borehole Felsregmec (Fr)-5. Kxplanation:
1. Quartz segregate, 2. Sillimanitic micaschlst, 3. Amphibolite, hornblcnde-gnciss, 4. I’rotocataclasitc, 5. Catadasitc,

0. Protomylonitc, 7. Mvlonitc, 8. Sllllmanite (scricitized), 9. Hornblende, 10. Biotite, 1 1. Muscovite, 12. Chlorlte,

13. Quart.z, 14. Plagioelase, 15. Kaolinite, 10. Slderite, 17. Aeeessories ± limonite
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és földpátzárványok jelentkeznek. Fontos elegyrész a bázisos plagiokiász is.

Nagyobb egyénei szintén zárványosak lehetnek kisebb kvarc, csillám és amfi-
ból egyénekkel. Részben magányosan, részben kis halmazokat alkotva jelent-

kezik a kvarc. Járulékos gyakoriságú a hiotit , apátit , opak érc, rutil, cirkon és

titanit. Egyes mintákban gránát is elfordul. Fontos negatívum, hogy nem
található bennük epidot-klinozoizit. Másodlagos elváltozásokként a hornblendék
szegélyi biotitosodása és kloritosodása, a plagioklászok szericitesedéee és némi
kaolinosodása, végül a gránátok gyenge kloritosodása említhet. Repedéski-

tölt és kisebb foltokban kiszoritásos halmazos megjelenés a sziderit. Máskor
azonban az elváltozások sokkal ersebbek is lehetnek, különösen a horblendék
esetében, melyek teljesen szericitesedhetnek és kloritosodhatnak.

4. M ilonitok-kataklázitok

E kzetek legújabb kelet felismerése és önálló típusként való besorolása

az itteni kristályospala összletbe nem egészen elzmény nélküli, hiszen koráb-
ban is voltak már jelzések egyes itteni kzetek kataklasztos jellegérl, éspedig
nemcsak a kristályospalák (,,gránitok”, illetve ..gneiszek”), hanem a gyengén
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Cataclasites and mylonites in borehole Rudabányácska (Rbcs)-l. Explanation: 1. Permocarboniferoussediment, 2. Protocataclasite, 3. Cataclasite, Protomylonite, 5. Mylonite, 6. Sillimanite (sericitized), 7. Biotite,
. Muscovite, 9. Chlorite, 10. Quartz, 11. Plagioclase, 12. Kaolinite, 13. Siderite, 14. Dolomité, 15. Accessories
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metamorfizált (anchizónás) permo/carbon üledékek esetében is. Vizsgálataink

fényt derítettek azonban a dinamometamorf hatások jelents szerepére a ret-

rográd kzetátalakításban, s kimutatták, hogy az itteni ,,porfiroidok” nem a

szepes-gömöriek megfeleli, hanem éppen e hatások révén keletkeztek a csil-

lámpala-paragneisz sorozat kzeteibl.
Legtisztábban — más zavaró hatásoktól legkevésbé befolyásoltan — lehet

tanulmányozni ezt a jelenséget a Rbcs-1. sz. fúrás legalsó szelvényrészében

(1039,7— 1119,5 m között; lásd az 5. ábrát). Kzeteit így jellemezhetjük:

A tektonikus átmozgással járó, különböz mérték felmorzsolódás (klaszto-

sodás) a durva breccsástól a finom ultramilonitosig terjeden változatos szem-
cseméret dinamometamorf kzettípusokat hozott létre, melyek közül legel-

terjedtebbek a milonitok (fóliáit szerkezettel), jóval ritkábbak a kataklázitok

(tömeges szerkezettel), s a széls tagok csak nagyon ritkán és átmenetet alkot-

va fordulnak el. A durvább porfiroklasztos elegyrészek viszonylag jól meg-
rizték a kiinduló metamorfitok jellegét, míg a finomabb törmelékes alap-

anyag már jórészt átkristályosodott. A porfirokiasztok közül az eredetileg is

gyakran már szericitesedett földpátok (albit-oligoklász, oligoklász) többnyire

csak kissé összetört ,,szemeket” alkotnak; a kvarcok egy része szintén inkább
csak mechanikailag aprózódott (megrizve nemegyszer eredeti bélyegei közül

a szericitesedett szillimanitt-zárványokat), míg más részük már ersebben
átkristályosodott, plasztikus deformáció kíséretében; a csillámok közül a nagy
muszkovitpikkelyek részben el nyírással aprózódtak, részben pedig mikrored-
zdtek és elcsavarodtak, a biotitok egyben szericitesedtek, illetve kloritosod-

tak is. A kisebb porfiroklasztok egyébként lehetnek monokristályosak is, a

nagyobbak viszont rendszerint polikristályosak az egykori kzetköteléknek
megfelel ásványtársulással. Az alapanyag finomra rölt ásványtörmeléke

leginkább ki volt téve átkristályosodásnak. s elssorban szericitbl és klorit-

ból áll több-kevesebb kvarccal. Átalakulási melléktermékként fként rutil és

limonit jelentkezik. A késbbi, küls behatás termékeiként némi kaolinit, illetve

jóval több karbonátanyag (sziderit és dolomit) is elfordul. Az eredeti kzetbl
visszamaradt állandó járulékos elegyrész a turmalin, apatit és cirkon.

A kataklasztosodott kzetek nevezéktanában további alosztatokat lehet

elkülöníteni a porfiroklasztok és az alapanyag mennyiségi aránya alapján, s így

használtuk mi is a protomilonit (protokataklázit) nevet az 50%-nál kevesebb

alapanyagot tartalmazó válfajokra, míg a milonit (kataklázit) megjelölés csak

az 50%-ot meghaladó alapanyagtartalom esetére szolgált.

A primer palásság nyomait legfeljebb a reliktum porfiroklasztok rizték meg,

de ezt makroszkóposán már nem lehet észrevenni. Gyakran megfigyelhet

azonban így is bizonyos enyhén hullámos redzöttség, mely már az új foliáció

kialakulásával kapcsolatos. Egyes esetekben ez sem észlelhet, s ilyenkor a

kzetnek tömeges szerkezete van.

A most jellemzett Rbcs-1. sz. fúrásban jól felismerheten fként csillámpala

és földpátos csillámpala, ritkábban paragneisz képezte az eredeti metamorfi-

tokat. A csillámpalák leginkább szillimanitos típusúak lehettek, többször is

gyaníthatóan a pszeudomorf szericithalmázok alapján. Más fúrásokban a mi-

lonitos-kataklázitos kzetjelleg általában nehezebben állapítható meg az er-
sebb (fként hidrotermás) elváltozások miatt. A legtöbbször azonban így is

felismerhet .az intenzív kataklasztos jellegen kívül még az eredeti kzettípus

is, mint azt már a Fr-1., 4. és 5., valamint a Fk-2. sz. fúrások esetében röviden

megemlítettük.
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összefoglalás

A viszonylag egységes kristályospala sorozatot képvisel kzettársaság
polimetamorf képzdmény. A metamorf események láncolatában viszonylag jól

el lehet különíteni két nagy eseménysort, melyek e kzetek mai arculatának

kialakításában dönt szerepet játszottak: az idsebb (prekambri ? — ópa-
leozóos) eseménysor regionális metamorfózissal járt, melynek során a fels-

regmec-vilyvitánvi rög magját is alkotó, amfibolit fácies metamorf kzetek
(diszténes, staurolitos, szillimanitos csillámpalák és paragneiszek, valamint alá-

rendelten amfibolitok) jöttek létre; a fiatalabb (fiatal variszkuszi— ids alpi)

eseménysor , amely magában is több lépcss volt, egyes zónákban zöldpala

fácies, retrográd metamorf folyamatokat okozott, míg másutt a kzetek dina-

mometamorf átalakítását eredményezte, tektonikus át mozgással járó össze-

töredezéssel és kihengerldéssel (milonitok, kataklázitok).

A dinamometamorf folyamatok erssége az anchitól, az epizónásig terjedt.

Hatása már kiterjedhetett a permokarbon széntelepes-törmelékes sorozatra is.

E feltevést látszik bizonyítani a szenes anyag metaantracitos szénültségi foka,

valamint Ravasz Csabánénak a Felsregmec-5. sz. fúrás permokarbon tör-

melékanyagának feldolgozása, amiben statisztikailag bizonyított, hogy a ka-

vicsok között nincs dinamometamorf típus.

Az igen gyenge fokú — fként klasztosodással járó — metamorfózist gon-
doljuk az ids alpi hegységszerkezeti mozgásokhoz kötni, mely hegységképz-
dési mozgások takaros-pikkelyes szerkezeti egységeit az utóbbi idk mély-
fúrásai is bizonyítani látszanak.

Az elmondottak alapján valószínsíthet, hogy a „Zempléni-szerkezet”
kristályospalái Vilyvitány-Felsregmectl. a mélybe süllyedve, a Komoró-I. sz.

fúrásig nyomozhatok.
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Contribution to the petrology of crystalline schists

in the Zemplén structure

| Dr. P. Kisházi and J. Ivancsics*

A marked role in — the basement of the Vilyvitány— Felsregmec fault block and the
hasin portion to the S of it — is played by heavily metamorphosed crystalline schists

including disthene-staurolite-sillimanite micaschists and paragneisses and, subordinately,
amphibolites. The genesis and development of these polymetamorphic rocks can be split

up int two major cycles which ineluded several phases themselves. In the older (Pre-
cambrian? and/or Lower Paleozoic) cycle, they underwent progressive régiónál meta-
morphism of amphibolite facies and the above-mentioned rock types were forrned.

Partial disintegration of index minerals seems to prove the presence of a process that
consisted of two or more stages.

The younger retrogressive metamorphic events can alsó be shown to have ineluded at
least two phases. The older one is supposed to be represented by a greenschist facies,

having been characterized by alteration of the mineral components, sericitization and
chloritization.

The idea of a dynamometamorphic alteration of the rocks in the study area was
suggested by earlier authors as well, bút the present writers were the first to have an
opportunity to study a nearly complete drilling reeord complemented with matériái

of latest drilling and, in this context, to add further preeision to the understanding of

the dynamometamorphic processes.

In the wrench-faulting stage of the supposedly Laté Variscan-Early Alpine orogeny
anchi- and epimetamorphic cataclasis, foliation and various grades of recrystallization

have produced rocks belonging to the cataclastite and mylonite series. That they belong
directly to this series is proved by micaschist and gneiss relicts that are still partly
recognizable.

The fact that the rock variety above shows varying grades of foliation and augen-featu-
res may have been responsible fór that the earlier authors assigned these rocks to a
different series, the so-called porphyroids.
The examination of the metamorphites of the Vilyvitány— Felsregmec fault block is

rendered difficult and is occasionally even jeopardized nt only by the poor exposure,
bút by the rock-altering effect of the hydrotherms of the Tertiary volcanism (illitic,

kaolinitic, calcitic, dolomitic and sideritic decomposition and by the limonite- and ver-

miculite-producing effect of surface weathering as well.

Manuscript received: 6th March, 1987.

K neTporpai})HH KpHCTajiJiimecKHx cjiaHueB

3eMnjiencK0M CTpyKTypbi (ceBepo-BOCTOK BeHrpmi)

f nemep Kuiuxa.w u Piene Heamm

B reojioi'HMecKOM CTpoennn BnfóBHTaubCKO— OcAbineperMegcKon rAbiu h (J>yHAaMCHTa

npimeraioiuen c lóra Bna/iHHi>i cymecTBennyK) poab nrpaioT KpncTaAAii'iecKne cjiaHuu bijco-

khx CTyneHeü McraMop(J)n3Ma, cpegHKOTopbix BCTpeuaioTCA AncTcn-CTaBpoAiiT-cnAAnMannTOBbie

cjiKVpinbic caauubi HUH >kc iiapai neiicbi, a b noA’inneHHOM koahacctbc nonagaiOTCfl TaK>KC

H aM^HÖOJIHTbl. B HCTOpim (|)OpMHpOBaHHÍl 3T1IX nOJ!HMeTaMOp(j)HMeCKHX nOpOA BbIfleJlflK)TC51

ABa KpynHbix UHKJia, Ka>Kflwá na KOTopbix coctoht na pnga cryneHen. B xone öoaee ApeBnero

(AOKeMÖpnncKoro ? n) (hah paHuenaAeoaoncKoro) gnKAa hmca mccto nporpeccuBUbiií pcrno-

naAbHbin MeTaMop([)H3M b aM(|)n6ojiHTOBoii cjjagnn c B03HHKH0BCHneM yKa3anHbix thhob nopoA.

MacTHAHoe oGocoÖACnne MnnepaAOB-nHAni<aTopoB, kajkctca, yi<a3biBaeT na MHorocTyncH'ia-

TocTb npogecca.

• Hungárián Ueologioil Institutc, Kcgionnl Service, I
i -0100 Sopron, Lnckner K. u. 3.



Kisházi P. — I v an c s i c 8 J. : A Zempléni szerkezet kristályos palái 121

Gépiin öonee moaoamx cobiTiiií peTporpaAHoro MeTaMop(j)H3Ma TaKH<e pacHACHneTcn ne

MeHee Meiw Ha abc (J>a3bi. Momcho npcAnoAaraTb, >ito 6oaee apcbhhh (Jui3a xapaKTepnsyeT ycAO-
bh>i seAeHocAaimeBoií i|iamin h conpoBOHíAaeTcn b nepByio onepeAt H3MeHenHAMii MHHepaAb-
iibix (|)a3, BbipawaiomiiMiiCH b cepimnTii3amnt h xAopnTH3auHH.

y>Ke npeAbiAyiyiiMii iiccAeAOBaTeAHMii BbiABiii'aAacb hach AHHaMOMCTaMop(J)H3Ma nopoA
paiiona, no TOAbKO aBTopu HMejiH AOCTyn k iiomth Bceiwy HMeiomeMycH b hajimhhh KepHOBOMy
MaTepiuuiy, BKAio>iaioineMy n KepH hocacahiix ci<Ba>KHH, h HMeAH B03M0>KH0CTb öonee tomho
paCKpbITb Iipoiieccbl AHHAMOMeTAM0p(})H3MA.

Bo BpeMH HaABHroBoií CTaAHii npeAnoAOHtHTeAbHO no3AHeBapncuniíCKHx-panHeaAbnniicKHx
TeKTOHHMeCKHX ABliWCHHÍÍ B03HHKaAIl pa3H00Öpa3Hbie nOpOAbl CepHH KaTaKA33HT0B H MHAOHH-
tob BCAeACTBiie pa3npoöneHiiH, paccjianHCBannH ii nepeKpHCTannii3auHH pa3nn iiH0H HHTen-
CHBHOCTH B yCAOBHHX 3HXH- H 3IlHMeTa.M0p(J)I13MA. MaCTHHHO paCn03HaBaeMblC peAHKTbl CAJOAfl-

HblX CABHUCB II I HeílCOB CBIIACTeAbCTBy KIT O HenOCpeACTBCHIIOÍÍ npHHaAAOKHOCTH 3THX nopoA
K o6cy>KAaCMOií cepim. Cimuto paccAaHuoBanHwií, OMKOBbiíi oöaiik sthx nopoA cny>i<nn,

nOBIIAHMOMy, OCHOBOií AAÍI IIX BblACACIIIIB npOKHHMH HCCACAOBaTCAHMII B KaMCCTBC OCOOÍÍ
cepim t. h. nopijmpoiiAOB.

M3yMeHiie MeTaMopiJniHCCKiix nopoA BHííBirraHbCKO — <DenbuieperMeuci<OH rnbiöbi 3aTpyA-
HJ1CTCJI He TOAbKO nAOXOÍÍ OHaJKeHHOCTbIO, HO TaKM<e M H3MeHeHHHMIi K3K BCAeACTBHe TpeTH'l-

HOH IIOCTByAKailH'ieCKOH rilApOTepMaAbHOií ACBTeAbHOCTII (3aMemeilHC HAAHTOMb KaOAHHlITOM,
AOAOiMHTOM H CHAepilTOM), T3K H B CBA3II C B03HHKH0BeilHeM AHM0HHT3 H BepMHKyAHTa npil

BblBeTpHBaHIIII.

3 Földtani Közlöny



122 Földtani Közlöny 118. kötet 2. füzet

I. tábla — Tahié I

I. tábla — Table I

1. Staurolitos csillámpala, Vilyvitány-3. s/.. fúrás, 30,8— 32,0 m; Nik., N = 40X-
Staurolitic mieaschist, borehole Vilyvitány-3.

2. Diszténes csillámpala, Vilyvitány-7. sz. fúrás, 8,0— 12,2 m; -|- Nik., N = 40x
Disthene-bearing mieaschist, borehole Vilyvitány-7.
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11. tábla - Tahié TI

II. tábla — Table II

1. Szillimanitos csillámpala, Vilyvitány-7. sz. fúrás, 46,1 — 50,9 m; -f- Nik., N = 40x.
Sillimanitic micaschist, borehole Vilyvitány-7.

*2. Gránátos amfibolit, Felsregmec-5. sz. fúrás, 107,9 ni; 4- Nik., N = 40 x .

Garnet-bearing hornblende, borehole Felsregmec-5.
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ITI. tábla — Tabló III

1

2

III. tábla — Table III

1. Gneisz kataklázit, Rudabányócska- 1 . sz. fúrás, 10(59,0 m; -f- Nik., N = 40x.
Gneis8-cataclasito, borehole lludabányácska- 1

.

2. Csillámpala rnilonit, lludabányácska- 1 . sz. fúrás, 1043,9 m; -f- Nik., N = 40x.
Micaschist-rnylonite, borehole Rudabányácska- 1

.
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A Nyugat-borsodi medence kszéntelepei

képzdésének körülményei a lápövekben

Dr. Juhász András*

(9 ábrával)

I. Bevezetés

A Kelet -borsodi medence kszéntelepeinek — az 1 060— 61-ben elvégzett

kzettani vizsgálatok alapján — elkészültek a lápövi térképei (Juhász A. 1965,

1970. 1980). Ezek jelenleg is nagymértékben segítik a medencében a barnak-
szénkutatást. Az 1965-tl napjainkig elvégzett szénkzettani vizsgálatok a

lápövi térképeket nagyobb mértékben nem módosították, csak finomították

azt. ezért újabb változtatásokra idközben, lényegében, nem volt szükség.

A Nyugat-borsodi medencében hasonló szénkzettani vizsgálatokat 1963-

ban végeztek (Elek I.), melynek eredményeit térképi ábrázolással nem érté-

kelték. Az 1974 óta lemélyített kutatófúrások anyagán szintén végeztettünk

szénkzettani vizsgálatokat (Elek I.). a Bükk hegység ÉNy-i elterében és a

Sajómercse II. kutatási területeken. A vizsgálatok helyeinek megoszlása, sr-
sége kedveztlen, a minták száma kevés, mégis szükségesnek látjuk adataik

átfogó értékelését, hogy ezzel a további kutatásokat elsegítsük, és a követ-

kez vizsgálatok a felvetdött problémák megoldására irányíthatók legye-

nek.

2. A mintavételek helyei, nagyságrendje és

felhasználhatóságának értékelése

A barnakszéntelepek kzettani vizsgálatát napjainkig — ismereteink sze-

rint — 25 mélyfúrás mintaanyagából végezték. A vizsgálati helyeket az 1. áb-

rán mutatjuk be. Miután a kutatófúrások több széntelepet harántoltak, a k-
széntelepi vizsgálatok száma meghaladja a fúrásokét.

Nem történt meg azonban a kutató fúrásokban (minden esetben) a harán-

tolt összes kszéntelepnek a feldolgozása. Ezért jelöltük meg az 1. ábrán a
vizsgált kszéntelepeket. A három kszéntelep esetében a vizsgálat tehát, a

vertikális elkülönülést is figyelembe véve, 42 helyen történt.

Ha megnézzük a telepenkénti vizsgálati helyeket (2., 3., 4. ábrák) azt lát-

juk, hogy vannak területek, ahol vizsgálatok egyáltalán nem, vagy különböz
srségek voltak.

• Borsodi Szénbányák, 3501 Miskolc, Kazinczy u. 19. 190. Pf.



126 Földtani Közlöny 118. kötet 2. füzet

Ennek okai:

— Az 1963-ban a mköd bányák területén végeztek szénkzettani vizsgála-

tokat, azonban nem a bányákból vett mintákból, hanem a területükön
1959— 1962. évek között lemélyült 14 mélyfúrásból. (Az I. barnakszénte-
lepbl 4, a II. kszéntelepbl 9, a III. kszéntelepbl 11 helyrl). A minta-
szám: 31 db.

— Érdemi földtani kutatás 1962-ig — ahol a fúrások kszéntelepet is harán-
toltak — kevés helyen, de nagy területen volt. Ezért a vizsgálatok az 1963.

évet megelzen lemvelt bányaterületeken, ill. az 1959 eltt megkutatott
területeken hiányoznak.

— A vizsgálat az 1962 és 1975 közötti idszakban megkutatott kszénterüle-
teken szintén elmaradt. Az els, 1963-as vizsgálatok leginkább a kszénte-
lepek átlagolt mintáiból (egy kszéntelep — egy minta) történtek. (Kivé-

telek a Szcs 49., Egercsehi 45. mélyfúrások.)

Ezek a vizsgálatok ezért nem teljes értékek. Mivel
a. az inhomogén kszéntelepek átlag mintáiból ugyanis leginkább az egyes

rossz minség padok (részek) hiányoznak. (Ezek kevésbé voltak mag-
képesek.)

b. több esetben az átlag mintákba nem kerültek be a kszéntelep alsó vagy
fels részében található rosszabb minség agyagos szenek, szenes agyagok.

c. szemrevételezés alapján homogénnek látszó kszéntelepnek is több esetben
csak valamely részét vizsgálták meg.

Ezen okok miatt 31 mintából 4 lápövi minta eredményét jelen vizsgálataink

alapján átértékeltük. Például:

A II. barnakszéntelep esetében az Sm. 38. mélyfúrás mintáiból az alsó, jó
minség kszénpadot nem vizsgálták.

Az Egercsehi 56. sz. fúrásból csak az alsó, jobb minség részt vizsgálták.

A III. kszéntelep vizsgálatainál a Balaton 22. sz. fúrásban harántolt alsó,

kis vastagságú kszénpadot nem mintázták meg. A Mikófalva 1. sz. fúrás

mintaanyagából (inhomogén, vastag telep) csak az alsó részt vizsgálták.

Ezeket a hibákat figyelembe vettük úgy, hogy

a. esetben: a mélyebb lápöv lehetségét is megvizsgáltuk,

b. esetben: a kszéntelep alsó vagy fels részének képzdését és befejezését

egy fokozattal mélyebb lápövbe helyeztük,

c. esetben: az átlagból, ha feltételesen rosszabb minség részek maradtak ki,

akkor egy fokozattal nagyobb mélység, ha jobb minség részek,

akkor kisebb mélység lápöveket határoztunk meg.

Néhány esetben a minták mélységközei és a földtani naplóban feltüntetett

barnakszéntelepek földtani vastagságának mélységközei is eltérnek.

Az elforduló esetek közül maradt még egy változat, amikor inhomogén
kszéntelepek eltér kszénpadjai részt vesznek ugyan a vizsgálatokban, de
nem biztos, hogy a megfelel arányban. Ezekbl készült csiszolatoknál tehát

felismerhetk a mélylápra és sekélylápra jellemz kszénelegyrészek is. Ilyen-

kor határértékeket határoztunk meg és ezek közé soroltuk be a lápöveket.

(Az eredeti vizsgálatok által meghatározott lápövek a ténylegesnél néhány
esetben mélyebbek, mivel inkább a mélyebb lápokra jellemz ismereteket ve-

hettek nagyobb súllyal figyelembe.)
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/. ábra. A Nyugat-borsodi medencebeli barnakszén- telepek- kzettani és beágyazási vizsgálatának mintavételi helyei
J e lm agyarázat: 1. A fúrásokból származó szénkzettani vizsgálati minták helyei, a kszéntelep megjelölésével,
2. Bányabeli oszlopszelvények helyei, száma, a kszéntelep megjelölésével, 3. Kszéntelep beágyazások vizsgált

szelvényeinek nyomvonala
Fig. 1. Sampling points fór petrographic and enclosure studies of browncoal seams in the W Borsod Basin. Kxpla-
n a t i o n: 1. Loeation ofsamplesfor eoal petrographic studies from boreholes, with indication ofeoalseam, 2. Loeation
and number of columnarsections underground with indication of eoal seam, 3. Traces of studied profiles of eoal seam

enclosures
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2. díjra. Az X. sz. barnakszén-telep mintavételi helyein meghatározott lápövck. Jelmagyarázat: 1. A fúrások -

hói származó szénkzettani minták helyei, 2. A bányabeli oszlopszelvények helyei, 1* — peremi láperd, S —[sekély áp,
Sk — sekélyláp, küls öv, Skö — sekélyláp, középs Öv, Sb — sekélyláp, bels öv, M — mélyláp, Md — mélyláp,
delta, Mgy — mélyláp, gyenge áramlási Öv, Mk — mélyláp, közepes áramlási öv, Me — mélyláp, ers áramlási öv,

L — liptobiolttos öv

Fin. 2. Bog zones identified at the sampling points of Browneoal Seam I. K x p 1 a n a t i o n: 1. Loeation of coal

petrographic samples from the boreholes, 2. Loeation of columnar seetions in the mine, I’ — Marginal rlparian forest,

S — Shallow-bog, Sk — Shallow bog, outer zone, Skö — Shallow bog, middle zone, 8b Shallow bog, lnner zone,
M — Deep bog, Md — Deep bog, delta, Mgy — Deep bog, weak eurrents zone, Mk — Deep bog, zone of moderato

eurrents, Me — Deep bog, zone ofstrong eurrents, L — Liptobiolithie zone
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3. ábra. A II. sz. barnakszén-telep mintavételi helyein meghatározott lápövek. Jelmagyarázat
a 2. ábránál

Fig. 3. Bog zones identified at the sampling points of Browncoal Seam II. Fór explanation, see
Fig. 2.
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4. ábra. A III. sz. barnakszén-telep mintavételi helyein meghatározott lápövek. Jelmagyarázat a 2. ábránál

Fia. 4. Bog zones identificd at the sampling points of Browneoal Seam II. Kor cxplanation, see Fia. 2

Az 1063 után végzett vizsgálatok eredményeit változtatás nélkül használ-

tuk fel.

A térképi ábrázolásnál a jellemz lápöv kijelölése az alábbi elvek alapján

történt.
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— Több minta esetén, ha a kszénpadok nem azonos, de szomszédos lápövben
képzdtek, a gyakrabban (többször) elforduló lápövet használtuk.

— Ha a kszénpadok három szomszédos lápövben képzdtek, a középs láp-

övet jelöltük ki.

— Háromnál több meghatározott lápöv esetén vastagsággal súlyozva hatá-

roztuk meg a lápöveket.

3. A kszéntelepek vertikális kifejldésének vizsgálata

A kszéntelepek képzdése egy elláposodási folyamat, amely két hosszabb
idej tengeri transzgresszió, vagy regresszió és transzgresszió között zajlik le.

Egy típusos paralikus kszénképzdési ciklusban tehát megvannak az alábbi

jellemzk:

— sekélytengeri fek és fed képzdmények,
— a kszéntelep (-pad) alsó és fels részében átmeneti képzdmények: szenes

agyag, agyagos szén padok találhatók.

Ez a szabályos ciklus azonban a valóságban csak ritkán adódik, mert át-

meneti kzetek (a fektl a fedig) nem mindig alakulnak ki. mivel a változás

gyorsan történik. Ezért az átmeneti kzetek (pl. az agyag és a barnakszén-
telepek között) kimaradnak. Ilyen esetben tehát a szénképzdési ciklus nem
teljes.

A Nyugat-borsodi kszénmedencében négyféle barnakszén képzdést kü-
lönböztetünk meg.

a) Homogén barnakszéntelep. A kszéntelep homogén, hamutartalma 20%
alatt marad. (Ennek olyan változata is van. amikor a telep homogén, de a
hamutartalom 20% felett van.) Medd padokat nem, vagy csak max.
5 cm-t tartalmaz. (A kszénpadok hamutartalma ebben az esetben is 20%
alatt van.)

b) Szabályos kszéntelep, amikor alsó vagy fels részében, vagy mindkét he-

lyen szenes agyag, agyagos szén képzdik, de a középs kszénpadok ha-

mutartalma 20% alatt van.

c) Inhomogén (bels zavartságú) kszéntelep (összetett kszéntelep). A kszén-
telep kszén, szenes agyag, agyagosszén padokból tevdik össze különböz
megjelenésben. (Változik a padok száma, a padok vastagsága.)

d) Az inhomogén, igen változó kifejldés kszéntelepben (az elbb említett

átmeneti kzeteken kívül) agyagrétegek is elfordulnak.

Azok a kszéntelepek, amelyekbl kzettani vizsgálatok történtek, értéke-

lésünkben az alábbi %-ban fordulnak el.

a csoport 29,2

b csoport 17,1

c csoport 14,6

d csoport 39.1

Meg kell jegyeznünk, hogy a százalékos értékek a Nyugat-borsodi barnak-
szénmedence egészére nem jellemzek, mivel a szénkzettani vizsgálatok
zömmel a K-i részen voltak, ahol a kszéntelepek leginkább osztódásos elvégz-
dések.
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(T) Putnok II. tp. Putnok III. tp.

*4

0.35-0.55

003-005 ^3 szürke agyag

0 42-0.56

003 -0.05 B riolittufás homok

0.57-0 69

0.03-0.05 ^3 homokos agyag

0.57- 0.62

0.03-0.05 ^2 szenes agyag

080-0.96

1.10

0 70

I

szennyomos agyag

(D K i rá ld I tp

téA

Z20

1 00

Kirald II. tp

D 55

0 06 ^2 riol ittufa

080

0 05 EZ nolittufa

060

Kirald III. tp. (megsznt bánya)

010

0.90

0.10

090

070

1.20

010

080

0.10

0 90

szennyomos agyag

5 m

A megvizsgált helyeken a kszéntelepek leggyakrabban inhomogén felépí-

tések.
A kszéntelep alsó és fels részében elforduló agyagos-szenek aránylag

ritkák, de gyakoribbak, mint a Kelet-borsodi barnakszénmedencében. (Külö-

nösen a kszéntelep fedjében.)
A kszénképzdés kezdetén történ kiemelkedés és a kszénképzdést be-

fejez süllyedés tehát igen gyors volt. Ez minség vonatkozásában kedvez
motívum, mert kevés id lehetett a kszéntelep anyagának oxidációjára, a nö-

vényi anyagra ugyanis tengeri üledék rakódott.

4. A kszéntelepek növényi anyagának vizsgálata

A kszéntelepek növényi alapanyagai leginkább fa, kéreg és gyökér erede-

tek. Ritkábbak az alacsonyabb rend növények (sás, f, nád stb.) és levél

származékok is elfordulnak.
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A fa (amelybl a kszéntelep képzdött) leginkább tlevel volt. Gyakori a
kollinit (szerkezetnélküli vitrit).

A Nyugat-borsodi és Kelet-borsodi kszénmedence kszéntelepei szénkzet -

tanilag nagyon hasonlóak egymáshoz. Némi különbség a következkben lát-

szik.

Sávféleségek esetében: A Nyugat-borsodi medencében magasabbnak tnik a
vitrit és a durit mennyisége, kevesebb viszont a Marit. (A Nyugat-borsodi me-
dence kszéntelepének vitrit mennyisége a Kelet-borsodi medence K-i részének
vitrit tartalmával kb. azonos.)

Kszénelegyrészek esetében

:

— a huminitekben kevesebb a xilit. (A xilitet újabban telitnek mondják.)
— ugyancsak több a kéreg (periblinit) és levél eredet vitrit (fillovitrit).

— a törmelékes kszén (detrit), ill. ezek közül a törmelékes xilit kevesebb. Ez
a faanyag hiányát és az egyéb anyag kisebb távolságú szállítását jelzi.

(A törmelékes kszenek anyaga periblinit.)
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5. ábra. Jellemz kszéntelep oszlopszelvények búnyabeli felvételek alapján. Jelmagyarázat: 1. Hornok,
2. Agyag, 3. Homokos agyag, 4. Agyagos homok, 5. líiolittufa, ö. Szenes agyag, 7. Barnakszén

Fig. !>. Characteristic eolumnar sections of eoal seams hased on underground surveying. Ex p lanat ion; 1 . Sand,
2. Clay, 8. Sandy clay, 4. Argillaceous sand, 5. Rhyolite tuff, O. Carbonaeeous elay, 7. llrowneoal

A kszénféleségeket, ha lápövekbe települnek a már leírt módon (Juhász A.

1965), akkor úgy látszik, hogy — a vizsgált helyen — , a kszéntelepek, ill, azok
gyengébb minség részei mélyebb lápokban képzdtek, mint a Kelet-borsodi

kszénmedencében. (Ennek részben ellentmond jobb minségük, de ezt els-
sorban alapanyaguk eltér volta és magasabb széniiltségük okozza.)

A Borsodi-kszénmedencében 1984— 85-ben készültek reflexió-képesség

vizsgálatok (Varga I.-né 1985), részben a kszéntelepeknek a két medencében
esetlegesen eltér szénültségi fokának kimutatására. Ez azonban egyrészt a

kevés minta, másrészt a kevés (nem komplex) vizsgálati lehetség miatt nem
hozott gyors eredményt.
A minták reflexiója mind vertikálisan, mind horizontálisan szk határok

között, szeszélyesen változik. Miután a reflexió-képesség függ a kszéntelepek
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6. ábra. Az I. barnakszén-telep képzdésének lápövei. Jelmagyarázat:!. Láperd (L: kiszáradé), 2. Idszakos
peremi láperdó, 3. Sekélyláp küls öve, 4. Sekélyláp középs öve, 5. Sekélyláp bels öve, 6. Mélyláp (delta), 7. Sekély-

láp, 8. Mélyláp, gyenge áramlások öve, 9. Mélyláp, közepes áramlások öve

Fig. 6. Bog zones of Browncoal Seam I. E x p 1 a n a t i o n: 1. Riparian forest (L: restrieted), 2. Intermittent fringing
riparian forest, 3. Outer zone of shallow bog, 4. Middle zone of shallow bog, 5. Inner zone of shallow bog, 6. Deep

bog (delta), 7. Shallow bog, 8. Deep bog, zone of weak eurrent, 9. Deep bog, zone of moderate currents
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(kszénpadok) összetételétl (szénkzettani sajátságaitól), csak azonos szén-

kzettani típusú telepeket, padokat kellene összehasonlítani. Ehhez azonban
további vizsgálatok szükségesek.

5. Lápövi térképek

A lápövi térképeket kszéntelepenként készítettük el. (6., 7., 8. ábrák). A
III. kszéntelep térképén tüntettük fel azokat a mintavételi helyeket is, ahol a
II. és III. kszéntelep együttesen fejldött ki és szétválasztani szénkzettani
alapon nem tudtuk.

A térképekrl az alábbiakat olvashatjuk le.

Az I. kszéntelep lápövi térképe (6. ábra). A vizsgált helyeken legnagyobbrészt
a kszéntelep a sekély láp bels övében képzdött. Sekélyebb lápövi viszonyok
csak a medence Ny-i részén lehettek. (Ezt leginkább a gyökérszálak gyakori-
sága bizonyítja.)

Mélylápi kszénképzdés a CS 78. sz. fúrás környezetében volt. (Ez az I.

kszéntelep peremi részén van, ezért a kszéntelep elvégzdés jellegét is mu-
tatja.)

Az S. 58. sz. mélyfúrás helyén a kszéntelep utólagosan oxidálódott.

A II. kszéntelep lápövi térképe (7. ábra). Az I. barnakszéntelep lápövi tér-

képénél változatosabb. A két széls lápöv — a szárazföld és a tenger között —
a sekély láp küls öve és a mélyláp közepes áramlások öve. A sekély láp a
Bn. 17Í.sz.,Bn. 178. sz. és az Sz. 45. sz. mélyfúrások környezetében (az eger-

esein medencerész Ny-i részén), a mélyláp közepes áramlások öve az S. 58. sz.

mélyfúrás környezetében van. A vizsgált mélyfúrások helyén a kszéntelep
zömében a sekély láp bels sávjában képzdött.
A vizsgálatok általában a lápövek K felé történ mélyülését mutatják.
A Be. 45. sz. fúrás környezetében delta jelleg kszénképzdésre utaló jele-

ket látunk.

Alii. kszéntelep lápövi térképe (4. ábra). A megvizsgált helyeken a kszéntelep
lápövei a II. telephez hasonló lápövekben képzdtek. A sekélyláp küls övére

jellemz kszéntelepi elegyrészeket a Ny-i részen elhelyezked mélyfúrások
mintaanyagában találtuk. A mélylápot, ill. a legmélyebb lápot a K-en lemé-

lyült fúrások mintái mutatják.
A III. kszéntelep esetében a DNy-i fúrások mintaanyagai is a lápok elmé-

lyülését bizonyítják. A Be. 45. sz. mélyfúrás környezetében a delta jelleg

kszéntelep képzdés a III. kszéntelep esetében is látszik.

A III. K. (III-as kísér) kszénteleprl (amely Egercsehi környezetében fej-

ldött ki) térképet nem készítettünk, de megjegyezzük, hogy kifejldését két

mélyfúrásban vizsgáltuk (Bn. 178., Sz. 45.). Mindkét helyen a kszéntelep
mélylápban képzdött (mélyláp, közepes áramlások öve). Szembetn, hogy a
vizsgálati helyeken a peremi láperd öve idszakosan is (tehát egyes jó min-
ség kszénpadok esetében is) csak ritkán, két esetben volt kimutatható: a Be.

70. sz. mélyfúrásban a III. kszéntelep fels részének, az Eb. 17. sz. mélyfúrás-

ban a II. -j- III. — együtt kifejldött — kszéntelep fels részének képzdése
idszakában.
A medence bels részében ezek a lápövek horizontális, kis helyi jelleg válto-

zását mutatják néhány kszénpad esetében. A sekély láp küls öve is (amely a
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7. ábra. A II. barnakszén-telep képzdésének lápövei. Jelmagyarázat a 6. ábránál

Fig. 7. Bog zones of Browncoal Seam II. Fór explanation, see Fig. 6.

4 Földtani Közlöny
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Kelet-borsodi kszénmedencében a legnagyobb terület), csak kis területen

mutatható ki. Felvetdik tehát az a gondolat, hogy képzdött-e a peremi láp-

erdben (inhomogén megjelenés) teljes kszéntelep? Meg volt-e a lehetsége
a peremi láperd kialakulásának? Ha igen, hol keressük a peremi láperd övé-

nek helyeit ? Esetleg ott, ahol a kszéntelepeket már lemvelték ?

Ugyanakkor feltételezzük, hogy a sekély láp küls öve is nagyobb kiterje-

dés lehetett. Ezt a problémát ma már szénkzettani alapon nem tudjuk meg-
oldani, mert a Ny-i területen a kszéntelepeket lemvelték. Csak pillérek

maradtak, ahol már csak szénkzettani céllal kellene mélyfúrásokat mélyíteni.

Más eszközt, viszgálati módot kerestünk tehát e kérdések megoldásához.

6. A kszéntelepek beágyazásainak vizsgálata

A Kelet-borsodi barnakszén-medencében a szénkzettani vizsgálatok id-
szakában, ill. a kszénpadok lápövi besorolásánál szembe tnt, hogy a peremi
láperd övében jó minség, homogén kszéntelepekben riolittufa (portufa)

csíkok találhatók. (Pl. Az I. barnakszéntelepben, Edelény I. akna területén a
6. és 27. sz. bányabeli minták helyein, a diósgyri területen az SÍ. 33. és Sb.

5. sz. mélyfúrásokban. A II. barnakszéntelepben, Erenyben és Mártabányán
stb. A riolittufa csík tehát olyan kszéntelep padokra települt vagy olyan k-
szénpadok között helyezkedett el, amelyek a peremi láperd övében képzdtek.
Ahol tehát csak jó minség barnakszén padok vannak és ebben, ill. ezek fö-

lött van a riolittufa (portufa), az a kszéntelep a peremi láperd övében kép-

zdött.
A Nyugat-borsodi barnakszénmedence Ny-i részén, a kszéntelepek java-

részét már a bányászkodás 1945 eltti idszakában lemvelték. A kszéntelep-
ben nagy területen megtalálható volt (st jelenleg is ismerjük pl. a farkaslyuki

bányában) a tiszta riolittufa csíkot. Vastagsága 0,02—0,01 m között változott.

Ennek bizonyítására közlök néhány portufa tartalmú kszéntelep szelvényt.

(5. ábra).

A régi nyugat-borsodi anyagok alapján meghatároztam a riolittufa csíkok

kifejldésének és elterjedésének területeit, és azokat összehasonlítottam a láp-

övi térképekkel.

A levegbl származó vulkáni hamu ugyanis csak peremi láperd területre

hullhatott portufa állapotban és ez szárazföldi jellegét mutatja. Ezután vizs-

gáltam meg a még le nem fejtett kszéntelepek esetében, az 1. ábrán bejelölt

szelvényekben, a kszéntelepek kifejldését, ill. a beágyazások kzettani jelle-

gét. A szelvényeket a következ mélyfúrásokon keresztül fektettük Ny-ról

K felé haladva:

1. sz. szelvény: Sm. 24., Sm. 17., Sm. 15., Sm. 18., Sm. 55., Sm. 49., Sm. 66.,

Sv. 63.

2. sz. szelvény: Ki. 5., Sm. 67., Sm. 37., Sm. 66., Sm. 36., Sm. 71., Sm. 81.,

Sm. 89., U. 2.

3. sz. szelvény: Svk. 140., Svk. 134., Svk. 135., Svk. 114., S. 32., S. 24.,

S. 20., S. 22., S. 59., S. 72.

4. sz. szelvény: Cs. 39/a., Cs. 53., Cs. 47., Cs. 48.

5. sz. szelvény: Bn. 67., Bn. 132., Bn. 150., Bn. 141.. Bn. 83., Bn. 92., Be. 70.,

Be. 71., Be. 27., Sv. 1.

6. sz. szelvény: Ecs. 4., Ecs. 11., Ecs. 20/a., Ecs. 42., Ecs. 55., Ecs. 53.
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8. ábra. A III. barnakszén-telep képzdésének lápövei. Jelmagyarázat a 6. ábránál

Fig. 8. Bog zones of Browneoal Seam III. Fór explanation, see Fig. G.



140 Földtani Közlöny 118. kötet 2. füzet

Sajnos, fleg a Ny-i részen, a kutatófúrások egy részének földtani naplói

hiányoznak vagy régiek, amelyek alapján a kszéntelepi beágyazások nem
vizsgálhatók. Itt csupán a bányabeli mintákra hagyatkozhatunk. Ezért a szel-

vényekben megjelöltük az els Ny-i felhasználható mélyfúrás körülbelüli

helyét.

— Az 1. sz. hossz-szelvény környezetében vizsgált bányabeli és mélyfúrások
oszlopszelvényei alapján úgy látjuk, hogy olyan terület — az elmondott elv

alapján — az I. telep (amely helyenként beágyazás-mentes, jó minség
barnakszéntelep) esetében nem bizonyítható, ahol a kszénképzdés egész

idszakaszában peremi láperd volt.

A riolittufa csík helyzetébl adódóan idszakosan peremi láperd lehetett,

ill. a peremi láperd feltételezhet.

A II. barnakszéntelep esetében az Sm. 49. sz. fúrásban harántolt kszéntelep
alsóbb részének képzdésekor.
A III. barnakszéntelep képzdése idején az Sm. 17., az Sm. 15., az Sm 18.,

az Sm. 63. sz. mélyfúrás környezetében, a kszéntelep középs részének képz-
dése idején.

— A 2. sz. hossz-szelvény nyomvonalának környezetében, feltételezzük —
bánszállási bányabeli minták alapján —

,
hogy Bánszállás környékén a

kszéntelepek a peremi láperdben képzdtek (II— III. kszéntelep).

A királdi akna Ny-i részén a III. kszéntelepnek nagyobb, a II. kszéntelep-
nek kisebb területen véljük a peremi láperdei képzdését.
Az Sm. 37. sz. fúrás környezetében a II. barnakszéntelep jöhetett létre a

peremi láperdben. Az I. barnakszéntelep — bár tufát, beágyazást nem tar-

talmaz — annyira homogén és jó minség, hogy egy része a peremi láperd
övében képzdhetett.

— A 3. sz. hossz-szelvény nyomvonalának környezetében a Ny-i részen (Som-

sály — Somsályf) voltak meg a peremi láperd létrejöttének lehetségei.

(Ezt bányabeli minták bizonyítják) mindkét (II— III.) kszéntelep ese-

tében.

A mélyfúrások közül csak az Svk. 134. sz. fúrás környezetében tételezhetjük

fel a II. barnakszéntelep képzdésének idszakában a peremi láperdt.

— A 4. sz. hossz-szelvény nyomvonalában és környezetében (az arlói és jár-

dánházi területet is figyelembevéve) a TI. barnakszéntelep fels részében

és a Cs. 48. sz. fúrás környezetében lehetett idszakosan peremi láperd
(a kszéntelep képzdésének középs részénél).

—- Az 5. sz. hossz-szelvény környezetében sem a bányabeli minták, sem a fúrá-

sok nem bizonyítanak peremi láperdt, legfeljebb csak idszakosan, a

borsodnádasdi szénterületen a II. kszéntelep esetében, és a már említett

Be. 70. és Eb. 17. sz. fúrások helyén (ott, ahol a II— III. kszéntelepek

együttesen fejldtek ki), fordulhattak el.

— A 6. sz. hossz-szelvény nyomvonalában, ill. környezetében csak az egercsehi

bányaterületen, a régi Lipót-akna területén lelhetünk olyan kszéntelepet,
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9. ábra. Tufás betelepülések a barnakszén-telepekben, a vizsgált nyomvonalakon. Jelmagyarázat: 1. A kszén-
telep beágyazások vizsgált szelvényeinek nyomvonala, 2. Els magfúrás a szelvényben, 3. Feltételezett peremi láperd

4. Idszakos peremi láperd, 5. Tufás betelepülések elfordulási sávjai

Fig. 9. Tuff intercalationsin browncoalseams along thestudied tracks. Explanation:!. Traeksofstudied profiles

of enclosures in coal seams, 2. First core-drilling in the profile, 3. Supposed fringing riparian forest, 4. Intermittent

fringing riparian forest, 5. Zones of occurrence of tuff intercalations
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amely a peremi láperd övében képzdött. Egyébként ebben a szelvényben
figyelhetjük meg leginkább, különösen a III. kszéntelep esetében, a lápok
K-felé történ fokozatos elmélyülését

Természetesen — miután a kszéntelepek Ny-on valamilyen mértékben le-

pusztultak — a meghatározott peremi láperdk környezetében a láperdk
területei nagyobbak is lehettek, mint amelyeket a térképeken megjelöltünk,
mivel kszéntelepek részben le is pusztulhattak. A lepusztulás mértékét azon-
ban csak becsülhetjük. A lepusztulás csupán néhány tektonikus egységen
(ÉK-DNy-i csapásvonalú sasbércen) lehetett.

7. A kszéntelep jellegének változásai a hossz-szelvényekben

A hossz-szelvényekben végigtekinthetjük a barnakszéntelepek megjele-

nését (struktúráját). Azt látjuk, hogy általában Ny-on homogén barnakszén-
telepek fejldtek ki, esetleg riolittufa (portufa) és agyagos kszén betelepülés-

sel. Jó lenne megállapítani a vulkáni hamu kiömlésének helyét, idejét, és azo-

nosítani valamilyen alpi orogén fázissal, ill. tufa szinttel.

Kelet felé haladva a riolittufák (portufák) helyett agyagos (mállott) homo-
kos (kevert) tufák jelennek meg. Ez a tufáknak bizonyos fokú szállítását, ke-

veredését jelzi. Volt tehát ezeken a helyeken bizonyos áramlás. A tufás kze-
tek (betelepülések) megsznésének helyeit szelvényvonalainkban szintén fel-

tüntettük (9. ábra). A kszénpadok és átmeneti kzetek (agyagosszén, szenes

agyag) betelepülések száma, majd kzetféleségük is K-felé növekszik.

A K-i határ csapásvonala az ÉK—DNy-i vetdési irányokkal párhuzamos.
A 6. sz. hossz-szelvényben kijelölt tufás területet egyetlen (a Szcs 53. sz.)

fúrás adata alapján (v = 0,02) jelöltük be, amely a szelvényvonaltól DNy-ra
van. Elképzelhet az is, hogy a DNy-i területen a tufás betelepüléses öv hiány-

zik.

A leírtak alapján a szénkzettani sajátságok figyelembevétele nélkül is el-

különíthetk az alábbi övék, Ny-ról K felé haladva:

a) homogén kszéntelepek (esetleg portufa betelepüléssel),

b) inhomogén kszéntelepek (tufás, agyagosszén, szenes agyag) betelepülé-

sekkel,

c) inhomogén kszéntelepek (tufás betelepülések nélkül). A padok, amelyek-

bl a kszéntelepek összetevdnek: kszén, agyagosszén, szenes agyag,

szenes festés agyag, agyag, (ritkán aleurit, homok).

Az a) pontban felsorolt kszéntelep fajta nagyrészt a peremi láperd, a

b) pontban felsorolt a sekély láp, a c) pontban felsorolt a mélyláp övében kép-

zdhetett.
Ez a felismerés is alátámaszthatja, ill. kiegészíti a szénkzettani vizsgálati

alapon meghatározott sföldtani képünk helyességét. A kszéntelep-képzdé-
sek Ny-i, kezdeti határa, ill. a mai megjelenésük Ny-ról K-felé fokozatosan el-

tolódik. Északon elbb csak a III. majd a II— III. majd az I— II— III. barna-

kszéntelepeket, ÉK—DNy-i sávokban találjuk. Keleten pedig általában az

I. barnakszéntelep határa van legközelebb az Upponyi-, ill. Bükk hegységhez

(ez különösen a 2. sz.— 3. sz. szelvények helyein látszik). D-en az I. sz. barna-

kszéntelep hiányzik.
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Itt K felé elbb csökken az II— 111. barnakszéntelep közötti távolság, majd
egymás után folyamatosan fejldik ki („összen”). Ez az 5. sz. szelvény kör-

nyezetében a Balaton 27. sz. mélyfúrásban, a 6. sz. szelvényben az Ees. 20/a

sz. mélyfúrástól K-re látszik.

Elbb (III. kszéntelep képzdése után) a tenger Ny-felé visszahúzódik,

(ott süllyedés van), majd K felé (a II. kszéntelep képzdésének kezdetén)

újra transzgredál.

Az Sz. 1. sz. fúrásban észlelt kszéntelepek nem függnek össze a Ny-i rész

f kszénterületével. (Közben medd terület van.) Ezek a különálló kszén
lencsék D-felé is megtalálhatók.

8. összefoglalás

Az eddigi vizsgálatok és értékelések alapján megpróbálhatjuk megfogalmaz-
ni a Nyugat-borsodi barnakszénmedence sföldrajzi helyzetét a barnakszén-
telepek képzdése idején.

— A kszéntelepek képzdésének jellege bizonyítja a már régebben meghatá-
rozott paralikus kszénképzdést fSchréter Z. 1929, Vadász E. 1929,

Jaskó S. 1949).

— A kszéntelepek növényi anyagai ill. a kszéntelepek a peremi láperdben
és sekély lápokban helyben képzdtek. Csak a sekély láp bels részén és

a mélylápokban volt bizonyos szállítás és nagyobb mennyiség medd k-
zetekkel történ keveredés és felhalmozódás.

— A Ny-i részen a kszéntelep képzdéseket kisebb medence-felszín ingadozá-
sok kísérik. K-en a felszín ingadozása gyorsabb volt és a süllyedés ill. a
kiemelkedés többször ismétldött.

— Az alsóbb kszéntelepek (ill. III. kszéntelep) lápövének kialakulását, helyi

változásait a fek domborzat is befolyásolta (ún. riolittufa kúpok).
— A kszéntelepek képzdését a tektonizmus nagymértékben meghatározta.

Szorosabb kapcsolat van a kszénképzdésben a lápok kialakulása és a szer-

kezeti mozgások között, mint a Kelet-borsodi medencében. Ott a tenger
ill. a lápok öböl-szerek („karajosak”), itt árkos (hosszú, megnyúlt) jel-

legek.
— A transzgresszió DNy fell érkezett a tengeri árkokba, a süllyedés Észa-

kon mindig keletebbre helyezdött át, DNy-on pedig a III. telep képzdése
után Ny-i irányú regresszió, majd a II. telep képzdését megelzen újabb
transzgresszió volt.

— Az árkokban a regresszió is DNy-felé történt. Az ÉK-i rész a késbbiekben
lefzdött. Ekkor keletkezhetett ezen a területen az I. barnakszéntelep
és felette az ún. borsodi csík (2 db). Ekkor a DNy-i rész szárazulat volt,

amelyet csak késbb öntött DNy fell el a kárpátién tenger. (Diszkordancia,
mélytengeri kárpátién képzdmények, kszén keletkezés nélkül).

— A Ny-i medence peremén a kszéntelep lepusztulása azokon a helyeken
lehet legnagyobb mérték, ahol a peremi láperdre valló kszéntelepek
nem vizsgálhatók.

A Nyugat-borsodi barnakszénmedence DNy-i kapcsolatával (a Nógrádi
bamakszénmedence felé) és az ÉK-i összefüggésének kérdésével (a Kelet-



144 Földtani Közlöny 118. kötet 2. füzet

borsodi barnakszénmedence felé) jelen dolgozatomban nem kívánok foglal-

kozni, erre a késbbiekben visszatérünk. Néhány hasonlóságot és különbséget
azonban megemlítettem.
Néhány kérdés további vizsgálatokat kíván.

Az elmondottak, sajnos, igen szkre szabják a Nyugat-borsodi kszénme-
dence kutatási területeit.

Ezek:

— ÉK-en a K-i peremi rész,

— DNy-on Bátor, Bükkszék, Pétervására vonaláig,

— A III. kszéntelep esetében Farkaslyuk környékén, a Ny-i peremen.

A vizsgálatok alapján azonban a kilátások nagy, gazdaságos elfordulások
terén nem látszanak kedveznek.
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A kézirat beérkezett: 1987. IV. 9.

Circumstances of formation of the coal seams of

W Borsod in bog zones

Dr. A. Juhász*

In the Central part of the W Borsod Basin the mining will soon come to an end and the
exploration activities are nearing their completion.

Fór this reason, with a view to assessing potential coal resorves still unexplored, the

time has come to stndy the circumstances under wliich the coal seams were formed.
The paleogeographical cimcumstances of the coal deposition were studied by coal

petrographic analyses and by studying the enclosures to be found in coal seams. The
results provided clues fór the determination of the bog zones that had been responsible fór

coal genesis.

Bog zone maps were helpful in providing informáljon fór the plunning of further

research and fór determination of the conneetions of the basin.

Manuscript reeeived: 9th April, 1987.

• Borsod Coal Mines, H-3501 Miskolc, Kuzinczy u. 19., P. O. 11. 190
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ycjiobhh o6pa30BaHMH yrojibHbix 3ajie>Keíí

3anaAHO-BopniOACKoro öaccenna no 30iiaM öojiot

A. flyxac

B ueHTpajibHOfí MacTH 3anajmo-Eopuio,ncKoro yrojibHoro öacceiina 3KcruiyaTaunonHbie
paöora b öjuiwaiíuieM öy/iymeM öy/iyT 3aBepmeHbi, npnöjinwaioTCí? k Könny 11 reo/ioro-pa3 -

BeAOHHbie paöoTbi. IIoaTOMy HacTajio npCMH 3aimTbCH xapaKrcpoM opa30Bamm yrojibHbix
3aac>Keii c nejibio iiohckob h oöiiapyweiiwi B03M0>KHbix npornoaiiux 3anacoB yrjieii, eme ne
pa3BeaaHHbix.

OnpeAejieHue riajieoreorpaitmwecKHx ycJiOBHH oöpa30Bannfl yrojibHbix 3ajie>KCii npoBo/m-
jiocb nyTeM ncTporpai{)nMecKoro iiaywemiH cbmux yrjieii n nccjie/ioBamm npocjioeB BnyTpn
yrojibHbix naacTOB. Ha stom ocHOBaHHH onpejiejisuiHCb 30Hbi öojiot c npeanojiaraeMbiM yrjie-
HaKoruieHHCM. Kapiu 30HajibH0CTii öojiot 0K03biBaioT noMomb b npoeKTHpoBaHiiH AaabnertiiiHX
paöoT >i b ycTanoBJieHiui CB>i3eii öacceiina.
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Több fázisú redképzdés a Bükk hegységi

Nagy-Ökrös környékén*

Fodor László**

(13 ábrával)

Összefoglalás: A Bükk hegység UK-i részén található terület részletes szerkezet-

földtani vizsgálata során sikerült megállapítani a mezozoós kzetek rétegsorrendjét.

Terepi megfigyelések és nagyszámú mérés alapján több különböz típusú redfajtát
különítettem el. E redk legalább 3, különböz redképzdési fázis során keletkeztek.
Megkülönböztettem a helyi jelleg és az egész összletet ért gyrdéseket, elbbiek eltoló-

dáshoz kapcsolódnak. A dolgozat a különböz fázisok leírását és elemzését valamint
értelmezését tartalmazza.

Bevezetés

A vizsgált terület Répáshuta D-i határában található a Hosszú-völgy és a
Pazsag erdészház között a Nagy-Ökrös, a Kis-ükrös és a Borostyán-k csúcsok
környékén (1. ábra).

A területre vonatkozó els részletes ismertetást Schréter Z. munkái nyúj-

tották (1943, 1952). A rétegzés ás a palásság viszonyát Szebényi L. (1951)

és Mészáros M. (1953) vizsgálta. Balogh K. 1954. évi munkájában kiemeli a
Kis-Ökrös D-i oldalán található szelvényt. E dolgozatában és 1964-es monográ-
fiájában agyagpala, kovapala, tzköves mészk rétegsort állapított meg. Az
utóbbi években új slénytani adatok váltak ismertté: Balogh K. (1981),

Balogh K. et al. (1984), Bércziné Makk A.— Pelikán P. (1984), Kozur, H.
(1984). A szerkezeti vizsgálatok több fázisú redképzdést mutattak ki:

Dercourt, J. et al. (1984), Geyssant, J.—Lepvrier, C. (1984). Bállá Z. et al.

(1986, 1987) a tarki fennsíkperemet és a lökvölgyi szinklinálist vizsgálta.

A legújabb összefoglalást Bállá Z. (1987) dolgozata adja.

Vizsgálati módszerek

A rétegsorrendet szerkezeti megfigyelésekkel állapítottam meg. Ennek érde-

kében vizsgáltam a rétegzés és a palásság egymáshoz való viszonyát. Sztereo-

gram segítségével redtengelyeket szerkesztettem. Feltárásonként meghatá-
roztam a szerkesztett és a terepen mért tengelydlések átlagát, ezeket és a

* Eladta az Általános Földtani Szakosztály 1987. március 4-i szakülésén.
** Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földtani Tanszék 1088 Budapest VIII. Müzeum krt. 4/A
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1. ábra. A vizsgált terület földrajzi elhelyezkedése. Jelmagyarázat: 1. Mút,2. Erdészeti út, 3. A vizsgáit terület
határa

Fia. 1. Geographical position of study area. Legend: 1. Highway, 2. Dirt road, 3. Boundary of study

2. ábra. A rétegsorrend megállapítása a rétegzéspalásság viszonya, illetve vonszolódási redök alapján, elvi szelvényen.
a. A palássággal egyidej redö normál szárnyán a rétegdlés kevésbé meredek, mint a palásság, átbuktatott szárnyon
fordítva, b. Korábbi red újra gyrdésénél a fiatalodást a szemesefinomodás jelzi legjobban. J elmagyarázat:
l.Itétegzés, 2. Palásság, 3. Szinform-mag iránya a rétegzés palásság viszonya alapján, 4. Valódi fiatalodás iránya,

5. Szemcsefinomodás iránya

Fia. 2. 1.letenni nation of the polarity of the sequenee on the hasis of drag folds and the oomparative ratio between the
ilips of the beds and sohistosity planes, in an idealized profile. a. At the normál limb of a synschistose fold the dip of
the bed is less steep than the dip of the sohistosity, at the overturned limb, just the contrary being the case. b. In rase
of refolding of an earlier fold the best marker of the beds getting younger is their grading rather than the bedding-
schistosity relation. Legend: 1. Stratification, 2. Sohistosity, 3. Direction of synforme eore on the hasis of bedding-

schistosity relation, 4. Direction of getting younger, 5. Upward rcduetlon of grain size
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3. ábra. Az els és második fázisú redk sztercourainja, WULF-háló, fels flgömh vetület. a. Els fázisú red a Nagy-
Ökrösön, a szerkesztett és mért redötengelyek, voimlassáRok, bordás szerkezetek nagyjából párhuzamosak, b. Második
fázisú redó a Borostyán-kön, az els és második fázisú redötengelyek párhuzamosak. Jelmagyarázat 1. Réteg-
lap pólusa, 2. Palásság pólusa, 3. Szerkesztett redtengely, 4. Mért redötengely, 5. Bordás szerkezet, Ö. Vonalasság

(3— ti: els fázis), 7. Második fázisú redó tengelye, 8. A réteglap-pólusok eloszlásának fököre, 9. A palásság pólusai

eloszlásának fköre

Fig. .3. Stereograms of first- and second-pha.se folds, WüLF-net, upper hemisphere. a. First-phaae fold on Nagy-Ökrös
hill, the fold axes measured in the field, fold axes inferred, the lineations and the mullions are suliparallel. b. Seeond

-

phase fold on the Borostyán k hill, the axes of the first and the seeond phase are parallel. Lekend: 1. Bedding pole,

2. Pole of schistosity, 3. Fold axis (inferred), 4. Fold axls (measured), 5. Mull ion, 0. Lineation (3— 6: first phase),
7. Seeond-phase fold axis, 8. Dispersal pláne of strntification poles, 9. Dispersal pláne of poles of schistosity

vonalasságok, bordás szerkezetek dlésátlagát térképen ábrázoltam. Terepi

megfigyelések és a redötengelyek sztereogramos elemzése alapján elkülöní-

tettem az egymást követ gyrdési fázisokat. A redk közötti interferenciát

sztereogramon vizsgáltam. A földtani ismereteket térképen és szelvényen áb-

rázoltam.

Képzdmények

A tzköves mészk-összlet barnásszürke, szürke mikrites mészkbl áll.

A kzet gyakran tzklencséket, lencsesorokat, vékonyabb-vastagabb tzk-
rétegeket tartalmaz. A mészkben gyakran echinodermata-törmelék, ritkán

molluszka-héjtöredék található. A Nagy-Ökrös K-i oldaláról, e kzettípusból
középsnóri konodonták kerültek el (Pelikán P. szóbeli közlése).

A tzköves mészk összletben vagy a mészk és a kovapala összlet határán
olisztosztrómák települnek. A kzetek világosszürke, barnássárga alapanyagá-
ban 1 cm— 4 m átmérj, kerekített vagy szögletes olisztolitok helyezkednek
el. A kiasztok anyaga szürke és halványvörös mészk, tzköves mészk, kevés
fekete lidit, kvarc, valamint változó mennyiség tüskésbr vázelem. A szürke
mészkövek, tzköves mészkövek egy része azonos a fent leírt összlet kzeteivel.
Egy magányos korall is elkerült, mint olisztolit. A lapított olisztolitok hossz-

tengelye párhuzamos a palássággal (11. ábra).

A kovapala-összlet zöld, vörös, sárgásbarna, szürke kovapalából, stétvörös
agyagos kovapalából zöldesbarna kovás agyagpalából áll (12. ábra). A rétege-

ken belüli színsávozottság — vékonycsiszolatok alapján — ovális kovafoltok-
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4. líbra. Különböz fázisú redtenRcly, bordás szerkezet, vonalassá*! dlés-térképe. .1 elmagyaráz a t: (zárójelben
a felhasznált adatok száma): I. Els fázisú redötenRely (35), 2. Hordás szerkezet (19), 3. Vonalassá*! (85), 4. Második
fázisú redötenRely (14), 5. Kink-sáv, hajladozás tengelye — harmadik fázis (22), (1. Kulisszás red tengelye (11),

7. Koffer-, eikeakkred tengelye (53), 8. Szintvonal, 9. Erdészeti út

Fin. 4. Map of dip of fold axes, mulllons, llneations. Legeiül (number datu used, in braekets): 1. First -phase fold
axis (35), 2. Mullion (19), 3. Llneation (85), 4. Seeond-phase fold axis (14), 5. Axis of kink bánd, gentle fold — thlrd

phase (22), (I. Axis of en eehelon fold (11), 7. Axis of box fold, zig-zau fold (53), 8. Contour line, 9. Dirt
road
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5. ábra. Rétegdlés és palásság-dlés térkép. Jelmagyarázat (zárójelben a mérési adatok száma): 1. Rétegdlés,
2. Átbuktatott réteg dlése (1.— 2.: 317), 3. Palásság dlése (355), 4. Szintvonal

Fia. 5. Map of dip of bedding and schistosity. Lfgend (number of data used, in braekets): 1. Dip of bedding, 2. Dip
of overturned bed (1—2: 317), 3. Dip of schistosity pláne (355), 4. Contour
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bán, radioláriákban gazdagabb világos, és agyagásványokban dúsabb sötétebb
mikrorétegek váltakozásának tekinthet.
Az agyagpala-összlet fleg sötétszürke agyagpalából áll, amely a palássági

síkokon 1— 3 cm vastag, gradált finomhomok sávokat tartalmaz. A gradáció
a talpnyomok alapján normális. Egyes rétegek kovapala olisztolitokat tartal-

maznak. Néhány kovapala betelepülés is megfigyelhet. Ezek alapján az össz-

let a lökvölgyi sorozattal párhuzamosítható (Bállá Z. et al., 1987).

A kovapalába szabálytalan vagy kulisszás elrendezdésben kvarcerek, az

agyagpalába — szintén kulisszában — 50—100 m nagyságú, lencse alakú
kvarctestek nyomultak.
A dácittufa szürkésfehér alapanyagában fehér földpát, zöldesfekete biotit,

kvarc, kzettörmelék ismerhet fel. Seresné Hartai É. (1983) vizsgálatai

szerint a kzet ártufa jelleg, középs-miocén korú.

Szerkezeti megfigyelések

A vizsgált területen csak a feltárásoknak kb. a felében figyelhet meg a ré-

tegzés. A palásság viszont a legtöbb feltárásban mérhet, jórészt sík elválási

felületként jelentkezik.

A palásság és a rétegzés egymáshoz való viszonya alapján eldönthet, hogy
egy antiform normál vagy átbuktatott szárnyán van-e a kérdéses pont. Nor-
mál szárnyon a palásság meredekebben dl, mint a rétegzés, átbuktatott szár-

nyon utóbbi a meredekebb (2ja ábra, Bállá Z., 1984). A kisebb méret von-

szolódási redk szintén felhasználhatók a redszárny meghatározására. A
szárny jellegének ismeretében megadható a szomszédos szinform magjának
iránya. „Egyszer” átbuktatott redk esetén ez a szinklinális mag, vagyis a

rétegfiatalodás irányával azonos. Azonban egy második fázisban létrejött szin-

form magjának iránya nem feltétlenül azonos a rétegfiatalodáséval (2/b ábra).

6. ábra. Fénykép után: koffer- és eikenkkredk a palássápban, a borostyán ktl Ny-ra. A jobb oldali cikcakkred
felfelé kofferredbe megy át. A 15 cm hosszú ceruza egy kofferrredó magjában vun, a red jobbra lefelé clkeakkredbe

megy át

Fig. 0. Based on photo: box folds and zig-zag folds observed in sehistosity, \V of Borostyán k bili. On the right side

the zig-zag fold turns upwards to a box fold. The box fold (centre, near the 15-cm-long peneil) turns downwards Int
a zíg-zug fold
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7. ábra. Koffer-, cikrakkredk és második fázisú redk interferenciájának sztereogramja, WrLF-háló, fels félgömb
vetület. a. A korábbi redk kisebb méretek, b. A késbbi redk kisebbek (a. és b. elméleti ábrák Henry, J. (1983)
után), e. Redótengelyek a Borostyán-ktl Ny-ra. Jelmagyarázat: 1. Korábbi redk tengelyei, 2. Késbbi
redk tengelyei, 3. Késbbi red tengelysíkja, 4. Redtengeiy — második fázis, 5. Koffer- és cikeakkred tengely-

síkjának pólusa, 7. Koffer- és cikeakkred tengelysíkja

Fig. 7. Stereogram of the interfereoee ofsecond phase folds and zig-zag- and box folds, WuLF-net, upper hemisphere.
a. The earlier folds are smaller, b. The later folds are smaller (a. and b. are theoretical figures after J. Henry, 1983).
c. Fold axes W of Borostyán-k hill. Legend: 1. Axes of earlier folds, 2. Axes of later folds, 3. Axial pláne of later
fold, 4. Second-phase fold axis, 5. Axes ofbox folds and zig-zag folds, ö. Axial pláne pole of box folds and zig-zag

folds, 7. Axial pláne of box fold, zig-zag fold

Fontos tehát, hogy megállapítsuk, a palásság melyik fázisú redhöz kapcsoló-

dik. Ennek ismeretében viszont megadhatjuk a rétegfiatalod ást, majd ebbl a

rétegsort. Ebben segít a szemcsefinomodás észlelése is (2Jc ábra).

A redfeépzdés els fázisa

Ennek során a vizsgált terület egésze D felé átbuktatott, hengeres, hasonló

redkbe gyrdött. E redkben a rétegvastagság a csuklótól a szárny felé foko-

zatosan csökken (13. ábra). A szárnyak közötti szög 20— 80°. A redk kiala-

kulásával egyidejleg a kzet palásodott a tengelysíkkal párhuzamosan. Vala-

mely feltárásban a szerkesztett és a mért redótengelyek, illetve a vonalasságok,

bordás szerkezetek dlései közel azonosak (3. ábra). Az egyes adatcsoportokra
megadható egy átlagos érték, a három közül bármelyik jellemzi a redtengelyt
az adott pontban (4. ábra). A terepen a palássággal egyidej redknél koráb-

biakat nem észleltem, ezek tehát a legidsebbek.

5 Földtani Közlöny
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Második gyrdési fázis

Az e fázisban keletkezett redk keskeny, K— Ny-i csapású sávokban talál-

hatók. A Borostyán-k környékén a palásság meredek É-i dlés. A rétegdlés
a normál szárnyon meredekebb, mint máshol az átbuktatott szárnyon, vagyis
a rétegzés és a palásság itt újra meggyrdött. Ilyen redk a Nagy-Ökrös,
Kis-Ökrös D-i oldalán láthatók is, a palásság itt D-i, DK-i dlés (4., 5. ábra).

A sztereogramon látható, hogy a második fázisú redk tengelyei közel pár-

huzamosak az els fázis tengelyeivel (3/b ábra), Ny felé dlnek. E két fázis

közelítleg É— D-i kompresszió hatására keletkezhetett.

Harmadik gyrdési fázis

Több pontban észlelhet a palásság illetve a rétegzés enyhe hajladozása. A
palásságban 2— 200 cm széles kink-sávok figyelhetk meg, a sávok mentén
néhány cm-es elvetés feltolódás is végbement. A hajladozások, kink-sávok
tengelyei ÉK—ÉNy felé dlnek (4. ábra).

íves szerkezet

Nagyméret íves szerkezet figyelhet meg az els és második fázisú redk
tengelyében valamint a palássági síkok és rétegzés csapásában (4., 5. ábra) Ez
a szerkezet megegyezik az egész hegységben megfigyelhet csapásváltozással.

Lokális elterjedés redk

A Borostyán-k környékén az els és második fázisú redk tengelyei hol K,
hol Ny felé dlnek, meg vannak gyrve. E redk kulisszás elrendezdések.
E nagyobb redk belsejében cikcakk-, és kofferredk vannak. Ezen redk

szárnya egyenes, az átfordulás gyors, a tengelysíkban törés jelentkezik (6 . ábra)

A kofferred magja felé cikcakkredbe megy át, amely fordított cikcakkred-
höz kapcsolódik. A cikcakkred tengelysíkja a kofferred egyik vagy másik
tengelysíkjával párhuzamos.

Interferencia

A Borostyán-k környékén a palásság K— Ny-i tengely mentén gyrt
(31b, 4. ábra). Az elbb leírt redk is a palásságban észlelhetk (a rétegzés nem
látható). A különböz fázisú redk között interferencia lépett fel. Ennek elmé-

letileg két esete lehetséges (Henby, J., 1983). Ha a késbb kialakult redk na-

gyobb méretek, mint a korábbiak, akkor ez utóbbiak redtengelyei a sztereo-

gramon kis körön fognak elhelyezkedni (7ja ábra). Ha a késbbi redk a kiseb-

bek, akkor ezek tengelyei a tengelysíkjuk mentén oszlanak el (7/b ábra).

Esetünkben a késbbi és kisebb méret cikcakk- ás kofferredk tengelyei a

sztereogramon a két tengelysík mentén helyezkednek el, az elméleti modell-

nek megfelelen (71c ábra).
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9. ábra. A vizHKA.lt terület geológiai térképe. Jelmagyarázat:!. Dáelttufn, 2. Kulisszás kvareerek, 3. Kovapala,
kovapala-ollsztolltos rétegek az agyagpala-ósszletben, 4. Agyagpala ósszlet, 5. Kovapala ósszlet, 6. Olisztosztróniák,
7. Tflzköves inészkó ósszlet, 8. Képzdménylmtár, 9. A n t ikl i n.í lis tengely, 10. Szinklinálig tengely (9.— 10.: elsó

fázis), 11. Második fázisú redó tengelye, 12. Kulisszás redó tengelye, 13. Feltételezett vétó, 14. Kitolódás, 15. Nylrásos
zóna, 18. Szintvonal, 17. Möút, 18. Szelvényirány, 19. Ábrák, fényképek elhelyezkedése

Fia. 9. Oeologlcal map of study area. L e g e n d: 1. Daeltle tuff, 2. Tension gashes fiiled wtth quartz, 3. Bedded éhért
ollstholithg, bedded cliert layers in blaek shale, 4. Oraded blaek shale, 3. Bedded éhért, 0. Olisthostroines, 7. Cherty
limestone, 8. Roek boundary, 9. Axls of anticline, 10. Axis of syncllne (9.— 10. first phase), 11. Secondphase fold axls
12. En echelon fold axis, 13.Mupposed fault, 14. Strike-slip fault, 15. Shear zone, 10. Contour line, 17. Highway

18. Dlreetlon of section, 19. Loeatlou of figures, photos ete.
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11. ábra. Mészk olisztolitok márga alapanyagban. A mérték 5 cm hosszú

Fig. 11. Limestone olistholithes in marly mátrix. The scale is 5 cm long

13. ábra. Hasonló red tzköven mészkben. A rétegek a szárnyak felé elvékonyodnak, ill. elszakadnak. A palásaiig a
tengelysikkal párhuzamos. A ktömb törmelékben van. Az aljánál a kapalács .'10 cm hosszú

Fig. 13. Similar fold in eherty limestone. Thinning or tear of the layers can be observed at the llmb of the fold.

The schistosity planes arc parallel to the axial pláne of the fold. The lioulder is amid screc. The hammer at the lowcr
part is 30 cm long
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12. ábra. Kovapala rétegek a Borostyán-ktl Ívni. A kép közepén a kalapács 30 cm hosszú

Fia. 12. Bedded chert layers N of Borostyún-k hill. The hanimer is 30 cm long

Rétegsorrend

A 8. ábrán a Kis-Ökrös DNy-i gerincének .szelvénye látható. Nagy részében

csak a palássággal egyids els fázisú redk figyelhetk meg, tehát a palásság

és a rétegzés alapján megáilajútott szinform mag irány a rétegfiatalodással

azonos. Ezt támasztja alá a szemcsefinomodás iránya is. A rétegsor ezek sze-

rint a következ: tzkvés mészkre olisztosztróma, annak hiányában kova-

pala települ, majd erre agyagpala következik.
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Eltolódás

A lokális elterjedési! kulisszás redk, cikcakk- és kofferredk, valamint a
kulisszás kvarcerek, kvarctestek nyírási zónákban jöttek létre (9. ábra). Meg-
figyelhet egy balos és egy jobbos nyírási zóna; utóbbi mentén jelentsebb el-

mozdulás is történt, hiszen a Borostyán-ktl ÉNy-ra, ÉK-re a mészk és az
agyagpala tektonikusán érintkezik. A jobbos eltolódás következtében a Bo-
rostyán-k vonalában a korábbi fázisok redtengelyei nem követik az általá-

nos íves lefutást, hanem attól elhajlanak.

A kink-sávok, az ívelés, valamint a kulisszás, koffer-, és cikcakkredk kiala-

kulásának sorrendje a vizsgált területen nem egyértelm. A kink-sávok az

ívelésnél idsebbnek tnnek, hiszen tengelydlésük K-rl Ny felé fokozatosan
változik. Az eltolódás egyidej vagy fiatalabb az ívelésnél, mert az elbbi a
tengelyek íves lefutását is megbontja.

Következtetések

Részletes szerkezetföldtani vizsgálatok segítségével sikerült megállapítani a
terület rétegsorát: a felstriász tzkvés mészk sorozat fels részébe vagy
fels határára olisztosztrómák települnek, erre kovapala-összlet, majd oliszto-

litokat is tartalmazó agyagpala-összlet következik (9—10. ábra).

E pelágikus sorozat több fázisban gyrdött. Az els fázis során D felé át-

buktatott, hasonló redk keletkeztek. A palásság, kisebb vonszolódási redk,
bordás szerkezetek e fázisban jöttek létre. Késbb a rétegsor keskeny K— Ny-i

csapásé sávokban ismét meggyrdött. E két fázis redinek tengelye párhuza-

mos, Ny felé dl. A harmadik fázisban kis méret hajladozások, kink-sávok
keletkeztek. Redtengelyeik ÉK—ÉNy felé dlnek.
Egy jobbos eltolódás mentén az els két fázis tengelyei elcsavarodtak, a

nyírási zónában kulisszás kvarcerek, kulisszás redk, ezek magjában cikcakk-

és kofferredk alakultak ki. Ez utóbbiak és a második fázisú redk között inter-

ferencia lépett fel. Valószínleg az eltolódással egyidben a korábbi fázisok

redtengelyei nagy ívben meghajlottak, ezen íves szerkezet az egész hegység-

ben megfigyelhet.

Köszönetnyilvánítás

Köszönet illeti Csontos Lászlót, aki munkámat figyelemmel kísérte. Bállá
Zoltánnak, Kázmér Miklósnak, Pelikán Pálnak, Szabó Csabának hasznos
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A kézirat beérkezett: 1987. IV. 1.

Multiphase folding near Nagy-Ökrös hi 11, in the

Bükk Mountains, NE Hungary

L. Fodor

*

During geologieal nmpping in the SW part of the Bükk Mountains, NE Hungary,
the presence of multiphase folding has been recognized.
The polarity of the secjuence was determined on the hasis of the asvmmetry of drag

folds and the comparative ratio between the dip of bedding and sehistosity planes.
Within the Mesozoic sequence grey cherty limestone layers, olisthostromes, bedded chert
and granded black shale layers can be distinguished. This sequence is overlain by Middle
Miocéné dacitic tuff.

During the first phase of the folding, south vergent, overturned comformable folds

have been generated. Formation of sehistosity, mullions, drag folds is assooiated with
this process. The second phase of the folding resulted in gentle folds restricted to narrovv
belts. The fold axes of these two phases are parallel and plunge to the W.

In the third phase, small kinks, gentle folds, were generated, their axes plunging to
NE-NW írom the eastern to the western part of the area.

In consequence of a right lateral strike-slip fault the fold axes of the first two phases
had been bent and, in the shear zone, tension gashes, en échelon folds were generated.
In this zone box folds, and conjugate zig-zag folds can be observed; these can be inter-

preted as the internál structures of the larger en échelon folds. An interference pattern
occurs between these zig-zag folds and the earlier sets of folds.

The last phase was manifested by a large-scale flexing of the axes of earlier folds and of
the strike of beds and sehistosity planes.

Manuscript received: lst April, 1987.

MHoro(})a3Hoe CKJia,aK00pa30BaHiie b OKpecTHOCTHX

ropbi Haflb-EKpéui, ropbi Biokk,

CeBepoBocTOUHan BeHrpuH

JI. <t>odop

B xoge reojionmecKoií cieMKii lorosananHon Mac™ rop Biokk BbiHBJieHO MHoroi|)a3Hoe
CKJiaaKOo6pa30BaHne. nopnaoK HacnoeHUH ycTaHaBJiHBajiCíi no acuMMeTpHH CKJiaaoK bojio-

MeHHM, a TaK>Ke no coothouichuk) cjiaHueBaToctn co c^oiiCTOCTbio. B cocTaBe tojiuih Me3030ü-

* Institutum Geologicum UniversitatisScientiarum de R. Eötvös nominatae, H-1088 Budapest VIII. Múzeum körút
4/A.
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CKHX OTJIOJKCHHÜ BblflejieHbl CepbIC H3BeCTHHKH C KpeMHHMH, OJlHCTOCTpüMbI, KpeMHHCTbIC
cjiaHUbi h qepHbie cjiaHijbi c rpaflaunoHHoii cjioncTocTbio. Tojima nepeKpwTa aaunTOBbiMii
Ty<})aMH cpe/uiero MnopeHa.

B nepByio (j)a3y CKJiaK006pa30BaHHH B03hhkjih onpoKHHyTbie k iory nooOHbie CKJiaKH.
0<()opM^eHne cjianueBaTOCTH, peGpucTbix CTpyKTyp h CKJiaOK bojiomchwi TaKwe CBraaHbi

c 3tiim npopeccoM. Bo BTopyio (]ja3y CKJiaK00Gpa30BaHHH b y3Koii 30He bo3hiikjih nojiorne

CKJraflKH. Och CKJiaflOK o6eHx (|)a3 napajuiejibHbi pyr apyry h HaKJioHeHbi k 3anaay. B TpeTbK)

(|)a3y bo3Hhkjih 30Hbi KiiHKOB h nojioinx CK-riajtOK, och KOTopbix norpywaiOTCíi K CeBepOBOCTOKy
na BOCTOKy h k ceBepo3anaay Ha 3anaae HCCJieayeAioro ywacTKa.

Bcjie/icTBHe npaBoro CBHra och CKJiaOK nepBbix flByx (|)a3 Gi>uih H3orHyTbi, a b3ohc CKajibi-

B3HHH B03HHKJ1H KyJ7HC006pa3HblC KBapHCBblC >KHJIbI H KyJlHC006pa3Hbie CKJiaKH. B 3T0H 30He
Ha6jnoaaioTCH Taione h cyaay'iHbie h conpHJKeiiHbie 3y6MaTbie CKJiajiKH, KOTopwe Moryr Ghtb
HHTepnpeTupoBaHbi KaK 3JieMCHTbi BHyrpeHHeií CTpyKTypbi 6ojiee KpynHbix Kyjincoo6pa3Hi.ix

CKJiaOK. Ha6jiioaeTCH HHTcpiJjepeHLiHH 3y6qaTbix h 6ojiee paHHHX CKJiaOK.
B nocjic;iHK)io (Jiasy B03HHK o6ihhh yroo6pa3Hbiií ii3rH6 oceii Gojiec paHHHX CKJiaflOK, a Taic-

>Ke npocTupaHHH cjiaHueBaTocTH h cjiohctocth.
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Alsópleisztocén lejtlösz elfordulása

a Sajó-völgyben*

Dr. Hír János**

(8 ábrával)

Összefoglalás: Serényfalva közelében a Sajó IV. ieraszkavicsára települt

löszbl — gazdag puhatest-fauna kíséretében — gerinces szórványleletek kerültek el.
A maradványok meghatározása és statisztikai vizsgálata bizonyítja, hogy a lösz alsó-

pleisztocén korú. Mivel a Sajó-völgyben, ill. a Borsodi-medencében nem képzdtek számot-
tev vastagsági! lösztakarók, az elfordulásnak egyedi jelentsége van.

A negyedidszak hazai kutatásának nemzetközileg elismert területei közé
tartoznak a löszképzdmények, valamint az aprógerinces faunák sztratigráfiai

Í

szemlélet vizsgálata. Az elbbi elssorban Pécsi Márton és munkaközösségé-
nek több évtizedes kutatásain alapul (Pécsi M. 1965. 1975, 1984; Pécsi M.
et al 1977: Hahn Gy. 1977 stb.). Az utóbbit Kbetzoi M. (1953, 1956, 1963,

1969. 1983) és JÁNOSSY D. (1965, 1969, 1976, 1977, 1979) dolgozták ki. Ez a
két szakterület — egymástól függetlenül és a maga sajátos eszközeivel —
egy-egy nagy részletességgel kidolgozott relatív kronológiai rendszert épített

ki. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a két rendszer között szinte alig vannak meg-
bízható kapcsolódási pontok. Az igazi eredményt az jelentené, ha értékelhet
számú és ..gazdagságú’' faunák birtokában lennénk regionális löszfeltárásaink-

ból. Mind ez idáig fleg szórványos nagyemls-leletekkel tudjuk löszeinket jel-

lemezni (Jánossy D—Vörös I. 1979). Ezek mellett az aprógerinces fauna-

adatok mennyisége igen csekély: Szulimán (Pécsi M. 1962), Szentlászló, Érd
(Jánossy D. 1979). Eltekintve a barlangi, valamint az édesvízi mészk össz-

letekbe települt löszelfordulásoktól alig rendelkezünk olyan slénytani adat-

tal, amely regionális löszképzdmény középs- vagy alsópleisztocén korát

meggyzen bizonyítaná. Talán egyedül a Villány 8. lelhely fels löszös komp-
lexumát lehetne itt egyedül említeni (Kretzoi M. 1956; Jánossy D. 1979).

Ugyanakkor Európában számos példa bizonyítja, hogy regionális löszben is

lehetséges aprógerinces faunafeldúsulás, valamint, hogy vannak ids löszök,

melyekbl alsópleisztocén kisemls-maradványokat mutattak ki (Bourdier F.

et al. 1969; Rabeder G. 1974, 1981; Viret J. 1954).

A szerz 1982-óta végzi a Serényfalva és Putnok környéki löszfeltárások

vizsgálatát. Ennek során nagy mennyiség löszt iszapolt át puhatest és ge-

rinces maradványok begyjtése céljából. Az említett területen a Sajó egész

• Eladta a társulat els eladói ankét ján, 1984. IV. 28-án és az Északmagyarországi Területi Szervezet eladó-
ülésén, 1985. H. 28-án.

•* Nógrád megyei Természettudományi Gyjtemény, 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 38.: 15. pf.



164 Földtani Közlöny ]1H. kötet 2. füzet

1. ábra. Serényfalva környékének vázlata. I—VI. - a Sajó teraszszintjei

Fia I. Sketch of Serényfalva area. I.—VI. Terrace lcvels of the Sajó

magyarországi szakaszának legteljesebb teraszsorozata tanulmányozható egy
szelvényben (1. ábra) (Láng S. 1936; Schréter Z. 1943, 1945; Mezsi G.

1983, 1984). A teraszkavics-szintekre pedig különböz vastagságú lejtlösz

települ. Ez a dombsági lejtlösz ersen különbözik a típusos lösztl, mivel ré-

tegzett: agyagos, homokos, néhol aprókavicsos laminák srn tagolják. Szem-
cseösszetételében a 0,02— 0,1 mm átmérj frakció általában 30—40 tömeg %
körüli. Karbonát tartalma rendszerint alacsony (0— 20%).
A II. és III. teraszszintekre települt löszbl elkerült gazdag puhatest

faunák, valamint gerinces szórványok felspleisztocén korúak.

Serényfalvától É-ra a Hubocska-dlben 1984-ben létesített kavicsbányát

a putnoki Egyetértés tsz. (1—2. ábra). A feltárás mintegy 10 m-es szelvényben

tárja fel a löszt, melynek teljes vastagsága — a teraszkavics és a teraszfelszín

szintkülönbségének ismeretében — 20 m körülire becsülhet. (Megjegyzem,

hogy hasonló meggondolás alapján az V. teraszon ennél is vastagabb löszös

takaró feltételezhet, de ennek jelenleg nincs jó feltárása.)

A hubocskai profilból — nem összefügg szelvényben — begyjtött 18 min-

tából az alábbi puhatest taxonok kerültek el:
Pisidium sp., Valvata pulchella (Stud.), Carychium minimum Müll., Lym-

naea stagnalis (L.), Oalba truncatida (Müll.), Radix peregra (Müll.), Radix sp.,

Anisus spirorbis (L.), Anisus leucostoma (Müll.), Gyraulus laevis (Áld.), Ar-

miger crista (L.), Cochlicopa lubrica (Müll.), Golumella sp.. Truncatellina sp.,

Vertigo angustior Jer., Vertigo pusilla Müll., Vertigo pygmaea (Drap.), Ver-



Hír ,7. : A Isópleisztocén lejtlösz a Sajó-völgyben l(i.
r
)

l 2. ábra. A hubocskai löszfeltárás szelvénye (az 1985— 86-évi állapot szerint). Jelmagyarázat: 1. Putnoki slir,

miocén, eggenburgien, 2. IV. sz. teraszkavics, 3. lejtlösz, a, b. enyhén humuszos szintek, G. gerinces

leletek elkerülésének helye

Fia. 2. Profile of the loess exposure of Hubocska (as of 1985—86). Explanat ion: 1. Putnok Schlier, Miocéné,
Eggenburgian, 2. Terrace gravel IV, 3. Slope loess, a, b. Slightly humic horizons, G. Points of vertebrate finds

tigo substriata (Jffr.), Vertigo genesii (Grd.), Vertigo alpestris Áld., Vertigo

parcedentata (A. br.), Vertigo sp., Granaria frumentum (Drap.), Pupilla tripli-

cata (Stud.), Pupilla muscorum (L.), Pupilla sterri (Voith), Vallonia costata

(Müll.), Vallonia pidchella (Müll.), Vallonia tenuilabris (A.br.), Chondrula
tridens (Müll.), Succinea oblonga Drap., Catinella arenaria (Bouch.-ch.),

Succineidae indet., Discus cf. ruderatus (Fér.), Discus sp., Punctum pygrnaeum
(Drap.), Vitrina sp., Semilimax semilimax (Fér.), Semilimax kotulai (West.),

Limacidae indet., Nesovitrea hammonis (Ström), Vitrea crystallina (Müll.),

Vitrea contracta (West.), Eucomdus fulvus (Müll.), Clausilia pumila C.pfr.,

Clausiliidae indet., Bradybaena fruticum (Müll.), Helicopsis striata (Müll.),

Euomphalia strigella (Drap.), Helicigona banatica (Rossm.), Helicidae indet.

A gazdag molluszkum-anyag alapján annyit állapíthatunk meg, hogy a

képzdmény utolsó interglaciálisnál fiatalabb nem lehet. Ezt fleg a Helicigona

banatica jelenléte bizonyítja (Krolopp E. 1983). Pontosabb korhatározás az

elkerült aprógerincesek révén vált lehetségessé:
— Mimomys cf. pusillus (Méhely)

1 M3 post. fragm. ép posteroconid complex-szel. A hátulsó gyökér ép, a szinkli-

nálisokban cementkitöltés látható. A linea sinuosa a rágófelszínig nyúlik.

A töredékes anyag csak közelít fajmeghatározást tesz lehetvé. Annyi
azonban bizonyos, hogy a fog kistermet Mimomys-fajtól származik.
— Pliomys sp.

1 M 2 jól fejlett gyökerekkel. A linea sinuosa az anteroconidon 1, a posteroconi-

don 2 ponton nyúlik a rágófelszínig. Cementkitöltés a szinklinálisokban nincs.
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b c

3Ja. ábra. Micrntua M 3 struktúrája, MeüLEN van per A. (1974) szerint. 3.1b.— c. libra. Microtvt M* vizsKált méretei

Fia, 31a. Structure of Microtu

s

M :l

,
as proposed by MEÜLEN van dér A. (1974). b, c. Studied measurements of Mierotut

M*
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— Microtus sp.

3 M 3
. Közülük kett töredékes, míg egy teljesen ép. Gyökerek nincsenek, ce-

ment van.

Kis termet Mimomys és Microtus egy mintában való együttes elfordulása
az alsópleisztocén végére jellemz (Jánossy D. 1979); elssorban a betfiai és a
nagvharsányhegyi* fázisokra. Természetesen ilyen kisszámú és töredékes lelet-

anyag esetén fokozott a tévedési lehetség. A maradványok meghatározása és

az arra épített rétegtani következtetés alaposabb megindoklására egyetlen

lehetségem van: a legéjiebb fogon (Microtus sp. M3
)
olyan metrikus sajátsá-

gokat keresni, amelyek ismert korú ás kellen nagyszámú leletanyagok hasonló

adataival összevetve jellegzetes statisztikus különbségeket mutatnak,
összehasonlítás céljára az alábbi leletanyagokat használtam fel:

1. 6 db M3 Allophaiomys pliocaenicus (Kormos), lelhely: Püspökfürd
(— Epis-

copia Bihorului),

kor: alsópleisztocén, betfiai fázis,

TTM Föld- és slénytár V. 61 1493.

2. 106 db M3 Pitymys arvalidens Kketzoi, Microtus arvalinus Hinton,
lelhely: Villány (Baranya m.), Somssich-hegy 2., 5. réteg,

kor: alsópleisztocén, nagyharsányhegyi fázis,

TTM Föld- és slénytár.
3. 38 db M3 Pitymys arvalidens Kretzoi, Microtus arvalinus Hinton,
lelhely: Budapest, Vár-barlang, I. Fortuna-u. 25.

kor: középspleisztocén, tarki fázis,

TTM Föld- és slénytár: V. 65 549.

l/B

2 -

X

X

* a.

o b.

J I L.

4

J

5 W/Z

4. ábra. L/B—W/Z arányok eloszlása, a. Pesk-bg., b. Serényfalva

Fia. 4. Distribution of L/B—W/Z ratios. a. Peskö cave, b. Serényfalva

* A Harsányhegy ill. Szársoralyó, valamint a belle képzett rétegtani egység neve a hazai és külföldi gerinces
slénytani irodalomban ilyen formában rögzült. Az ettl való eltérés immár felesleges bonyodalmakat eredményezne.
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4. 100 db M3 Microtus arvalis (Pallas), M. gregalis (Pallas), M. oeconomvs
(Pallas), Pitymys subterranevs (Sel.— Long.), lelhely: Bükk hegység, Pon-
gor-lyuk, 6— 7. rétegek,

kor: középspleisztocén, oldenburgium,
Nógrád-m. Term. Tud. Gyjtemény, Pásztó.

5. ábra. L/B—W/Z arányok eloszlása. Jelmagyarázat: a. Pongor-lyuk, 6.— 7. réteg, b. Serényfalva

Fig. 5. Distribution of L/B— \V/Z ratios. Explanat ion: a. Pongor-lyuk, 6—7. Bed, b. Serényfalva

L/B

2 -

X
X X

* a.

o b.

1 —i—i—i—i—l—i—i—i i—i i—i—i—i I i » ' i m
1 2 3 ...4 5 W/Z

G. ábra. L/B—W/Z arányok eloszlása. Jelmagyarázat: a. Vár-barlang, b. Serényfalva

Fig. 6. Distribution of L/B— W/Z ratios. Explanat ion: a. Vár cave, b. Serényfalva
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7. ábra. L/B—W/Z arányok eloszlása. Jelmagyarázat: a. Serényfalva, b. Püspökfürd,
c. Somssich-hegy II./5

Fig, 7. Distribution of L/B—W/Z ratios. Exp Inna t ion: a. Serényfalva, b. Piispökfürd, c. Somssich-hegy
11/5

Peskö dZL

IS) ISI— o

Pongor- lyuk

Várbarlang

(•20 db

10

- 0

Somssich-hegy 2/5

Püspökfürd

Serényfalva

ÍZ)

J I 1 1 I

0 100 200 300 400

S. ábra. Mierotus sp. M3-ok nyitottsági mutatóinak (NYM) eloszlása a vizsgált anyagokban. Az oszlopok magassága
az egyedek számával arányos, az oszlopok alatti vonal a variációs szélességet és a számtani átlagot

demonstrálja

Fig. 8. Distribution of the openness indices of Mierotus sp. M 3 (NYM) in the studied materials. The height of the
columns is proportional to the number of specimens, the line under the columns demonstrating the variability rangé

and the arithmetical mean

6 Földtani Közlöny
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5. 44 db M3 Microtus arvalis (Pallas), M. gregalis (Pallas), Microtus oecono-

mus (Pallas),

lelhely: Bükk hegység, Pesk-barlang,
kor: felspleisztocén, istáilóski fázis,

Nógrád-m. Term. Tud. Gyjtemény, Pásztó.

Az M3 a fajmeghatározás szempontjából alárendelt jelentség, mivel a
Microtus, Pitymys és Allophaiomys alnemzetségek M3-ai között szignifikáns

különbségek nincsenek. Finom és statisztikus eltérések viszont vannak, me-
lyeknek Rabeder G. (1981, 1986) újabban filogenetikai jelentséget is tulaj-

donít.

A Microtus nemzetség legkorábbi képviseli az Allophaiomys-fajok voltak
(Kormos T. 1933; Kretzoi M. 1969), melyek M3-ának struktúráját Meulen
van dér A. (1974) jellemezte (3/a ábra). A fog elüls szegmentbl (AL 1),

hátulsó complexbl (PC 1) és három háromszögbl áll (T2—T3—T4), melyeket
két buccalis (BRA 1— 2) és két linguális (LRA 2— 3) szinklinális tagol. Jellem-
z az LRA 4 fejletlensége, valamint az, hogy az egyes fog-elemek között széles

dentin-kapcsolat van.

Az alsópleisztocén MiCROTUS-fajok M3-ainak felépítése ehhez nagymérték-
ben hasonló. A középs- felspleisztocén és a recens populációk M3-aira a fej-

lett LRA 4 (st LRA 5) a jellemz. A rágófelszín elemei pedig ersen elkülönül-

nek egymástól a buccalis és linguális szinklinálisok tökéletesebb záródása ré-

vén. Ritka széls variánsként azonban itt is felbukkannak si, egyszer fel-

építés példányok (simplex típus).

Az LRA 4 fejlettségét jellemezhetjük a W/Z aránnyal (3fb ábra), a fog-ele-

mek elkülönülésének mértékét pedig a szinklinálisok közötti legrövidebb távol-

ságokból (3[c ábra) képzett nyitottsági mutatóval (NYM = I -j- II -f- III -j-

+ IV X 100).

Az LRA 4 fejlettségére vonatkozó mérések eredményeit a 4.— 0 .— 6.— 7. áb-

rák demonstrálják. Jól látható, hogy a serényfalvi fog a Pesk, a Pongor-lyuk
és a Vár-barlang halmazaitól elkülönül, ugyanakkor jól beleillik a Somssich-
hegyi fogak adatai közé. A vizsgálat eredménye tehát amellett szól, hogy szór-

ványleletünk alsópleisztocén primitív Microtus-faj maradványa lehet.

A nyitottsági mutatók (NYM) vizsgálatának eredményei a következk
(8. ábra).

No.
Variációs

szélesség

min. — max.
Átlag

Püspökfürd 6 l'JG—378 232
Serényfalva 1 — 210

Somssich-hegy 2. 04 28-378 175
Vár-barlang 38 28-224 100
Pongor-lyuk 100 14—294 91

Pesk-barlang 44 14—112 57

Látható, hogy ez a vizsgálat is az elzvel egybecseng eredményre vezetett.

Mindezek után — több irányból közelítve is — nagy a valószínsége, hogy a

Sajó IV. teraszszintjén alsópleisztocén (alsóbihari) korú löszképzdmény talál-

ható. Mivel a Sajó-völgy, a Borsodi-dombság és a Cserehát közismerten lösz-

hiányos térségek (Szabó J. 1982, Mezs G. 1983, 1984), így a serényfalvi el-
fordulásnak különös jelentsége van.
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Arch. Mus. Hist. Natúr. Lyon 4. pp. 1—200.

A kézirat beérkezett: 1987. X. 19.

Lower Pleistocene slope loess occurrences in the

Sajó valley

Dr. J. Hir*

The stratigraphic approach to studving loess formations and Plio-Pleistocene smaller
vertebrate fauna has good traditions in Hungary. Since smaller inammal finds in the
Hungárián loess deposits are rather scarce, the correlation and harmonization of a litho-

stratigraphy based on loess seetions with vertebrate-based biostratigraphy are still to

* Natural historical coUection in county Nógrád, H-3060 Pásztó, Kölcsey F. út 38.; P. O. B. 15.

(i*
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be achieved. At the same tinié, there are foreign examples to prove that tliere is a possi-
bility to find an enrichment of fauna even in loess deposits.
The author has been studying slope loess deposits overlying terrace gravels along the

river Sajó near Putnok and Serényfalva in Northern Hungary since 1982 ( Fig. 1). In the
North Hungárián Mid-Mountains, loess deposits are scarce, which geomorphologist
authors explain by marked gelisolifluction activity typical of the cliinatic fluetuations of
the Pleistocene climate. The Serényfalva area is an exception to the rule. Terraces II— III
are overlain by 1 to 1.5 m of loess, Terrace IV being so by a loess layer of about 20 m
thickness of which 10 m are exposed to study in outcrop ( Fig. 2). The sediment is different
from the typical loess, being stratified, of low carbonate content, the 0.02 to 0.1 mm in

grain size making up about 30— 40% of the totál mass of the sediment.
From the exposure outlined in Fig. 2, a few sporadical vertebrate finds have alsó coine

int the fre (Mimomys cf. pusillus: 1 M 3 post. fragm., Pliomys sp.: 1 M,, Microtus sp.

3 M 3
). The concurrence of the small Mimomys species with Microtus sp. suggests the

presence of the Lower Pleistocene Betfian, Nagyharsényhegy or possibly the Templom-
hegy faunal stages.

Given the presence of such an incomplete matériái, the danger of an erroneous dating is

increasingly probable. Fór this reason, in addition to simple determinations, comparative
stati8tical studies have alsó been carried out. The most complete tooth remain (Microtus
sp. M 3

)
has been compared with a sufficient number of well-dated matériái. Features

studied

:

— tooth length (elongation) (L/B)
— degree of development of LRA (W/Z) (Figs 3,4)
— degree of disintegration of the individual tooth elements (index of openness: NYM:

I + II + III + IV X 100 ( Fig. 5).

The results suggest that the specimen from Serényfalva is closer to the finds from
Somssich-hegy and Püspökfürd. Thus it is very probable that the smaller vertebrate
remains recovered from the exposure of Terrace IV of the Sajó are of Lower Pleistocene
(Lower Biharian) age.

Manuscript received: 19th October, 1987.

HaxoAKa cKJioHOBbix jieccoB HHHCHero—cpe/jHero

njieíicTOLieHa b flOJMHe p. Illanó (CeBepHan BeHrpHH)

17. Xup

B Beurpnn öojibiuyK) TpaanunK) hmciot HCCJieflOBaHnn jicccob n MenKiix n03B0H0MHbix
nJinoueH-njieHCTOneHOBoro B03pacTa co CTpaTnrpa({)imecKHM yKJiOHOM. rioCKo;ibKy HaxoaKn
MejlKHX n03B0H0MHb!X B OTCMeCTBCHHblX JieCCaX nOKa MTO pegKH, eme HCT flOCTaTOMHO OÖOCHO-
BaHHoii KoppejnmHH -nnTOCTpaTnrpaíjmnecKoro pacMJieHenim jicccobmx npocjmjicit c nocTpaTM-
rpafjmen no n03B0H0HHbiM. B to M<e Bpeivm, cyfln no 3apyöe>KHbiM npnMepaM, h b Jicccax B03-

M0>KHbi HaKonjieHHH OKaMeHenocTcn.
Abtopom c 1982 rofla npon3BOAHTcn HceneflOBaHim ck/iohobi>ix JieccoB, nepeRpbiBaioiunx

reppacoBbie rajiennmcH p. Illanó b oöJiacTH r. nymoK n c. Ulepenb^ajibBa b CeBepHoií BeHrpHH
(puc. 1). B CeBcpoBeHrepcKOM cpe/meropbe jrecci .1 cpaBHHTe^bHO pegKn; npn'WHy TOMy
aBTopbi-reoMop(|)OJiorn bhajit b cnjibHon rejiHConHtjunoKUHOHHOn aKTiiBnocm, xapaKTcpHoií

/uw KJiHMaTHMecKnx BKCTpeMyMOB niiencTouena b nepno/u>i ojjegeHCHHü. PaiíoH c. UlepeHb-

(jjanbBa npeacTaBnneT oaho H3 HCMHornx hckjuohchhö. BTopan n Tpenm Teppacbi nepcKpuTbi
jieccoM MomnocTbK) b 1 — 1,5 m, a 'icTBepTan — MomnocTbio npiiMepno b 20 m, h3 KOTopbix

10 m gocTymibi npnMi.iM HCCJiegoBaHHflM b o6h3>kchhhx (puc. 2). 3Ta nopoga omnMaeTcn or

THnHMHero nccca. OHa oöjia/taeT cjioncrocTbio, hh3Koií KapöonaTnocTbio n co/tepHomieM

(JjpaKitHH 0,02—0,1 mm nopn/tKa 30—40% no Macce.

B ona>Kennn, cxcManiMecKn H30Öpa>KeHH0M na puc. 2, onapyweno iiecKOJibKO cnopa;ni-

mcckhx HaxogOK uo3BOHOMHbix: Mimomys cf. pusillus: 1 M3 post. fragm., Pliomys sp.: I M 2

Microtus sp. 3 M3
. Cohmccthoc na xo>k

/

lenne Bnga Mimomys c Microtus sp. yKa.ibiBaeT na

öeT(t)Haüci<yio, HagbxapinaHbxe/tCKyK) h, bosmowho, TeMnnoMxeflbCKyio (l)ayHncTn>iecKne ij)a3iJ

pannero njiencToucHa.

ripn H3yneHHH nogoÖHOro <|»parMCHTapHoro MaTepiiaaa BoaHnKaeT noBbímcioian onacHOCTb
omii6o>ini»ix3aKjnoMcniiií, noatoMy Hapnny c npoctbiM onpe/iejicmiCM Bbinojinenbi taione n cpaB-
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HHTCJibHuc CTaTMCTii'iccKiie HCCJiCAOBamm : (J)parMCHT3ya c HaiuiyMiiieii coxpaHHOCTbio ( Micro-
tus sp. M3

) öbia conocTaBJicH c Haxo/n<aM>i H3BecTHoro B03pacTa b nocTaroMHo öoabmoM kojih-

hcctbc. Bujih H3yMCHhi c;ie,nyioinne napaMeTpi.i: yA-niiHeHHocTb 3y6a (L/B), CTeneHb pasBHTHH
LRA (W/Z) (puc. 3 it 4), o6oco6aeHHocTb OTACAbHbix sacmchtob ayöa (K03(J)(]munenT OTKpbi-

tocth: NYM = I + II + III + IV X 100) (puc. 5).

Pc3yjibTaTaM»! itccjiCAonamiii no,TrBep>K/(eH<>, mto aioeMnaap c IIIcpeiii.ifta/ibBa Gjiiih<c

Bcero k HaxoAKaM LUoMiiniM-xeAb h nioajneKtJwpAe. CjiefloBaTeabiio, BnojiHe BepoBTHo, mto
OCTaTKH MCAKHX n03B0H0MHblX 113 oGnaJKCHHÍl MCTBCpTOH TCppaCbl p. Lllaiío OTHOCBTCÍI I< HH>K-
neMy nAciicTopcHy (mi>KHe6nxopcKHH ropii30HT).
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A geostatisztikai számítások

hatásfoknövelésének szükségessége

és új lehetségei*

Steiner Ferenc**

(5 ábrával, 3 táblázattal)

Összefoglalás: A dolgozat rövid elméleti összefoglalóval és néhány példával
hívja fel módszerfejlesztk és alkalmazók szíves figyelmét a statisztikai értelemben vett

hatásfoknövelés gazdaságos lehetségeire, valamint arra, hogy ezekkel a lehetségekkel
már a közeljövben szükségszeren élnünk is kell, ha valóban a hatékonyság optimumára
törekszünk. — A leggyakoribb értékek szerinti kiegyenlítés minden olyan feladatnál

azonnal bevezethet, ahol a legkisebb négyzetek elve közvetlenül nyert eddig felhasználást;

bonyolultabb esetek esetleg járulékos elméleti adaptálást is szükségessé tehetnek.***

A geostatisztikát lehet nagyon szk értelemben definiálni, de a matematikai
geológia már csaknem két évtizede megjelen nemzetközi folyóiratában (Jour-

nal of the International Association fór Mathematical Geology) egyre inkább
találhatók általánosabb — st nagyon általános — definíciók erre a tudomány-
ágra. Értelmezésemben a geostatisztika szintén általánosan értend (máskép-
pen talán nem is volna indokolt külön diszciplínának tekinteni), amelyet cél-

kitzése és módszere definiál, amennyiben a bányászat és a további geológiai-

geofizikai kutatás számára törekszik a jelents költségkihatású döntéseknél,
közvetlenül felhasználható, minél nagyobb megbízhatóságú információk (geo-

információk) statisztikai kinyerésére a rendelkezésre álló adatrendszerbl. A
célkitzés annyiban teszi specifikussá az alkalmazott matematikai statisztikai

eljárások összességét metodikailag is, hogy azoknak a földtani és geofizikai ku-
tatás mérési eredményrendszereire szabottaknak kell lenniök. Ez egyrészt

nyilván adaptálások sorát jelenti, másrészt azonban azt, hogy az eljárásoknak

a geofizikai és földtani kutatások mérési adatrendszereire, ezek eloszlástípusaira

kell elnyösen alkalmazhatóaknak lenniök.

A kutatási költségek nagysága fokozottan teszi szükségessé annak az egyéb-
ként is természetes követelménynek a maradéktalan érvényre juttatását, hogy
a hatékonyság optimuma valósuljon meg. Nyilvánvaló, hogy az azonos megbíz-
hatóságú információhoz szükséges adatbeszerzési (mérési) és számítási (gép-

* Eladásként elhangzott 1987. május 21-én, Miskolcon, a Borsodi Mszaki Hetek keretében, a Magyarhoni
Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete által együttesen szervezett eladóülésen.

** Nehézipari Mszaki Egyetem Geofizikai Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros.
A dolgozat egyszer megfogalmazásokra törekszik, az I. táblázatban pl. röviden foglalja össze az alapelveket

és az abból következ algoritmusokat. Amennyiben a tisztelt olvasó részletesebb információkat igényel, ill. fel akarja
frissíteni valószínségszámltási ismereteit, Pkékopa (1962) kitn, lényegre tör könyvének regisztere alapján gyorsan
tájékozódhat a maximum likelihood-elvtl a srségfüggvény fogalmáig a dolgozatban szerepl fogalmak nagyobb
részérl. Az I-divergencia, a robusztusság, a rezisztencia fogalmaira, az iteratíve számolt súlyozott kiegyenlítések vég-
rehajtási technikájára nézve Steiner (1985) ad felvilágosítást.
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óra-) költségeket együttesen kell figyelembe venni, ill. ezen együttes költségek
minimumára kell törekedni.

Hogy a matematikai statisztikai módszerek számításigényessége milyen
nagy mértékben térhet el egymástól, azt legyen szabad egy táblázatba való
srítéssel bemutatnom. (Az itt és a továbbiakban szerepl táblázatok célja,

hogy bizonyos egyszersítések és bizonyos szempontok kiemelése révén szem-
léletesen álljanak elttünk lényeges összefüggések.) — Tekintsük tehát most
fleg ebbl a szempontból az 1 . táblázatot.

Kiindulásunk a matematikai statisztika legfontosabbnak és legkorszerbb-
nek tekinthet két alapelve, a maximum likelihood-elv és az I-divergencia mi-
nimalizálása, mint alapelv (az utóbbira nézve ld. pl. Hajagos, 1982). Az egyik
esetben, a maximum likelihood-elvnél, az eloszlástípus pontos ismeretét téte-

lezzük fel, — a másik esetben modellezzük az a priori pontosan szinte sohasem
ismert eloszlástípust. — Talán felesleges hangsúlyoznom, hogy mennyivel mo-
dernebb ez az utóbbi szemlélet általánosságban is, de szakterületeink speciális

esetében különösen. — Az ún. I-divergenciával mért információveszteség mi-
nimumára törekedve, azonnal megkapjuk azt a még nagyon általános alakú
formulát, amelynek megoldása megadja az n db mérési eredmény alapján a
legindokoltabban valóságos értéknek elfogadható, T-vel jelölt mennyiséget.

(A jelölés a vonatkozó nemzetközi statisztikai szakirodalomban általánosan

elfogadott; szimmetrikus eloszlásoknál pl. a szimmetriapontot jelenti.)

Ha hibáink eloszlását harang alakúnak tételezzük fel, mégpedig igen általá-

x—

T

nos értelemben véve ezt a fogalmat, — akkor a g srségfüggvény az ,

ún. standardizált változó négyzetének a függvénye, tehát így írható : g

Ebben az esetben viszont könnyen ellenrizhetjük, hogy a fenti általános for-

mula iteratíve ismételt súlyozott átlagszámításra redukálódik, ahol a 99 súlyok

g’/g-ként számítandók (a g’ alatt a g srségfüggvény deriváltja értend).

Látjuk, hogy a két elv azonos iterációs algoritmusra vezet ugyan, de ennek
számtalan realizációja van aszerint, hogy a valóságos eloszlásokat milyen elosz-

lástípusokkal lehet adekvát módon modellezni.

Amikor még csak mechanikus számológépek álltak rendelkezésre, amelyek-

kel 400 szorzás ill. osztás, vagy 1200 összeadás ill. kivonás volt a mszakonkénti
norma (6 jegyre, ellenrzéssel), akkor a számítástechnikailag legegyszerbb
algoritmus volt csak kivitelezhet: a legkisebb négyzetes elv szerinti, amely
nem igényel iterációt és súlyszámítást sem. Ez — látjuk a táblázatból —

,
gya-

korlatilag a hibák GAuss-eloszlásának a feltételezésével egyértelm.
A számításigényesség szempontja az egy mveletre es költségek már több

évtizede és jelenleg is változatlanul tartó meredek csökkenése következtében
— a gyakorlati feladatok természetétl függen — másod-, harmadrendvé,
esetleg tized-huszadrendvé vált. Át kell tehát tekintenünk azt, hogy ha a g
modelleloszlásra különböz feltevésekkel élünk, az milyen következmények-
kel jár.

Ha g tetszleges, akkor az I. táblázatban feltett konkrét kérdésekre nem ad-

hatunk ugyan választ, de azt hangsúlyoznunk kell, hogy egy egészen tetszle-

gesen felvett g eloszlástípus általában feleslegesen sok számítást tehet szüksé-

gessé, amelynek végrehajtása esetleg még ma is problémákat okozhat.

Nagyon egyszervé válnak iteratív súlyszámításaink, ha a hibákat az
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Iddiagram a statisztika néhány alapelvire, tó a GAUSS-oloszlás feltételezésének sokáig gazdaságos, ma azonban már idejétmúlt Tollára ronatkozóan

Time diagram conccmiog bosie prlnciples oí the statlstlcs, shotrlng that tbe postulntlon ol a Gaussian distributlon, approach thnt nos fór a long tüno qalte rentablc, is now fully out of dste

II. IdbUUal - TabU II.
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I. táblázatban definiált fa (x) eloszlások valamelyikével modellezzük. Ez jelenti

az ún. leggyakoribb értékek számítását, vagy általánosabban: a leggyakoribb

értékek szerinti kiegyenlítést (1. Steiner 1973, Csernyák 1973 és Steiner
1985). Ez a legkisebb négyzetes elv alkalmazásához viszonyítva kb. két nagy-

ságrenddel nagyobb számításigényt jelent, így még nem is olyan túl régen az

esetek zömében a GAUss-eloszlás feltételezése jelentette a hatékonyság maxi-

mumát akkor is, ha így a megkívánt pontosságot esetleg csak jelentsen több
mérési adat biztosíthatta (1. erre vonatkozóan a II. táblázatot).

Tekintsük meg egy percre közelebbrl is a II. táblázatot, amely néhány ki-

emelt szempontra vonatkozóan egyrészt idbeli változásokat, másrészt kon-

tinuitásokat hangsúlyoz.

Most kezdenek túlsúlyba jutni azok az esetek, amikor a nagyobb számú mé-
rési adat követelménye (a végeredmény megbízhatóságának növeléséhez) csak

lényegesen nagyobb költséggel teljesíthet, mint statisztikai értelemben nagy
hatásfokú algoritmusok alkalmazásának bevezetése. — Legyen szabad itt fel-

idéznem a hatásfok definícióját: azt az arányt adja meg a hatásfok valamely

algoritmusra és hibaeloszlás-típusra, hogy adataink hány százaléka lenne ele-

gend a végeredmény ugyanakkora megbízhatóságához, ha az adott eloszlástípusra

1. ábra. Példa gyakorlati valószínségeloszlásoknak valamely /a(z)-modelleloszlással való jó közelíthetségére. Foly-
tonos vonal: Newcomb által tapasztalt hibaeloszlás; nullkörök: /a(z)-értékek a = 5,3, S = 21,1 és T = 0 esetén

Fig. 1. Example of the possibility fór a good approximation of practical probability distributions by a model distribu-

tion /a(z). Continuous line: distribution of errors observed by Nf.wcomb; zero-circles: /a(z) values fór a = 5.3, S= 21.1

and T = 0
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optimális algoritmust alkalmaznánk. Ha pl. hibáink eloszlása

fi(X)
= 2

7r(l Z2
)

2

szerinti, de a GAUSS-eloszlás feltételezésével, azaz a legkisebb négyzetes elv

szerint számolunk, 50%-os csak a hatásfok: ekkor tehát költségesen beszerzett

adataink felét eltékozoljuk. A számítási költségeknek az utóbbi évtizedekben
bekövetkezett és változatlanul tartó meredek csökkenése új helyzetet teremt
a hatékonyság optimumát illeten: véget ért az a mintegy másfél évszázados
(kényelmes) idszak, amikor a GAUSS-eloszlás feltevésébl következ legkisebb

négyzetes algoritmusnak statisztikai értelemben vett kicsiny hatásfoka esetén

is optimális hatékonyságot lehetett elérni a mérési + számítási költségek együt-
tes figyelembevételekor (1. újra a II. táblázatot). Ma már majdnem minden ma-
tematikai statisztikai számításnak, így a geostatisztikai számítások zömének is

okvetlenül szükséges nagy hatásfokra törekednie, mert másképpen a hatékonyság

jelentsen el fog maradni a jelenlegi lehetségektl.

A másfél száz esztend még a történelemben is hosszú id, nemhogy a mate-
matikai statisztika tudománytörténetében, így nem csodálkozhatunk azon,

hogy a GAUSS-eloszlásnak hibaeloszlásként való hosszú ideig állandó (és mint
láttuk, a hatékonyság optimuma szemszögébl indokolt) feltevése az elméleti

és gyakorlati szakemberek között egyaránt úgy rögzdött, hogy a hibaeloszlás

a valóságban is GAUSS-eloszlás. Ez a dogmává merevedett (és ma már az ese-

tek többségében káros) nézet annyira része aköztudatnak, hogy az ennek ellent-

mondó megállapításokat, amelyek a szakirodalomban egyre gyakrabban ol-

vashatók, bizonyos kétkedés fogadja. Megnyugtatásul legyen szabad felhívni

arra a figyelmet, hogy azok a szakemberek, akik valamely szakterület gyakor-

lati adatrendszereivel és a matematikai statisztika elméletével egyaránt foglal-

koztak, nem a GAUSS-eloszlás túlnyomó elfordulásának nézetét vallották

régebben sem (1. a II. táblázat néhány idevágó idézetét). Külön figyelmet érde-

2. ábra. A leggyakoribb értékek számítási módszerének legrégebbi elzménye eddigi ismereteink szerint SHOItT 1701 es

közleményében található. Short módszere a lépcss függvény szerinti súlyfüggvénynek felel meg, u leg-

gyakoribb értékek számítása a törés mentes görbével ábrázolt súlyfüggvénnyel történik. — A nyilak
l,(x) eloszlásból származó 20 elem Ideális minta elemeinek felelnek meg

Fiff. 2. The earllest records concerning thc method of calculating thc most frcquent values are to be found, as far as out

knowledge goes, in a paper by Short pubiished in 1701. Short’s method oorresponds to the weight-functlon relatíve

to a s t ejp fnnction, the most frequent values being calculated by a weight-fnnetion represcnted by a

curve with no break. — The a r r o w s correspond to the elements of an idcalized 20-elcment sanipie deriving

from a /,(*) dlstribution
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mól az, hogy a csillagász Newcomb és a geofizikus Jeffreys .szolgáltak az el-

oszlásokra vonatkozóan konkrét utalásokkal: az 1. ábrán látjuk, hogy New-
comb (1886) által a hibaeloszlásra megadott analitikus alak gyakorlatilag az
a = 5,3-hoz tartozó fa(x feloszlásnak felel meg, Jeffkeys (1961) szerint pe-

3. ábra. Kétféle fémtartalom (.r-szel és j/-nal jelölve) szomszédos mélységszakaszokra (a és b). Folytonos egyenesek
mutatják a leggyakoribb érték szerinti kiegyenlítés eredményeit, a szaggatottak a legkisebb négyzetek elve alapján
kapott eredményeket . Az utóbbiakat nagymértékben befolyásolhatják kies adatok (outliers): az a) mutatja, hogy két
adatpár elég ahhoz, hogy teljesen eltorzítsa a legkisebb négyzetes eredményeket (a folytonos vonalak mindkét esetben

arányosságra utalnak)

Fiff. 3. Two different metál eontents (x and y, respectively) fór adjacent depth intervals (a and b). Solid straight lines
indieate the results of adjustment according to the most frequent value, the dashed lines represent the results
obtained on the basis of the least squares. The latter may be largely influeneed by the outliers: a) indieates that two
pairs of data are sufficient to distort the least square results (the eontinuous lines refertoproportionality in both

cases)

4. abra. Lyukferdeség-szelvény simítása spline-függvény számításával, irreálisan gyors változások kiküszöbölése
céljából. Vékony vonal: mért ferdeség-szelvény! szaggatott vonal: spline-kiegyenlítés a legkisebb

négyzetek elve szerint: vastag folytonos vonal: spline-kiegyenlítés a leggyakoribb értékek szerint
Fig. 4. Smoothing of borehole inclination by calculating a spline function, in order to eliminate irreally rapid changes.
Thin solid line: measured inclination profilé; dashed line: spline adjustment according to the least

squares principle; thick solid line: spline adjustment according to the most frequent values
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dig a legjobb esetben is általában csak a 6 és 10 közötti intervallumban lev-
nek adódik az fa(x)-eloszlásnak tekintett hibaeloszlás a típusparamétere (azaz

nem több ennél; a oo-re adódna GAUss-eloszlás). De nem csodálkozhatunk
azon, hogy csillagász és geofizikus vette magának azt a fáradságot, hogy az

eloszlástípust meghatározza: akár egy üstökös áthaladására, akár egy földren-

gésre vonatkozzanak is az adatok, teljes képtelenség az esemény „megismét-
lésével” több adathoz, és ezáltal pontosabb eredményhez jutni, így a valóságos
eloszlásra nézve nagyobb hatásfokú algoritmus alkalmazása lehetett egyedül a
járható út a nagyobb pontossághoz az ilyen jelleg vizsgálatoknál, — még ha
ez akkoriban nagyon sok munkát igényelt is. (Jeffreys (1932) arról számol
be, hogy az akkori mechanikus számológépekkel egyetlen iterációs lépés végre-

hajtásához 6 óra volt szükséges.)

Amikor a hatásfoknövelés új lehetségeirl beszélünk, az „új” jelz elssor-

ban relatíve értend a statisztikában, így speciálisan a geostatisztikában is, a
jelenleg legelterjedtebben alkalmazott, (kimondva vagy kimondatlanul) a
legkisebb négyzetes elvre épül módszerekhez viszonyítva. De jogosan látszik

alkalmazhatónak az „új” jelz a Nehézipari Mszaki Egyetem Geofizikai Tan-
székén tömörül, de számos kültagot számláló team által geostatisztikai alkal-

mazásra is megfontolásra ajánlott koncepció egészének vonatkozásában
Közvetlen gyakorlati értéke ugyanis csak olyan koncepciónak ill. eljárásnak

lehet, amelynél bizonyos kritériumok egyidej teljesülése biztosított (1. erre

nézve a III. táblázatot), amely tehát nem csak ad hoc felvetett ötlet, hanem
mintegy „teljes vértezetében” jelentkezik. (A szakirodalomban nagyon sok

ad hoc gondolattal találkozunk, amelyek távol állnak attól, hogy azokra a

III. táblázat kritériumai egyidejleg teljesüljenek.)

A leggyakoribb értékek szerinti kiegyenlítés koncepciója nagyon sok épít-
elemében természetes, kézenfekv elgondolás, így az egyes mozaik-kockák ana-

lógiáit megtalálhatjuk — éppen az elgondolások természetességének az iga-

A statisztikai eljárásokkal szemben támasztott követelmények
Requirements regarding statistical procedures

III. táblásai—TabU III.

Matematikai statisztikai elvek és meghatározási módszerek kapcsolata; hasonlóságok és különbségek

Relatiouship o£ mathematical statistical principles and methods of determination; similarities and dissimilaritics

As eredményesség és az általános gyakorlati alkalmazhatóság kritériumai. (Minek kell együtt adottnak lennie az alkalmazó szem"
zzügébl egy matematikai statisztikai eljárásnál ahhoz, hogy az eredményesen és általánosan legyen alkalmazható?).

Criteria of efficiency and overall practical applicability. (What ought to be given as prerequisites írom the aspects of the uscr of a

mathematical statistical procedure in order to use it efficiently and universally ?).

ÁTTEKINTHETSÉGI

ELMÉLETI MEGALAPOZOTTSÁG

ÁLTALÁNOSÍTHATÓSÁG

ELOSZLÁSMODELL-OSALÁD

NAQY HATÁSFOK

KIS GÉRÓRA-IGÉNY

ROBUSZTUSSÁG

REZISZTENCIA

a statisztikai algoritmus mködése heurisztikusán közvetlenül is értelmezhet és

követhet legyen

az algoritmus feleljen meg a matematikai statisztika korszer elméleti eredményeinek,

legyen azokból levezethet

a helvparaméter-meghatározásként definiált statisztikai algoritmus minden további

nélkül általánosítható legyen a többváltozós kiegyenlítések eseteire

álljon rendelkezésre a valóságban elforduló valószínségeloszlás-típusok minél

adokvátabb modellezése céljából egy kellen általános, de lehetleg egyszeren
kezelhet modclleloszlás-család

a statisztikai algoritmus legyen minél nagyobb hatásfokú az eloszlásmodell-család

tagjaira

az algoritmus számítástechnikai szempontból legyen lehetleg egyszer, hogy a

legfontosabb (pl. a hatásfokra vonatkozó) követelményeket minél kisebb gépid-
ráfordítással elégíthessük ki

az algoritmus hatásfoka legyen elegenden érzéketlen a hibák eloszlást.ípusának

változásaira

az algoritmus legyen nagymértékben érzéketlen a kiüt, azaz durva hibával terhelt

adatokra, hiszen ezek esetenként elfordulhatnak, és többváltozós kiegyenlítések

esetén a szokásos vizuális eliminálás (pontelhagyás) módszere nemcsak gazdaság-

talan és szubjektív, de ilyenkor alkalmnzhatatlan Is.
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zolására — akár a távolabbi múltban is. Legyen erre példa a 2. ábra, ahol alul

egy f4(x) anyaeloszlásból származó, 20 elem ún. ideális mintát mutatunk be,

fölötte a leggyakoribb értékszámítás súlyfüggvényének a görbéjével. — Leg-
elször azt figyeljük meg, hogy a minta szélén a súlyok már lényegesen kiseb-

bek a maximális súlyértéknél, hiszen e széls adatok ingadozása a legnagyobb.

A valószínségelmélet egyes teoretikusainak feltevésével ellentétben ui. —
amely szerint a statisztikus ingadozásokat végtelen sok végtelen kicsiny hatás
szuperpozíciója hozza létre, — nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos ritkán el-
forduló, és éppen ezért a gyakorlati kezelhetség kedvéért elhanyagolt körül-

5. ábra. A mért értékektl való eltérések gyakorisági diagramjai, többváltozós kiegyenlítés után. Folytonos
v o n a 1: leggyakoribb érték szerinti kiegyenlítés, s z a g g a t o 1 1 vonal: hagyományos (legkisebb négyzetes)
kiegyenlítés. A bejelölt alsó és felsó kvartilisok mutatják, hogy a valószín hiba lényegesen kisebb a leggyakoribb

érték szerinti kiegyenlítésnél

Fig. ö. Diagrams of frequeney of deviations from the measured values, after multivariable adjustment. Solid
1 i n e: adjustment aceording to the most frequent value, d a s h e d 1 i n e: conventional (least square) adjustment.
The lower and upper quartiles marked in show that the probable error is substantially smaller in case of the adjust-

ment aceording to the most frequent value
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meny igenis véges — st, esetleg durva hibát is elidéz — hatást fejthet ki, és

geostatisztikai algoritmusainknak ekkor sem szabad zavarba jönniök, azaz

jelents hibájú, vagy teljesen használhatatlan eredményt adniok. Ezt bizto-

sítja a súlyfüggvény bemutatott görbéje a leggyakoribb értékek szerinti ki-

egyenlítéseknél, — de mennyire közel van ehhez az a lépcss függvény, amit
Shokt (1763) már két és negyed századdal ezeltt alkalmazott

!
(Short egyéb-

ként szintén csillagász volt.) De nem kell csodálkoznunk: a valóságos adat-

rendszerek adekvát kezelése a hatásfok maximumára törekedve nyilván a

jelenleg javasolthoz hasonló algoritmust kellett, hogy kézenfekvvé tegyen
bármikor, így két és negyed évszázaddal ezeltt is.

Befejezésül még legyen szabad három példát bemutatnom. A 3a. ábra a leg-

gyakoribb értékek szerinti kiegyenlítés (1. pl. Steiner, 1985) legels alkalma-

zása: kétféle fémtartalom összefüggése egy elfordulás valamely mélységszint-

jére vonatkozóan. A legkisebb négyzetes kiegyenlítés eredményét (szaggatott

vonal) „elhúzzák” a kies pontok, míg a leggyakoribb érték szerinti kiegyenlí-

tést ezek nem zavarják (folytonos vonal). — Az utóbbi helyességét támasztják

egyébként alá a szomszédos mélységszint adatpárjai is (1. a 3b. ábrát).

A leggyakoribb értékek szerinti kiegyenlítés ugyanúgy figyelembe tudja

venni az eredmények között esetleg szigorúan megkövetelend összefüggése-

ket, mint a legkisebb négyzetes módszer. (A legközkeletbb példa erre geodé-

ziai jelleg: a háromszög szögeinek 180°-nak kell lenniük.) — Ennek egyik

gyakorlatilag fontos következménye az, hogy a mereven elírt analitikus alak

kényszerétl mentes, ún. spline-kiegyenlítés is végrehajtható az új módszerrel.

A Hursán-Takács (1986) alapján rajzolt 4. ábrán ferdeség-szelvény egy sza-

kaszát látjuk, ahol a kis mélységszelvény-különbségekhez tartozó nagy válto-

zások semmiképpen nem lehetnek reálisak (pontosabban a méreszköz saját

folyamatait tükrözik), így a spline-kisimítás feltétlenül indokolt. A leggyako-

ribb értékek szerinti kiegyenlítés olyan görbét eredményez, amit egy elítélet-

mentes értékel kézzel is berajzolna — , a legkisebb négyzetes esetben azonban
az eredménygörbét elhúzza egy különösen nagy amplitúdójú ingadozás. A két

eredmény közötti különbség a változás teljes tartományának mintegy 10%-a,

tehát egyáltalában nem hanyagolható el.

Az utolsó példa komplex mélyfúrási adatrendszerekre alkalmazott kétféle

(legkisebb négyzetes, ill. leggyakoribb értékek szerinti), hatváltozós másod-

fokú kiegyenlítés kétféle eltérésrendszerének két gyakorisági diagramja az

5. ábrán (Ferenczy-Takács [1986] egyik ábrája alapján). Látjuk, hogy a

legkisebb négyzetes kiegyenlítés olyan együtthatórendszert szolgáltatott, amely-

lyel a meghatározandó mennyiség valószín hibája csaknem kétszer akkora, mint

ha a kiegyenlítést a javasolt új módszer szerint hajtjuk végre, és a tárolópara-

méter helyes értékét ennek megfelelen számítjuk a hatféle szelvényadatból.
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Need and possibilities fór increasing the efficiency of

geostatistieal calculations

F. Steiner*

From the aapecta of the prohability theory, the geological and geophyaieal data may
vary heavily in type of distribution. Their atatiatical proeessing must he optimál (unlike it

is tíie ease with the conventional least squares prineiple), fór, e.g. nsing an algorithrn of

merely 50% efficiency would equal disearding the half of one’s data acquired at a high
cost. Although modern methoda require more calculations, ht, given the steady reduction
of price per one operation, the data acquisition -|- calculation complex cannot he econo-
mically rentahle unless up-to-date statistical methods are used.

Using simplifications (that are unavoidable), the author presents the hasié statistical

principles, the natúré of the calculations hased thereon and their speeifie features. A time-
tahulation is used to visualize the trends of development, with simultaneous presentation
of the opinions on distributions met in the practice, opinions (nt changing in time) held
by researchers who dealt with hoth practical data Systems and the theory of inathematical
statistics. — The members of model distribution family /a (-r

)
provide good approximations

to distributions occurring in geology and geophysics. Fór this reason hy using the inost-

frequent-values-calculations hased on these distributions and/or adjustments hased upon
such a prineiple, geostatistical techniques of high efficiency can he developed.

Manuscript received: 15th June, 1987.

HeOÖXOAWVlOCTb yBeJlHMeHHH 3(j)(j)6KTHBH0CTH

H HOBbie B03M0>KH0CTH CTaTHCTHMeCKHX paCMeTOB

b reojiorHMecKHx Haynax

0 . lllmeúHep

reojioniMecKiie ii reo(|)H3imecKHe gaHHbie c tomkh 3peHiiH Teopim BepoHTHOCTefi MoryT
xapaKTepu30BaTbCB pa3jiHMHbiMn THnaMH pacnpeaejieHMH. HeoöxogiiMO CTpeMHTbCH k hx o6-

paOTKe CTaTHCTHMeCKll OnTHMatlbHblAl CnOCOÖOM, OTKJlOHBÍOlJUlIMCyi OT TpaflUUHOHHOrO npilH-

mina HaiiMeHbuiHX KBagpaTOB, 1160, HanpiiMep, npuMeHemie ajibropiiTMa c aip^eKTHBHOCTbio
b 50% paBHogeHHO 0TKa3y ot nonoBHHbi gaHHbix, npnopeTeHHbix b pe3yjibTaTe cymecTBeH-
Hbix3aTpaT. Xotb b coBpeMeHHbix MeTogax TpeöyeTCB npiiMeHeHHe öojibmoro oöbeMa pacneTOB,
npii Bee CHioKaiouieHCB ctohmocth OTgejibHO b3htoií onepaunn npHOÖpeTeHiie gaHHbix b kom-
nneKce c pacMeTaMii Bee name CTaHOBHTCH 3K0H0MHMHbi.w h gocraTOMHo 3(pj)eKTHBHbiM jiHiiib

npn Hcnoab30BaHiui coBpeMeHHbix CTaTHCTimecKHx MeTOgoB.
B CTaTbe c Heii3e>KHbiMn ynpomeHHHMH npegcTaBJieHbi npHHUHnbi cTaTHCTHKH, a TaKMte

xapaKTep ocHOBbiBaKHHHXCH Ha hhx pacMeTOB h hx oco6chhocth. XpoHOgornnecKOH TaÖJiHiteií

HJUiiocTpiipyioTCH HanpaBgeHHH ycoBepuieHCTBOBaHiiH
; b Heíí npegCTaBgeHbi tomkh 3peHHH

iiccgegOBaTejiefi, b paBHoií Mepe 3aHiiMaBuiHxcH Teopiieit MaTeMaTimecKofi CTaTHCTHKH h CHCTe-

m3mh 3MnnpiiMecKHx gaHHbix, no pacnpegejieHHHM, BCTpeMaiomiíMCH Ha npaKTHKe. MgeHbi
ceMeiiCTBa pacnpegegeHiiií no MOgegH /a(x) gaioT xopouiee npnögioKeHiie pacnpegegeHHHM,
BCTpeMaioiHHMCH b reogornn h reoi})H3HKe, noaToiviy nyieM pacneTa Haiiöonee Macrbix 3HaneHHH
B COOTBeTCTBHlI C T3KHA1 paCnpegegeHHCM HJIH >Ke nyTeM BbipaBHHBaHHH, OCHOBblBaKHgHXCH
Ha stom npHHunne, MoryT ÓbiTb pa3pa6oTaHbi BbiC0K03(})(})eKTHBHbie reocTaTHCTHnecKHe cnocoöbi.

• Technical University fór Heavy Industry, Department of Geophysics, H-3515 Miskolc-Egyetemváros, Hungary



hírek, ismertetések

Jamniczky Kázmér
1929— 1988

Csendben távozott közülünk a VADÁsz-tanítványok egyike. Rövid szenvedés után
Budapesten, 1988. február 19-én elhunyt Jamniczky Kázmér geológus, sokak által tisztelt

és szeretett Kazi barátunk. Élete teljében ragadta el t a bels kór, az alattomos halál.

Budapesten, 1929. július 18-án született és a vöröskeresztes tisztvisel család gyermeke
a felszabadulás utáni geológus nemzedék tagjaként 1952-ben szerzett geológusi oklevelet

az Eötvös Loránd Tudományegyetem röviddel elbb indult geológus szakán. Szakmánk-
ban nevessé vált évfolyamtársai között szerényen húzódott meg, de szorgalma, embersége,
jellegzetesen ironikus, fanyar humora mindenkit felpezsdített, is — mint akkoriban
legtöbben — „mezei geológusként” kezdte az olajgeológus szakmát 1952-ben, Mezkeresz-
tesen. Késbb az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt 1957. évi megalakulásától kezd-
den — haláláig — a termelésgeológia megbízható alappillére volt. Mesterségét magas
szinten gyakorló ipari szakember volt, nélkülözhetetlen „szürke eminenciás”. Tevékeny-
ségét nem fémjelezték szakirodalmi alkotások. Tudását — csakúgy, mint egyéniségének
rejtelmeit — magába zárta, de amit éppen kellett, a napi feladatok ügyes megoldását
adta a közösségnek, amelyben dolgozott. Munkája valóban szolgálat volt, és joggal vehette

át a Bányász Szolgálati Érdemérem valamennyi — bronz, ezüst, arany, gyémánt — foko-

zatát 1968 és 1987 között. Ezen kívül egy ízben a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója

elismerést kapta (1963), és két ízben jutalmazták a vállalati Kiváló Dolgozó oklevéllel

(1973, 1985).

Jamniczky Kázmér életútja azt példázza a fiatalabbaknak, hogy nem csak a hírnév, a
rang, hanem a hasznos emberi munka is teremthet elismerést, megbecsülést.

Völgyi László
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Személyi hírek

A Földtani Közlöny 1 1(5. évfolyamának
I. számában (1986., pp. 25—30.) közzé-
tettük az Eötvös Loránd Tudomány

-

egyetemen 1949 és 1984 között végzett
geológvsok névsorát. Ennek a listának
folytatásaként közöljük az ott 1985— 1987.

években oklevelet kapott geológusok név-
sorét:

1985

1. Barabás András
2. Bársony Erika
3. Bokor Csaba
4. Bosztály Lajos
5. Farkas Csilla

6. Híves Tamás
7. Konvalinka Piroska
8. Orbán Gábor '

9. Papp Zsuzsanna

10.

Szabó Annamária
I I . Tuba Ludovit (Csehszlovákiában szüle-

tett)

12. Vakarcs Gábor
13. Várkonyi László
14. Várnai Péter
15. Velledits Felicitász

1986

1 . Demény, Attila

2. Dobos Ágota
3. Gál Nóra
4. Gondár Károly
5. Harangi Szabolcs
6. Horváth Adorján
7. Jeges Anikó
8. Maros Gyula
9. Máthé Zoltán

10. Molnár Ferenc
11. Németh András
12. Parti Gabriella
13. Pálffy József
14. Petró Éva
15. SREGI Katalin
16. Szente István
17. Szilágyi Imre
18. Sznyi Judit
19. Török Ákos
20. Török Kálmán
21. Trenger Csaba

1987

1. Árgyelán Gizella

2. Bódis Valéria
3. Borsos Zoltán
4. Böröczky Tamás
5. Erdélyi Emke
6. Fodor László
7. Görög Ágnes
8. Gulyás Ágnes
9. Gyri Dóra

10. Hajdú László
11. Magyar Imre
12. Mártyás János
13. Pálfalvi Sarolta
14. Pósfai Mihály
15. Rédly Pál
16. Somody Ágnes
17. Viszok János

A Minisztertanács 1052/1987. (X. 12.)

számú, az Állami- és Kossuth-díj Bizottság
személyi összetételének megállapításéról
szóló határozata szerint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagjai közül három r. tag
elnökhelyettes, további 16 r. tag — köztük
Fülöp József és Kapolyi László — és 7

levelez tag — köztük fKovÁcs György —
mint a bizottság tagjai kaptak felkérést a
bizottság munkájában való részvételre.

(Magyar Tudomány, 1988/4)

Kovács György, a Magyar Tudományos
Akadémia levelez tagja, címzetes egye-
temi tanár, a Vízgazdálkodási Tudományos
Kutatóközpont (V1TUKI) volt figaz-
gatója életének 63. évében hosszan tartó,

súlyos betegség következtében 1988. IV.
21-én elhunyt. Temetése május 5-én du. 3

órakor volt Budapesten, a Farkasréti
temetben.

Kovács György 1947-ben szerzett álta-

lános mérnöki oklevelet a budapesti M-
egyetemen. Az ólt. mérnöki munkakörben
kivitelezként, tervezként dolgozott. Ku-
tatómunkáját elssorban a felszín alatti

vizek hidrológiájának és hidraulikájának
jobb megismerésére összpontosította. 1955-
ben a mszaki tudományok kandidátusa,
1961-ben doktora fokozatot szerezte meg.
Tudományos teljesítményének elismerése-
ként az MTA 1979-ben választotta levelez
tagjai sorába. Tudománypolitikai tevé-
kenysége is kiemelked volt. Számos hazai
és nemzetközi tudományos bizottság vezet
tisztét töltötte be. Nyugdíjba vonulása
után haláláig az ausztriai laxenburgi
intézetben dolgozott. Munkásságát több
kitüntetéssel, így az Eötvös Loránd-díjjal,
a Szocialista Magyarországért Érdemrend-
del ismerték el.

A Földtani Közlönyben „A víz felszín-

alatti elfordulási formáinak jellemzése”
címmel közölte rendszerez cikkét a 100.
kötetben, 1970-ben.

A Központi Földtani Hivatal, társula-
tunk és az Országos Kolaj- és Gázipari
Tröszt együttes rendezésében emlékülést
tartottak a Földtani Intézet dísztermében

7 Földtani Közlöny
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Kertai György kolajgeológus, az MTA
rendes tagja halálának 20. évfordulóján,
1988. május 11-én, de. 10 órakor. Dank
Viktor: dr. Kertai Gy. életútja, Vándorfi
Róbert: K. Gy., a geológus, Molnár
Károly geofizikus: K. Gy., a geofizikus
és Kókai János: K. Gy., a tanár címmel
tartottak eladást.
A bensséges hangulatú emlékülés után

három autóbusz vitte a résztvevket a
Farkasréti temetbe, ahol Hámor Géza,
társulatunk elnöke mondott megemlékez
szavakat, majd a bányász zenekar közre-
mködése mellett ünnepélyesen megkoszo-
rúzták társulatunk néhai elnökének sírját.

A Magyar Tudományos Akadémia 148.
közgylésén, 1988. május 9-én nyújtották
át az akadémiai díjakat. A Föld- és Bányá-
szati Tudományok Osztályán Jámbor
Áron, a_ földtudomány kandidátusa, a
Magyar Állami Földtani Intézet fosztály-
vezetje, tudományos tanácsadó részesült
a díjban.

Ugyanezen alkalommal 27 külföldi tisz-

teleti tagot választott meg a közgylés.
Köztük Vladimír Ivanovics SzMiRNovot, a
Szovjetunió ércteleptanának kiválóságát,
és Gunnar Hoppé svéd geográfust, aki a
fizikai földrajz ismert tudósa.

Hírek

1987 októberében több száz karszt-
kutató gylt össze Tbilisziben, a Grúz
Tudományos Akadémia által rendezett
nemzetközi szpeleológiai kongresszuson.
Magyarországot a Magyar Karszt- és
Barlangkutató Társulat és a Barlangtani
Intézet képviselte. A plenáris megnyitó
ülésen dr. Dénes György, az MKBT
társelnöke a sokoldalú magyar karsztvíz-
védelmi tevékenységrl tartott eladást.
1989-ben Budapesten tartják a barlang-
kutatók tizedik nemzetközi kongresszusát.

1987 októberében csaknem 200 szak-
ember vett részt Alsóörsön a III. országos
bányaföldtani ankéton, amelynek egyik
szervezje társulatunk volt, az Akadémia
veszprémi bizottságával együtt. A plenáris
ülés vitaindító eladását Kapolyi László
ipari miniszter tartotta. Ebben hangsú-
lyozta, hogy nem hivatkozhatunk bajaink
(egyik) forrásaként örökösen a nyersanyag-
szegénységünkre. A miniszter eladását
szekcióülések követték, amelyeken a bauxit-
bányászat számítógépes bányaföldtani
rendszerének kiépítésérl, a bányaföldtani
kutatásokról, a földtani paraméterek meg-
bízhatóságának fokozásáról és a környezet-
védelem teendirl tanácskoztak a részt-

vevk.

Az Országos Környezet- és Természet-
védelmi Hivatal elnöke 9/1987. (XI. 4.)

OKTH számú rendelkezése az ipolytárnáéi
smaradványok természetvédelmi terület b-
vítésérl.

1

§. Védetté nyilvánítom, valamint az
Országos Természetvédelmi Tanács 513/
1954. számú határozatával és a 3/1977.
OTvH számú határozattal védetté nyil-

vánított területhez csatolom az Tpoly-
tarnóc határában lev, a mellékletben
felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi

számok szerinti 356,5 hektár kiterjedés
területet.

2 §. A védetté nyilvánítás célja a hazai
és nemzetközi slénytantudomány szem-
pontjából igen jelents terület idközben
feltárt újabb leleteinek megóvása és a
további feltáró kutatások zavartalan fel-

tételeinek biztosítása.

3 §. A természetvédelmi terület értékei-

nek megóvása, rzése, fenntartása és be-

mutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgató-
ság feladata.

(Magyar Közlöny 1987/51; Tanácsok
Közlönye XXXVI. 29. 1987. XII. 3.)

Az Országgylés 1987. XII. 16-i ha-

tállyal, a kormányzati munka korszersí-
tésének részeként a korábbi Országos
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal,
valamint az Országos Vízügyi Hivatal
helyett Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Mmisztériumot hozott létre. Az új minisz-
tériumot 1988. III. 31-ig szervezik meg,
VII. 1-ig kialakítják a vízügyi igazgatósá-
gok és környezetvédelmi felügyelségek
közös szervezetét. A háttérintézmények,
vállalatok új szervezeti rendjérl 1989.

I. 1-ig döntenek.

1988. I. 8-án este földrengés volt Romá-
nia DNy-i részén, Vrancea megyében.
Ennek lökéseit Bukarestben is érezték, de
anyagi kár vagy sérülés nem esett. I. 9-én
közepes erej földrengést észleltek szovjet

Tádzsikisztánban, a Pamirban. Az epi-

centrum Dusanbétól 260 km-re volt. Anyagi
kár vagy sérülés itt sem volt. I. 9-én haj-

nalban Albánia középs területeit földren-

gés sorozat rázta meg. Lakóházak százai-

ban keletkeztek jelents károk, sok közü-
lük lakhatatlanná vált. Tiranában 50 ház
ment tönkre, sokan hajléktalanok lettek.
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Áldozatok vagy súlyos sérültek nincsenek.
I. 10-re virradóra földrengést észleltek

Közép-Szerbiéban, Belgrádtól 140 kin-re

délre. A távközlési hálózat és öreg épületek
károsodtak. I. 20-án 0,15 órakor gyenge
földrengés volt Pécsett. A rengés epicent-
ruma 190 km-re délre, Jugoszláviában volt.

A Szovjetunióból érkez Barátság II.

kolajvezeték 1988. I. 20-én este 20 óra
tájban léket kapott: a cs varrata fölfeslett

Kékese határában (Szabolcs-Szatmár me-
gye, Kisvárda és a Tisza között). Mintegy
350 m 3 kiömlött olaj összegyjtése után
kimélyítették a munkagödröt és a Géz- és

Olajszállító Vállalat szakemberei kicserél-

ték a hibás csszakaszt. A inunkéban
segítségükre volt a szolnoki Nagyalföldi
Kolaj- és Földgéztermel Vállalat, a
Kolajkutató Vállalat, a Vízügyi Igazgató-
ság és az ÁFOlt is. 22-én este 21 óra 15
perckor ismét megindult a kolaj áramlása
a kijavított vezetéken. Az olajjal elszeny-

nvezett környék megtisztítása hosszabb
idt vesz igénybe.

A szénhidrogén hazai import- és export-
szállításának fbb állomásai az utóbbi
három évtizedben:
— 1 962-ben üzembe lépett a Barátság I.

kolajvezeték — Csehszlovákián keresz-
tül — 1,8 millió tonna magyar részrl
igénybe vehet kapacitással. A vezeték
mködése folytén a kolaj költséges vasúti
szállítása teljesen megsznt.
— 1968 elején kezdte meg mködését a

Barátság II. kolajvezeték. Ennek révén
lehetvé vált az ország növekv energia-
igénvének közvetlen kielégítése és a szovjet
import kolaj mennyiségének jelents
növelése.
— 1975 második felében megkezddött

a szovjet földgáz szállítása a Testvériség
gázvezetéken

.

— 1977-ben már olajtermékek (benzin,
gázolaj) csvezetéki szállítása is megkez-
ddött a Szovjetunióból, a Keleti termék-
vezetéken.
— 1979-ben a Mineralimpex vállalat

közremködésével megkezddött a szovjet
földgáz tranzitszállítása Jugoszláviába.

1987 októberében Keszthelyen rendezte
meg az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület kolaj -földgáz- és

vízbányászati szakosztálya a 20. vándor-
gylését. A négy nap alatt három szekció-
ban hallgatott eladásokat a résztvev 600
szakember (közülük százhatvanan érkez-
tek külföldrl) a hazai szénhidrogén-
bányászat fél évszázados fejldésérl, jelen-
legi módszereirl és jövbeni feladatairól.
A szekció-üléseket kerekasztal viták egé-

szítették ki, továbbá a vándorgylés után
sem sokkal létesítettek szoborparkot a
magyar szénhidrogénipar nagyjainak portré
szobraiból Zalaegerszegen, az Olajipari
Múzeumban.

A Minisztertanács
a nagykanizsai Kolaj- és Földgáz-

bányászati Vállalatnak, alapítása 50. év-
fordulója,

az Oroszlányi Szénbányáknak, ala-

pítása 50. évfordulója alkalmából jubileumi
oklevelet adományozott.

(Magyar Közlöny 1987/50.)

A magyar kolajbányászat 1987. évi
jubileumán nemcsak köztéri szobrot emel-
tek Nagykanizsán, szoborparkot avattak
Zalaegerszegen, emlékkövet helyeztek el

Bázakerettyén és jubileumi vándorgylést
tartottak Keszthelyen, hanem dokumen-
tum kötetet is kiadtak. „Ötvenéves a
magyar kolaj- és földgázbányászat” a
címe a Buda Ern és dr. Kovács József
szerkesztette kötetnek, kiadója Ferencz
Gyz. A 380 oldalas kötetet képek
illusztrálják, adatokban gazdag, doku-
mentatív. ZsengellÉr István vezérigaz-
gató írt elszót hozzá. A kötet két részbl
áll. Az els rész részletes képet ad a szén-
hidrogén kutatásának kezdeteirl, a hazai
kutatás megindulásáról és 1985-ig tartó
idszakáról, a mélyfúrási geofizika fejl-
désérl, a fúrási tevékenység 50 évérl és a
termelés alakulásáról. Á könyv második
részében a bázakerettyei, lovászi, gellén-

házi, a kiskunsági és a nagykanizsai
üzem történetével, fejldésével és a KFV
fépítésvezetségével ismerkedhet meg az
olvasó.
A könyv ötezer példányban készült a

Nagyalföldi Kolaj- és Földgázbányászati
Vállalat nyomdájában.

A Magyar Eremgyjtk Egyesületének
Zala megyei szervezete 1987-ben érmet
veretett a hazai szénhidrogén-termelés 50
éves jubileumára.

A szénhidrogénipar, amely az ország
energiaellátásának 60° o -át fedezi, 1987-ben
is túlteljesítette tervét. Az Országos K-
olaj- és Gázipari Tröszt adatai szerint
kolajból az elirányzott 1,9 millió tonnán
felül több, mint 10 ezer tonnát termeltek,
földgázból a 7 milliárd köbméteres tervet
mintegy 20 millió köbméterrel tetézték
meg, gazolinból, propán-butánból és egyéb
gáztermékbl pedig 800 ezer tonnát állí-

tottak el, ami csaknem 60 ezer tonnával
haladja meg az elírtat.
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A Nagyalföldi Kolaj- és Földgáztermel
Vállalat szegedi üzemének igazgatója 1988.

I. 25-én tájékoztatta a sajtót. Elmondotta,
hogy a Szeged környéki szénhidrogén-
termelés kezdete, 1965 óta összesen 25,1 Mt
kolajat és 54,7 Gm3 földgázt hoztak
felszínre ott.

A környéken végzett kutatások ered-

ményeként új, kis mezk termelésbe állí-

tása várható. Rúzsa közelében nemrég
három új kút kezdte meg a próbatermelést
és várható, hogy az Ásotthalom északi
térségében feltárt új lelhely is már 1988-

ban olajat ad. A régi algyi kutak termelé-
sét másodlagos mvelési eljárásokkal, a
rétegenergia mesterséges növelésével tart-

ják fenn. Kísérleteznek etánban dús gáz
besaj tolásával is, mert laboratóriumi kísér-

letek alapján várható, hogy 5— 6%-al
növelhet az olaj kihozatal. Az új kutak
termelésbe állításától, az új termelési
technológiák bevezetésétl azt várják,
hogy 1988-ban 1 435 000 t, — a tavalyinál
27 000 t-val több — kolajat hozhatnak
felszínre. Ez a hazai kolajtermelés két-

harmada lesz ebben az évben.
A földgáztermelés az országos termelés-

nek több, mint a fele. A fogyatkozó, tehát
egyre kisebb nyomással felszínre jutó
földgáz egy új, kétmilliárdos költséggel
épített kompresszor üzemen keresztül jut

az elírt nyomással az országos hálózatba.
A szegedi üzem területén kitermelt olaj és

földgáz harmadába-negyedébe kerül a
világpiaci árnak.

Geofizikai mérésekhez, fúrási adatgyj-
téshez alkalmaznak számítógépeket a geoló-

giai kutatásban. Öt új Hewlett-Packard
típusú számítógép-egységgel gyarapodott
a Szolnoki Kolajkutató Vállalat geológiai

eszköztára 1985 januárjában.

Padragkúton, a Táncsics-aknában 1987.

XI. 28-án iszapbetörés történt az X. 8-án
indult új fejtésben. A fronton 30— 40 m 3

iszap zúdult le, ketten maradtak az iszap

alatt, két bányászt sikerült kimenteni. Az
eltemetett rész a homlokfalból csupán
néhány pajzsnyi területet érintett, hossza
mindössze tíz méter, a maróhenger közelé-

ben. A maróhenger éppen állt a betörés

idején. Iszapbetörésre az ajkai szénmeden-
ce 126 éves bányászkodása alatt nem volt

példa. A vizes bánya Padragon 37 m 3/perc

víz emelésére képes.
Az iszap betörése eltt egy héttel

2 m 3/perc hozamú vízbetörés keletkezett a
fejtésen.

A statisztika szerint a világon harminc
vízbetörésre jut egy halálos baleset, az
iszapbetöréseknél minden ötödikre.

Befejezdött a Tatabányai Szénbányák-
nál a szancdásseá kapcsolatos vizsgálat,

amelynek megállapításait 1987. XII. 21-én
ismertette RÉdei László, a Szanáló Szerve-
zet vezetje.
Elmondta, hogy a vállalat néhány éve

súlyos gazdasági gondokkal küzd, adóssága
felhalmozódott. 1985-tl eddig az id-
pontig több mint 3 milliárd forint rövid
lejáratú hiteltartozása, illetve vesztesége
keletkezett. Valamennyi tartozása meg-
haladja vagyonának értékét. Fizetképte-
lenségét több küls és bels tényez okozta.
Az elbbiek közé tartozik a rendkívül
nehéz geológiai adottság. A vállalat több
alkalommal is kapott jelents állami
támogatást gazdálkodásának javítására,

de így sem tudta elkerülni a fizetésképtelen-

séget. Ezért a pénzügyminiszter 1987.
VII. hóban elrendelte az állami szanálási
eljárás lefolytatását.

A vállalatnak eddig felgyülemlett adós-
ságait önerbl kell rendeznie, részben
fölösleges eszközeinek, vagyonának, érték-

papírjainak eladásával, részben pedig hitel

felvételével. Az 1988—1990 között kelet-

kez veszteségének rendezéséhez viszont
már hozzájárulnak a szanálási alapból.
1990 után pedig remélhetleg már nyeresé-
ges lesz a tatabányai bányászkodás.

December végén szétválással megszün-
tették a Tatabányai Szénbányákat s helyette
január elsejével két vállalatot alapítottak
Tatabányai Bányák és Haldex Vállalat

néven. A többi vállalat üzeme részvénytár-
saság, illetve vegyes vállalat formájában
fog tovább mködni.

Az új program szerint olyan bányam-
velést alakítanak ki, amellyel csökkenthe-
tik a karsztvíz kiemelését. Az adminisztra-
tív létszámot 15%-kal csökkentik, és mérsé-
kelik a kulturális és sportkiadásokat is.

Czipper Gyula miniszterhelyettes arról

szólt, hogy a szanálási eljárásnak volt egy
olyan fázisa is, amikor a tatabányai bányák
azonnali bezárását javasolták. Gondos
számítások után azonban az a vélemény
alakult ki, hogy a tatabányai szénre az
országnak a távlatokban is szüksége van.

1988. II. 11-én a Tatabányai Bántják
a aláírta a szanálási szerzdést,
a Budapest Bank Rt. 1988 végéig

felfüggesztette a vállalat 2,2 GFt tartozá-

sának behajtását ja nem terheli ezt büntet
kamat sem. Az Állami Fejlesztési Intézet

a csaknem 10 GFt állami alapjuttatás
törlesztését 1 994-ig felfüggesztette. Az
1988-ban és 1989-ben keletkez veszteség

rendezését 1,2 GFt segéllyel támogatja a
szanáló szervezet. Remélik, hogy az intéz-

kedések hatására 1990 után már nyereséges
lesz a vállalat gazdálkodása.

igazgatój
Eszerint
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1987-

ben a hazai szénbánya vállalatok
22,9 Mt szén termelésével zárták az évet.

Ez 900 000 t-val több, mint amennyit
eredetileg terveztek.

A mélymvelés bányák közül határid
eltt teljesítette éves termelési elirány-
zatát a borsodi, a dorogi, az oroszlányi, a
mecseki és a veszprémi vállalat. A tata-

bányai és a nógrádi bányákból a tervezett-
nél kevesebb szenet hoztak felszínre.

A Mátraaljai Szénbányák hónapról hónap-
ra a visontai herm igényeihez igazította
termelését.
A lakosság közvetlen ellátására az év

elején 4,9 Mt szén szállítására kötöttek
szerzdést a bányavállalatok, ezzel szem-
ben 5,3 Mt-t szállítottak. A többlet ellenére

sem volt az ország minden megyéjében
zavartalan a lakosság ellátása.

A szénbányászat 1988. évi terve csak-
nem 22,4 Mt szén kitermelését irányozta
el. Bár egyes mélymvelés bányákban a
termelés csökkentésével számolnak, a bel-

kereskedelemnek szánt ötmillió tonnát
mindenképpen átadják. Ez az 1988 elején
rendelkezésre állott készletekkel és másfél
Mt importéit szénnel együtt elegend les/

a lakosság szükségleteire.

1988-

ban folytatják a szénbányászat
termelési szerkezetének megváltoztatását.
1986-ban az állami tervbizottság (AT)
határozatot hozott a bányászat jövedel-
mezségének javítása érdekében az olcsóbb
lignittermelés növelésére, s arra, hogy
azokban a mélymvelés bányákban, ahol
nagy veszteséggel dolgoznak, csökkentsék
a termelést. A gazdaságtalan termelés
mérséklése érdekében meggyorsították a
legrosszabb hatásfokkal mvelhet szén-
telepek lefejtését Csordakúton, a farkas-
Ivuki bányában és az oroszlányi szénbányák
déli bányaüzemében. Borsodban és Bara-
nyában bányákat vonnak össze.
A vállalatoknál csak minimális fejlesz-

tési forrás képzdik, ezért a fejlesztéseket,
beruházásokat államilag dotálni kell. 1988-
ban 3 GFt-ot költenek ebbl fejlesztésre a
bányavállalatok, ami fele a szükséges
összegnek.

1988. II. 10-én írták alá Pécsett a
Mecseki Szénbányák Vállalat szanálási
okmányát, amely hosszú távra kívánja
rendezni a gazdálkodást. A vállalatnak
egyik alapfeltételként vállalnia kellett,
hogy 1988-ban 2,35, 1989-ben és 1990-ben
2,4 Mt szenet fog termelni. A másik alap-
feltétel, hogy minden évben, meghatáro-
zott ütem és terv szerinti vágathajtást
kell végeznie, azaz folyamatosan új mez-
ket kell feltárnia. Ha nem teljesíti a válla-

lat az elírásokat, akkor a szanálási összeg
egy részét, kamatostól, vissza kell fizetnie.

A gazdaságosság szempontjai tekinteté-

ben a következknek kell megfelelniük.
1988-

ban 390 MFt veszteséget hajlandó
tudomásul venni a szanáló szervezet.

1989-

ben meghatározott célra és feltételek-

kel 350 MFt-ot kap a vállalat s emellett
38 MFt nyereséget kell felmutatnia. 1990-

ben 200 MFt támogatás mellett 53 MFt
nyereséget kell elérni.

A vállalat 1986-ban alaphiányos volt,

1988 elején 12 500 dolgozója volt.

1987 februárjában víz tört be Nagy-
egyházán a bányába s késbb 37 m 3/perc
hozamra növekedett. E roppant víztömeget
akkor gátak közé terelték a föld alatti

munkahelyek védelmében, csöveken vezet-
ték a szivattyúkhoz s onnan a felszínre

emelték. A zavartalan termelést ezzel a
megoldással biztosították ugyan, de a
szivattyúzás miatt jelentsen megnöve-
kedtek a termelés költségei. 1987/88 fordu-
lójára a megfeszített munka végül is ered-
ményre vezetett: tökéletesen elzárták a
vízbetörést.

A tatabányai szénbányák nagyegyházi
üzemében 1988. IV. 6-án néhány köbméter
víz betörését észlelték a déli 2-es mezben,
ahol a széntelepeket már lefejtették.

Kezdetben úgy tnt, hogy nincs szükség
jelentsebb óvintézkedésekre. Késbb azon-
ban a hozam fokozatosan növekedni kez-
dett és 7-én estére elérte a percenkénti
30— 35 m 3-t. A legfbb feladat az volt,

hogy a vízbetörés helyén a lehet leggyor-
sabban kiegészítsék a már meglev, koráb-
ban kiépített, nagy átmérj csvezetéket
s ezen juttassák el a karsztvizet a zsom-
pokba, ahonnan nagy teljesítmény szi-

vattyúk a felszínre emelik. A vízelvezetési
rendszer kiépítéséhez gyors segítséget kap-
tak az oroszlányi, a veszprémi és a dorogi
szénbányavállalattól.
A veszély ezzel elmúlt, a vízbetörés

azonban nemcsak mszaki, hanem gazda-
sági gondot is okoz. Az elz, hasonló
hozamú vízbetörést mindössze négy hónap-
ja sikerült speciális cementezési eljárással

véglegesen elzárniuk.

Az emberré válás leletei Magyarországon
címmel kiállítás volt a Magyar Nemzeti
Múzeum kupolatermében, 1987. XI. 19. és

1,988. I. 4. között. A kiállítás a Magyar
Állami Földtani Intézet, a Magyar Nem-
zeti Múzeum és a Természettudományi
Múzeum együttmködésével jött létre,

Kordos László és két segít társa elgondo-
lásai alapján.

Az els emeleti kupolaterem reprezen-
tatív terében magyar, német és angol
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nyelv feliratokkal volt elhelyezve a válo-

gatott leletanyag és a szemléltetés. Ezeket
együtt soha nem mutatták még he, egyen-
ként sem hozzáférhet exponátinnok vala-

mely kiállításon. A 10 millió éves ruda-
bányai smajom (Rudapithecushungaricus

)

1985-ben talált koponya-részletét, a 300
ezer éves vértesszólsi elember [Homo
(erectus seu sapiens) palaeohungaricus

]

1965-ben lelt tarkócsontját és a cserépfalui
Suba-lyuk (korabeli nevén: Mussolini-
barlang) 1932-ben feltárt, kb. 50— 70 ezer
éves koponya, állkapocs és egyéb csontlele-

teit láthatta a kiállítás látogatója, a f
leletek mellett bemutatott eszközök és

kövületek kíséretében.

A Mveldési Minisztérium eldöntés
alapján a Természettudományi Múzeum-
nak a Nemzeti Múzeum épületében elhelye-

zett tárai és részlegei helyet cserélnek a
Munkásmozgalmi Múzeummal. A döntés
az Ásvány- és Kzettárat, a Föld- és

slénytárat, a Közmveldési Osztályt,
valamint a kiállításokat, ezeken kívül a
Természettudományi Múzeum Baross u.

13. sz. épületében elhelyezett könyvtárat
érinti. Ezek tehát a budavári palotának
abba a szárnyába költöznek, amelyet
jelenleg a Munkásmozgalmi Múzeum birto-

kol. A tervek szerint elsként az új ásvány-
kzettani kiállítás épül fel a Várban. Az
1962-ben készült és minden szempontból
elavult régi ásványtani kiállítást 1987-ben
lebontották.

1987 nyara óta nem látogatható a
lillafüredi Pelfi-barlang, mert falain veszé-

lyes repedéseket észleltek. A barlang
betegségének okait a Központi Bányászati
Fejlesztési Intézet munkatársai vizsgálják,

és a helyreállítás módjáról a szakvélemé-
nyek elkészülte után döntenek.

ItÉVAY Ferenc oki. erdmérnök hagya-
téki anyagát — a lillafüredi István és

Anna cseppkbarlang és a parádi Csevice
forrás feltárására, a lillafüredi Palota-
szálló építésére és a diósgyri vár 1934-36-
os feltárására vonatkozó fényképek, terv-

rajzok, feltárási naplók, újságok, iratok —
megvásárolta a miskolci Hermán Ottó
Múzeum.

Felújítási munkák miatt 1987. VT. 29-tl
részlegesen zárva van a gyöngyösi Mátra
Múzeum „Mátra” cím természettudo-
mányi kiállítása.

1987. VITí. 20-tól ismét látogatható a
dr. Gerelyes Ede, a Budapesti Történeti
Múzeum fmunkatársa vezetésével újjá-

rendezett budafoki barlanglakás kiállítás, a

XXII. kerületi Veréb u. 44. sz. alatt.

A bemutatott lakás érdekessége, hogy
nem a hegyoldalból vájták ki, hanem felül-

rl lefelé mélyített gödörbl nyitották a
helyiségeket.

Az új múzeumok közé tartozik az 1987-
ben nyílt barlanglakás tájház Cserépváral-
ján (Borsod-Abaúj -Zemplén megye), a
Lenin út 4. sz. alatti múzeumi kiállítóhely.

Nyitva 10— 17 óráig. Kiállítás: tufába
vájt barlanglakás.

A Szlovák Geológiai Intézet mineralógus
és filmes szakemberei a Központi Földtani
Hivatal támogatásával felvételeket készí-

tettek a Természettudományi Múzeum
Ásvány- és Kzettárának természetes álla-

potú és csiszolt opál-anyagáról. A készül
ismeretterjeszt film „Opál Veresvágás-
ról” címmel kerül majd a vászonra.

A múzeumi és memléki hónap alkalmá-
ból több szakmánkat érint kiállítás nyílt
1987 októberében:
— X. 2-án Kunszentmártonban, a

Helytörténeti Múzeumban, „slények a
szolnoki Tiszatájon” címmel,
— X. 15-én Tiszaföldváron, a Tiszazugi

Földrajzi Múzeumban, „Ásványok világa
— válogatás a Természettudományi Mú-
zeum gyjteményébl” címmel,
— X. 8-án /Tiszafüreden, a Kiss Pál

Múzeumban, „Ásványok világa — bemu-
tató a Déri Múzeum (Miskolc) ásvány-
gyjteményébl” címmel.

Csongrádon a Várháton újból ásták a
Csallány Gábor által 1936-ban már feltárt

kemencét, amelybl dr. Márton Péter
geofizikus, az Eötvös L. Tudományegye-
tem Geofizikai Tanszékének docense mintát
vett paleomágneses vizsgálat céljára.

A Természettudományi Múzeum Föld-
és slénytára, valamint az Eötvös L.

Tudományegyetem slénytani Tanszéke
— 1987-ben els ízben — smaradvány-

gyjt tábort rendezett Zircen. A résztvev
kb. 20 egyetemista jelents smaradvány
anyagot gyjtött a Bakonyban. A leletek

a múzeum, illetve a tanszék gyjteményét
gyarapítják.

A Mecseki Bányászati Múzeum földalatti

állandó kiállítása (Pécs, Káptalan u. 3.)

újabb kiállítással bvült, a mintegy 400 m
hosszú, török kori pincerendszerben. Az
építk egy bányaaknát alakítottak ki,

amelyben bemutatják a bányászás folya-

matát az aknába jutástól az ásványi anyag
felszínre kerüléséig. A kiállítás 10— 17

óráig, csak csoportosan látogatható.
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Felújítás után ismét látogatható Sop-
ronban a Bányászati Emlékmúzeum
(Óbrennbergi út 14.). Nyitva 13—17 óra
között.

1987 végén megnyílt Moszkvában, az
akkori Brezsnyev kerületben az új slény-
tani múzeum. A régi évekkel ezeltt bezárt
a Tudományos Akadémia épülettömbje
melletti lovardában, a Ferszmanról elneve-

zett Ásványtani Múzeum mellett. A Szov-
jet Tudományos Akadémia kötelékében
mköd múzeum új épülete 1984-ben, a
Nemzetközi Geológus Kongresszus idején
már készen állott, de berendezése még
hiányos volt, a kiállítás esak félig volt

kész.

A híradós szerint az új helyre költözte-

tett kiállítás a világ egyik leggazdagabb
ilyen jelleg gyjteménye. Bizonyára túlzás

az a közlés, hogy a termek alapterülete
több, mint négy négyzetkilométer.
A múzeumot a földtörténeti korok sze-

rint rendezték. A legnagyobb érdekldést
valószínleg a Dinosaurusokat bemutató
termek keltik majd.
A múzeumot a jövben tovább fejlesz-

tik. Külön teremben mutatják be majd
a borostyánkbe zárt szerves maradvá-
nyokat. A bels udvarban pedig az slé-
nyek életnagyságú szobrait helyezik el.

1908. VI. 30-án — 80 éve — volt az ún.
tunguz katasztrófa. így nevezték azt a
voltaképpen tisztázatlan eredet, szokat-
lan méret kozmikus eseményt, amely a
szibériai Köves-Tunguszka folyó vidékén
ezen a napon pusztított, hatalmas, tölcsér

alakú nyomot hagyva a tajgában. A
legújabb kutatások szerint nagyméret

kozmikus test robbant föl a föld légterében,

és ez a meteorit okozta a pusztítást.

A meteorit darabjai a moszkvai Ferszman
múzeumban a leglátványosabb exponátu-
mok közé tartoznak.

1987 végén víz alatti vulkánt fedeztek fel

a Nautilus francia tengeralattjáró kutatói.
A vulkán a Kis-Antillák közelében, csak-
nem ötezer méter mélyen található.

Száz éves a nagy hír amerikai tudo-
mánynépszeréit egyesület, a Nemzeti
Földrajzi Társaság. A National Geographic
Society hírét szinte az egész világra elvitte

nagyszer kiállítású havi folyóirata, amely
a világ minden tájáról közöl érdekes és

tartalmas cikkeket, leírásokat — s ezeket
immár a század eleje óta jobbnál jobb
fényképfelvételekkel illusztrálja.

Á társaságot egy évszázaddal ezeltt
alig 33 érdekld alapította meg, azonban
hamar népszervé vált, s tagjainak száma
alig egy-két év alatt elérte a kétezret.

Azóta szünet nélkül bvül: létszáma meg-
haladja a, tízmilliót. Az eredeti cél az
Egyesült Államok és a világ megismerése és

megismertetése volt, s a társaság gyorsan
nekilátott a feladat megvalósításának.
Rendszeresen szervezett expedíciókat az
ország akkor még kevésbé ismert vidékeire
és a világ minden tájára, s ezekrl bséges
beszámolót nyújtott folyóiratában. Az els
fényképes riport 1903-ban jelent meg a
folyóiratban, 1905-ben pedig már nem
kevesebb, mint 1 1 oldalas fényképsorozatot
közöltek Tibetrl. Ma a folyóirat a társaság
adatai szerint 167 országba jut el, olvasói-

nak száma negyvenmillió.

Beszámoló a Luleában 1986. augusztus 18—22. között megrendezett JAGOD
Szimpóziumról

A szimpóziumon elhangzott eladások
az alábbi bizottságok és munkacsoportok
között oszlottak meg: 1. Érctelepek tek-

tonikája, 2. Paragenezis, 3. Ércképz olda-
tok zárványai, 4. Fluorit és barit telepeik,

. Szkam telepek, 6. Mangán telepek, 7. Ón
és wolfrám telepek, 8. Aranyelfordulások
a prekambriumi pajzsokon, 9. Vulkáni
környezetben elforduló tömeges szulfid
telepek, 10. Granitoidokkal kapcsolatos ér-

cesedés, 11. Általános témákkal foglalkozó
Bizottság és Munkacsoport. Utóbbiak
(8—11.) kiemelt témaként szerepeltek.
A felkért nyitó eladások az ércképzdés

és vulkánok kapcsolatával (Sillitoe R. H.)
a skandináv államok prekambriumi kép-
zdményei metallogeniájával (Friets R.,

és Vokes F. M.), és a Fenno-Skandináviai
pajzs proterozoós ércesedési típusaival
foglalkoztak.

Az ,.Érctelepek tektonikája” témában
elhangzott 15 eladás India, Kína, Japán,
Afrika, Görögország és a Balti pajzs érc-

telepeinek tektonikáját ismertette. Kiemel-
ték, hogy a fels köpeny blokk szerkezete
jelents szerepet játszik az ércgenetikai kép
kialakításában

.

A „paragenezis” témában elhangzó 12

eladás a nemesfém, tömeges szulfid,

termés réz, sztratiform szulfidércek, szul-

foarzenid telérek kialakulását, eloszlását,

paragenezisét, átalakulását taglalta, fleg
az USA-ban, de Svédország, Norvégia,
Franciaország, Izrael és India területén is.
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Az „Ércképz oldatok zárványai” témá-
ban 10 eladás hangzott el, az USA, India,
Szaud-Arábia fluorit telepeinek, Brazília
és India pegmatit jainak, Svédország, Nor-
végia, a Német Szövetségi Köztársaság és
Magyarország Pb-Zn-fluorit telepeinek, epi-

termális Au-elfordulásainak, Pb-Zn-érce-
sedésének, illetve tömeges Fe-Zn-Pb-szul-
fid ércesedésének zárványairól, teleptani
jellegzetességeirl, az elfordulások megje-
lenése és a terület szerkezete közti szoros
kapcsolatról. Itt hangzott el Vet É.
eladása: „Fluid inclusion and petro-
graphic study of the laté alpine Gyöngyös-
oroszi Pb-Zn deposit, Northern Hungary”
címen.

Figyelemre méltó, hogy ebben a munka-
csoportban D-Amerika és India kutatói
mutatták a legnagyobb aktivitást. Ezeken
a területeken virágkorát éli a fluid- és

üvegzárványok vizsgálata, jelezve a tudo-
mányos intézetek kitn mszeres ellátá-

sát és magas színvonalát.
A „Fluorit és barit telepek” témakörben

a csehszlovákiai Teplice, a Szovjetunió,
Franciaország és Brazília fluoritjairól,

valamint Franciaország^ Olaszország, Ar-
gentína, és az Egyesült Államok baritjairól

hangzottak el eladások. A „Szkarn tele-

pek” közül Svédország, Japán és a Szovjet-
unió, a Mn-telepek közül Görögország,
Brazília, India, Szovjetunió és Magyar-
ország elfordulásait ismertették. A több
szerzs Cronan, D. S.— Dódony I.

—

Galácz A.— Grasselly Gy.—Mindszenty
A.—Moorby, S. A.— Szentandrássy-Pol-
GÁri M.: „Comparative investigations on
ferromanganese oxide deposits from the
Hungárián Jurassic” c. eladást Szent-
andrássy-Polgári M. mutatta be.

Két év — két

Hála J. ed.: Neogene Mineral Resources
in the Carpathian Basin (Historical Studies
on their Utilization). [Neogén ásványi
kincsek a Kárpát-medencében]. A Magyar
Állami Földtani Intézet kiadása, Budapest,
1985. Angol nyelven.
Hála J. ed.: Rocks, Fossils and History.

Italian—Hungárián Relations in the Field

of Geology — (XTIIth Symposiurn of

1NHIGEÖ, Pisa-Padova, Italy, 1987).

[Kzetek, kövületek és történelem. Ma-
gyar— olasz kapcsolatok a földtan terüle-

tén. Az TNHIGEO XTII. szimpóziuma,
Pisa— Padova, Olaszország, 1987]. A Ma-
gyarhoni Földtani Társulat kiadása, Buda-
pest, 1987. Angol nyelven.

A tudománytörténet korunkban és ho-

nunkban nem tartozik a publikálási lehe-

Az Sn-W-telepekrl 8 eladást tartottak
csehszlovák, indiai, egyesült államokbeli,
ausztrál és magyar kollégák, így Csong-
rádi J.: „Stockwork-type Tungsten-Mo-
lybdenum deposits in Eastern Mongólia” c.

eladást adta el.
Kiemelt téma volt az „Arany-elfordulá-

sok a prekambriumi pajzsokon”. Az el-

hangzott 21 eladás a prekambriumi Au-
telepek metallogéniáját és geokémiáját
tárgyalta, Norvégia, Finnország, Svéd-
ország, Csehszlovákia, India, Afrika, Ka-
nada és Szaud-Aráhia területérl.
A vulkáni környezetben elforduló masz-

8zív szulfid telepekrl összesen 23 eladás
szólt. Ezek Svédország, Norvégia, Kanada,
Szovjetunió, Kína, Afrika és Japán Au-el-
fordulásaival foglalkoztak.
„A granitoidokkal kapcsolatos ércese-

déssel” 13 eladás foglalkozott. A vizsgált

telepek Svédország, Norvégia, Olaszország,
Egyesült Államok, Szovjetunió, Kína, és

Korea területén helyezkednek el.

Az eladók közül Guilbert J. M. és

Megacsov I. F. nevét kell kiemelni.
Külön figyelmet érdemeltek az általános

témák keretében elhangzott eladások a
kontinentális kéreg mélyszerkezete és az
ércképz folyamatok kapcsolatáról, a Fe és

Fe-Ti-V-telepekrl, a Pt-Ni-Cu-telepekrl,
az üledékes kzetekben elforduló színes-

ére és Au-telepekrl, és az üledékes exhalá-

ciós telepekrl.
A magyar eladók eladásai jó visszhan-

got váltottak ki. Ezt az is bizonyítja, hogy
a megalakult új „Szkarn” csoport Kelet-
Európa országainak megszervezésével és

irányításával Csongrádi Jent bízták meg.

Vetné Ákos Éva

vaskos kötet

tségekkel legbvebben rendelkez ágaza-
tok közé. Annál örvendetesebb, hogy az
utóbbi évek kilencszáz oldalas termése
— egy 1985-08 és egy 1987-es nemzetközi
kongresszus kiadványai sorában — meg-
jelenhetett, angol nyelven.
A neogén ásványi nyersanyagainak a

Kárpát-medencebeli kutatás- és hasznosí-

tástörténetét mutatja be sokoldalúan a
VIIT. RCMNS-kongresszus alkalmából az

els; az INHIGEO XIII., olaszországi

szimpozionjéra jelent meg a második, a vé-

konyabbik kötet.

A téma interdiszciplináris jellegének

megfelelen a M. Áll. Földtani Intézet

kiadásában Hámor Géza igazgató elszavá-
val megjelent vaskos kék kötet tizenhárom
hazai kutatóhely szakembereinek munká-
ját adja közre. Áttekintést találunk a föld-
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tani kutatás és térképezés, valamint a
geofizikai kutatások történetérl. Ezt kö-

veti a különböz ásványi nyersanyagok
kutatásának, hasznosításának a bemuta-
tása: az energiahordozók, az ércek, a nem-
érces ásványi nyersanyagok csoportjai

szerinti beosztásban. Végezetül a bányászat
néprajzából következik egy tanulmány,
majd az egyes írásokban említett magyar
helynevek mai, térképi megfelelit talál-

hatjuk sorban, a könnyebb tájékozódás, a
jobb felhasználás érdekében.

Az említett három f fejezeten belül az

olvasó olyan szerzk írásaival találkozik,

mint Csíky Gábor, Rónai András, Jaskó
Sándor, majd Dank Viktor és Radócz
Gyula. Az érckutatásokkal foglalkozó feje-

zetben többek között Zsámboki László,

Uzsoki András és Gedai István tanul-

mányait olvashatjuk. Még ennél is terjedel-

mesebb a nemérces ásványi nyersanyagok
fejezete, melyben pl. Kerekes Árpád,
Kertész Pál, Dobos Irma, st Bakó
Ferenc és Kresz Mária gazdagon illusztrált

összefoglalásai következnek.
A bányászat néprajzát elssorban Hegyi

Imre tanulmánya képviseli a harmadik
részben — ezen kívül a korábbi cikkek
között is találunk olyanokat, amelyekben
az anyag felhasználásáról az anyag fel-

használóinak bemutatásával együtt olvas-

hatunk.
A fiatalabb szerzgárdából meg kell

említenünk Bácskay Erzsébet, T. Bíró
Katalin, Brezsnyánszky Károly, Solti
Gábor, valamint a szintén több tanul-
mánnyal jelenlev Hála József nevét, aki

a kötet szerkesztjeként tnik ki itt is, és

az újabb, a Pisa-Padova színhely szimpo-
zion alkalmából kiadott tanulmánygyjte-
ménynél is.

A Tudománytörténeti Évkönyv alkalmi
különkiadásaként jelent meg ez a gyjte-
mény, a MAFI és a SZKFI anyagi támoga-
tásával, Dudich Endrének INHIGEO-
ftitkári bevezetjével.
A tanulmánykötet jó kétharmadát - K-

zetek, smaradványok és történelem”
összefoglaló címmel — cikkgyjtemény
képezi, részben az slénytani kutatások,
részben a paleontológia oktatásának alig

ismert történetérl. Itt sorjában Budapest,
Selmecbánya, Kolozsvár, Szeged és Debre-
cen katedráinak múltját tárja elénk Bogsch
László és Boda Jen cikke, majd Zsám-
boki László, Csíky Gábor, Krolopp
Endre és Székyné Fux Vilma áttekintése.

Ezt követi Hantken Miksa, Koch
Antal, Lörenthey Imre, Nopcsa Ferenc,
Lambrecht Kálmán, Petényi Salamon
János, Kováts Gyula, Laczkó Dezs,
Kormos Tivadar és Schréter Zoltán
rövid, illusztrált pályaképe. Ezután a
terepi kutatóhelyek bemutatása olvasható
Galágz András kor szerinti bontásában,
térképmellékletekkel. Legfontosabb sma-
radvány-lelhelyeinket követen már a
múzeumi fejezet kezddik az egyes múze-
umi, gyjteményi munkatársak, kutatók
fényképes ismertetésével. A budapesti
Természettudományi Múzeum, az Állami
Földtani Intézet, az egyetemi tanszéki
gyjtemények, majd a vidéki múzeumi
kollekciók bemutatását találjuk itt sorban,
természetesen fényképekkel, térképekkel.

Régészeti és néprajzi vonatkozású tanul-
mányok zárják ezt a részt, Bácskay
Erzsébet és Hála József tollából.

A kötet utolsó száz oldala a hazai
olvasónak is csemegéül szolgálhat, az
olasz — magyar kapcsolatok területérl véve
tárgyát.

A XVII. századtól kezdve a példákat
Athanasius Kircher, késbb Marsigli,
majd Scopoli életmvének magyarországi
vonatkozásait dolgozzék föl a szerzk;
ezt követi a HANTKENnek, Szabó József-
nek olaszországi kapcsolatait feltáró há-
rom dolgozat. A XX. század els felébl
id. Lóczy Lajosnak az életéhez, illetve a
Magyar Királyi Földtani Intézetben el-
adást tartó G. ÜAiNELLihez kapcsolódnak
a következ cikkek.

Az interetnikus tanulmánygyjtemény
következ fejezetét a kbányászat, a k-
bányászok, a díszít kfaragás témája
adja, végezetül olaszországi slénytani
anyagnak hazai gyjteményi utóéletével
foglalkozik a két utolsó ismertetés.

Mint ez korunkban a Kárpát-medencé-
ben természetes és elvárható is, nem
hiányzik e kötetbl sem a helynévmutató,
mely az angolul ért érdekldknek e ritka
gyjtemények használhatóságát valóban
megemeli.

Dicséret illetheti a közremködket az
összefoglaló és hiánypótló cikkekért, a
válogatott képanyagért, a kiadókat a
széles áttekintésül, átfogó szerkesztés
munkáért és a gyors kivitelezésért. Várjuk
a magyarul olvasó közönség számára is egy
megfelel változat megjelentetését.

Papp Péter
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ÉRTEKEZÉSEK

Magyarország nagyszerkezetének eredetérl”

Bállá Zoltán**

(12 ábrával)

Összefoglalás: Magyarország prekainozóos aljzatának pásztássága az oligocón-

ben jött létre az Északnyugati nagyszerkezeti egység déli peremének jobbos nyírásával.

A nagyszerkezeti egységek mai elrendezdése a miocénben jött létre a Délkeleti egységnek
DNy felli benyomulása, az Északnyugati egységnek ütközése és a két egység ellentétes

irányú elfordulása során.

Magyarország nagyszerkezetének alapvet kérdése: mikor és hogyan jött

létre az ÉNy-i (Bakony—Bükk) és a DK-i (Mecsek—Tiszántúl) egység mai
elrendezdése és litológiai alapon körvonalazható szerkezeti pásztássága. Elemzé-

sünkben abból indulunk ki, hogy erre a kérdésre nem adható válasz az ország-

határon belüli ismeretek alapján, s csak az alpi— kárpáti— dinári keret felépíté-

sére és fejldéstörténetére támaszkodva (1. ábra) remélhetünk eredményt.

Legfontosabbnak az alábbiakat tartjuk: (1) a szerkezetileg egységes alpi-kár-

páti-balkáni gyrt öv két széls szakaszán — az Alpokban és a Balkalnidák-

ban — a f gyrdés és takaróképzdés már a paleogénben lezárult, míg a

köztes kárpáti szakaszon a miocénben még száz vagy több száz km-nyi térsz-

külés volt; (2) a kárpáti ívnek csak a középs— felsmiocén orogenezist elszen-

vedett küls része követhet át folyamatosan a Nyugati Kárpátokból a Keleti

Kárpátokba, míg a Küls Kárpátok bels övei alapvet eltérést mutatnak:
a Keleti Kárpátokban a bels öv larámi gyrdés, s ÉNy felé kiékeldik, míg
a Nyugati Kárpátokban a bels öv az oligocón— alsómiocén folyamán gyrdött
fel, s ez az öv a máramarosi körzetben a Keleti Kárpátok hátába fordul, majd
a szolnoki flisövben folytatódik.

A Kárpátok felgyrdéséhez a hazánkat teljes egészében magában foglaló

belskárpáti területnek Európához viszonyított mozgása szükséges. Mivel a

kárpáti ív egységessége csak a középsmiocénben alakult ki, a miocén orogene-

zis els szakaszában a Nyugati és Keleti Kárpátok s a megfelel belskárpáti
területek — vagyis a szolnoki flisövtl É-ra és D-re es egységek — autonó-

miájával kell számolnunk. Országunk területén a miocén folyamán az elsrend
kinematikai határ tehát a szolnoki flisöv mentén várható (Bállá Z. 1981, 1982,

1984). További folytatása DNy felé legegyszerbben a földmágneses anomália-

térkép (2. ábra) alapján jelölhet ki és a Kapos-vonalra, helyezhet, amelytl
É-ra e vonallal párhuzamos miocén vulkáni tömegeket, D-re pedig lenyesett,

harántirányú ids hatókat találunk (Bállá Z. et al. 1987). A további folytatást

a Zágráb-vonalbem, majd — meredek DK felé fordulás után — a Dinári és

• A Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete 1987. május 14— 15-i vándorgylésén
(Balatonszemes) elhangzott eladás.

•• Eötvös L. Geofizikai Intézet, 1145 Budapest, XIV. Columbus u. 17—23.
A kézirat lezárva: 1987. július 15.

1 Földtani Közlöny
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3. ábra. A Vardar—Maros ofiolit-szigetlv képzdménysáv és a Szredna-Gora— Apuseni mészalkáli magmatitöv („ba-
natitöv”) hajlata. Jelmagyarázat: 1. A Vardar— Maros öv körvonala, a — követett, b — feltételezett, 2.

Felskréta— paleocén mészalkáli vulkáni-üledékes összlet, 3. Felsökréta— paleoeén („banatitos”) intrúzió, a — fel-

színen, b — fedetten, 4. Egy öv széls egyenes szakaszának tengelye

Fia. 3. The bends of the Vardar—Mre? ophiolite beit and of the Sredna-Gora— Apuseni calc-alkaline magniatio
(„banatitic”) beit. Captlona: 1. Contour of the Vardar—Mre? zone, a — traced, b — assumed; 2. Upper Creta-
ceous to Palaeooene calc-alkaline volcanic or volcano-sedimentary complex; 3. L'pper Cretaceous to Palaeocene („ba-

natitic”) intrusion, a — exposed, b — buried; 4. Axis of the extrcmal straight section of a beit

Vardar egységek ugyancsak elsrend tektonikai határát képez Zvornik-vonal-

ban látjuk.

A DK-i egység mozgatásának legfontosabb földtani korlátja a Vardar—Ma-
ros ofiolitöv és a Szredna-Gora—Apuseni mészalkáli magmatitöv („banatitöv”)

folyamatossága a mai szerkezetben: csak olyan mozgatást tartunk reálisnak,

amely ezt a folyamatosságot nem szakítja meg. A mozgatási lehetségek elem-

zésével (Bállá Z. 1984) arra a következtetésre jutottunk, hogy a DK-i egység



Bállá 7j. : Magyarország nagyszerkezetének eredete 197

csak az óramutató-járással egyez (jobbos) irányú elfordulással kerülhetett mai
helyzetébe. Ez az elfordulás mind a Vardar— Maros, mind a Szredna-Gora—
Apuseni öv hajlatát növelte, ezért a kezdeti állapotra mindkét öv egyenes

lefutását tételezzük fel, ami a geometriai viszonyokból (3. ábra) adódóan kb.

100°-os visszaforgatást jelent. Mivel a Déli Kárpátok jugoszláviai szakaszán az

utolsó gyrdés—takaróképzdés a larámi fázisban játszódott le, a DK-i
egység mai helyzete forgatása a miocénben csak a déli- és keleti-kárpáti egységek

erteljes szétnyomásos alakváltoztatásával lehetséges (Bállá Z. 1984, 1988).

Az ÉNy-i egység mozgatásának legfontosabb földtani korlátja a periadriai—

dunántúli— recski magmatitöv folyamatosságának megtartása és a gyrdés—
takaróképzdés lezáródási idpontjának fiatalodása K felé haladva. Legegy-
szerbb megoldás az ÉNy-i egység óramutató-járással ellentétes (balos) elfordu-

lásának feltételezése (Krs M.—Roth Z. 1979a, 1979b; Krs M. et al. 1979),

amit azzal pontosíthatunk (Bállá Z. 1984), hogy az elfordulás az Alpok K-i

elvégzdését követ és a DAV-vonalba csatlakozó íves törés mentén történt és

hogy a forgásközpont a Cseh-masszívum D-i sarkára esett.

A két belskárpáti egység egymástól függetlenül rekonstruált mozgástörté-

nete egységes képbe vonható össze (4. ábra), amelyben az ÉNy-i egység elfor-

dulását a nekiütköz DK-i egység váltja ki. Szélesebb keretben lefolytatott

elemzésünk (Bállá Z. 1986) arra a felismerésre vezetett, hogy a DK-i egység

mozgásának oka elssorban az Appennin—Adria—Dinarid egységnek a Ligur-

tenger felnyílását kísér elfordulása volt (forgásközpont a Pó-medence Ny-i
részén).

Az egységes kinematikai modell (4. ábra) jól reprodukálja a Kárpátok miocén
orogenezisét. Emellett a belskárpáti terület miocénkori medenceképzdési folya-

matai is teljes egészében visszavezethetk a forgáskinematikára (5. ábra).

Elvi szinten a modell magyarázatot (kb. 350 km-es térszkülés) ad arra, miért

jelentkezik a belskárpáti területen éppen a miocénben erteljes mészalkáli

vulkanizmus. A vulkáni anyag zöme az elsrend kinematikai határt követi

(Balta Z. 1980), s így felvetdik az a lehetség, hogy a vulkánosság nagyméret
vízszintes eltolódással áll valamilyen kapcsolatban. Ez a kapcsolat magyaráz-
hatná a Közép-Dunántúl—Nyírség vulkáni öv helyzetét, továbbá a párhuza-
mos árok hiányát és azt, hogy a vulkánosság a kinematikai határ közvetlen
közelében jelentkezik (közel függleges határ), mindkét oldalra kiterjedve.

A paleomágneses adatok átfogó elemzése (Bállá Z. 1987) arra engedett
következtetni, hogy a Nyugati Kárpátokban a prekainozoos szerkezetek jelents

deformációt szenvedtek a miocénben, ami a Vepor—Gömör ív létrejöttében és az

aggteleki— rudabányai, valamint a bükki—upponyi— szendri képzdmények
Damó-vonal menti behajlásában nyilvánultak meg. Az ids szerkezetek mio-
cénkori meghajlásának (Bükk—Gömör), st szétnvomódásának (Déli és Keleti

Kárpátok) analógiájára feltételezzük, hogy a Balaton— Velence gránitvonulat

S-alaká meghajlása is a miocénben következett be (6. ábra), a DK-i egység alsó-

miocénkori Ny-i (ma; ÉNy-i) határának helyzetét (4. ábra, B) tükrözve. Ez a
meghajlás a szomszédos szerkezeti övékben is kimutatható, így pl. a Vértes-

nek a Bakonyhoz viszonyított elfordulásában, amely a Várpalota—Balatonf
körzet ottnangi—bádeni medenceképzdését jól magyarázza és amelynek kora
ennek alapján pontosan meghatározható (Bállá Z.

—

Dttdko A. 1989).

A legproblematikusabb kinematikai elem az a közép-dunántúli konvergencia,

amelynek során mintegy 100 km széles sáv eltnésével kellene számolnunk
(4. ábra). A területre vonatkozó anyagok elemzésével (Balta Z. et al. 1987)

1
*
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6. ábra. A Balatonf—Velencei-hegység aljzatszerkezeti pasztáinak S-hajlata (Ballá Z.—Dudko A. 1989) és képz-
dési kinematikája. Jelmagyarázat: 1. Szerkezeti tengely, 2. A dunántúli-középhegységi Összletek elterjedési

határa, 3. Haránttörés, 4. Ismeretességi határ, 5. Prekainozoos képzdmények kibúvási határa, 6. Földtani határ az
aljzatban, 7. Középs- és felstriász, 8. Perm és alsótriász, 9. Felosztatlan perm— triász, 10. Paleozoos pala, 11. Gránit

Fig. 6. The S-shaped bending of strips in the basement of the Balatonf—Velence area (Ballá and Dudko, 1989)
and kinematics of its origin. C a p t i o n s: 1. Structural axis; 2. Tectonic boundary of Transdanubian Bangc com-
plexes; 3. Transverse fault; 4. Boundary of knowledges; 5. Boundaries of pre-Cenozoic outerops; 6. Geological bound-
ary in the basement; 7. Middle and Dpper Triassic; 8. Permian and Lower Triassic; 9. Permian and Triassic undivided;

10. Palaeozoic schist; 11. Gránité

kimutattuk, hogy a Balaton-vonal mentén egy bádeni korú kompressziós öv

húzódik, amely ÉK felé a Bugyi— Sári kiemelkedésen folytatódhat; a gravitá-

ciós térképekbl arra következtethetünk, hogy ez a kompressziós öv a Mátra
elterében elhal. Egyelre semmiféle adat nem áll rendelkezésre a bádenit

megelz idszakra vonatkozóan, hogy megersítse vagy cáfolja az összenyo-

módást az idsebb miocénben és a délebbi területeken. A közép-dunántúli

süllyedék és a kompressziós öv kiékeldése K felé azonban összhangban áll

modellünkkel, s pl. a Várpalotai-medence ottnangi faunájának délmediterrán

sföldrajzi kapcsolatai (Kókay J. 1972) is könnyebben érthetek a belskárpáti
egységek visszaforgatott helyzete (4. ábra, B) alapján.
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E U R Ö P A

AFRIKA
9. ábra. Az Afrikai lemez adriai kiszögelléaének szenon—eocén kinematikai vázlata

Fig. 9. The sketch of the Senonian—Eocéné kinematics of the Adriatic promontory of the African plate

Nagyszerkezeti egységeink mai elrendezdése tehát csak a miocénben jött

létre, de a szerkezeti összképet meghatározó pásztásság korábbi eredet.
A miocén kinematika és szerkezet f elemei a prekainozoos aljzat pásztóit hegyes-

szög alatt metszik (7. ábra), így e pászták határai nem tekinthetk automatiku-
san miocén kinematikai határoknak és viszont: a zömében miocénkori aljzat-

domborzat elemei nem adnak biztos támpontot az aljzatpászták elkülönítésé-

hez és követéséhez.

A hazai tektonikai térképeken szerepl ,,Tisza-egység” kijelölése annak
következménye, hogy az anyagi összetételt minden egyéb szempont rovására
veszik figyelembe, elhanyagolva a szerkezeti— mozgástörténeti adatokat.
A „Tisza -egység”É-i határát képez Zágráb—Hernád vonal nekifut a Pieniny
Szirtövnek (1. ábra), amelyben a szerkezetalakulás gyakorlatilag lezárult a
kainozoikum elejére, s így nincs lehetség bármilyen harmadidszaki elmozdu-
lás továbbvezetésére a Hernád-vonalról. A „Tisza-egység” koncepciója tehát

de facto kizárja minden nagyobb elmozdulás lehetségét a kainozoikumban, s a
mai elrendezdés létrejöttét a mezozoikumra teszi, függetlenül a koncepciót
támogató kutatók véleményétl és szándékától.

A szolnoki flisöv nagyfokú mozgékonysága alapján kijelölt elsrend nagy-
szerkezeti határ (Bállá Z. 1982) a „Tisza-egységet” két, a miocénben kinemati-
kailag független, egymáshoz képest több száz km-rel elmozdult és egymással
ellentétes irányban nagy szög alatt elfordult tektonikai egységre osztja. A szol-

noki flisöv kialakulásáról (szenon) kezdve az E-ra es Zempléni egység az

Afrikai, míg a D-re es Mecsek—Apuseni egység az Európai lemez része. Mindez
nem cáfolható a Zempléni- és a Mecseki egység paleozoos és mezozoos kifejldé-
seinek rokonságával, amely csak a juráig bizonyítható s így nem zárja ki annak
lehetségét, hogy a két egység késbben — pl. a középskrétában — két külön-
böz litoszféra-lemezre került.
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10. ábra. Az adriai kiszögeilés É-i része az alsómiocénben (A) és a felsóeocénben (B). Jelmagyarázat: l.Az
adriai kiszögeilés körvonala; 2. Fontosabb szerkezeti határ; 3. OfioiitÖv (Ny-on: Pennini, K-en: Marosi); 4. Gyrt
flisöv az adriai kiszögeilés körül (Rhenodanubiai, Magúra, Máramarosi, Szolnoki, Szarajevói); 5. Gyrt kelet-

délkárpáti flisöv (Csalhói és Szörényi)

Fia. 10. The northern Adriatic promontory in the Early Miocéné (A) and Laté Eocéné (B). C a p 1 1 o n s: 1. Con-
tour of the Adriatic promontory; 2. Main structural boundary; 3. Ophiolite beit (Penninic in the west and Mre?
in the east); 4. Földed flysch beit surounding the Adriatic promontory (Rhenodanubian, Magúra, Maramure?, Szol-

nok and Sarajevo); 5. Földed East and South Oarpathlan flysch beit (Oeahláu and Severin)

A paleogénben a Déli és Keleti Kárpátok területén nem volt jelentsebb
térszkülés, s a Balkanidák eocénvégi gyrdése— takaróképzdése alapján

Európához (Moesiához) viszonyítva elssorban É és nemK felé irányuló mozgá-
sukkal számolhatunk, aminek nyomai a legészakibb, a Nyugati Kárpátokba
beépült szerkezeti övékben (Duklai és Porkuleci takaró) várhatók. A tulajdon-

képpeni Nyugati Kárpátokban viszont éppen az oligocénre tehet a Magúra öv

f gyrdése— takaróképzdése, amihez legalább néhányszáz km-es térszkü-
lést tartanak szükségesnek. A megfelel kinematikai határ Ny-on az alpi front-
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4. ábra. A Kárpát—Pannon régió miocén forgástOrténcte, Bállá Z. (1084) nyomán. JelmnRyoráznt: 1. Kontár nz adott állnpotliun, 2. A nini

ByOrdéal front nyomvonala nz adott helyzetben, 8. Az elmélyeég mai küls Imtárának nyomvonala, 4. Kontúr az elzd helyzetben, 6. A mai gyrdést
front nyomvonala az elzd helyzetben, 0. A Déldundntúll egységnek az Apusenl-egység elzd helyzetére vonatkoztatott körvonala az adott helyzetben,

7. PorgAspólas, 8. Eltn terület, 9. Az Alp— Magúra— Máramaros—Szolnok fllsöv gyúrt állapotban, 10. A Csalh—Szörényi fllav gyúrt állapotban,

11. Közvetlenül nz adott helyzet eltt eltnt terület. Bucov. = Bukovinai egység (= Központi Keleti Kárpátok), Oéta = Géta egység + Dunai
autochlon (= Déli Kárpátok), Ap. = Apuséul egység (= Erdélyi-középhegység), Me. = Mecseki egység (= Dél-Dunántúl), M. = Máramarosl egység

Fia. 4. The Miocéné rotatlon hUtory of the Carpathlnn-Pannonlan region, afler Bállá (108-1). Coptlons 1. Outllnes In the glven sltuatlon; 2.

Trace of tho preaent foldlng front In tho glven sltuatlon: 3. Tracc of the present boundary of the foredeep: 4. Outllnes in the prevlous sltuatlon: 5.

Trace of the present folding front In the prevlous sltuatlon: 6. Outllnes of the South Tronedanublan doinoln In the glven sltuatlon relatíve to the Apusenl
domnln In the prevlous sltuatlon: 7. Rotatlon polc: 8. Areá to be consumed: 9. Földed Alplne and Magura-Maramure?-8zolnok flyseb beli ; 10. Földed

Oalilfiu— Scverln flysch beit; 11. Arca consumed prior to the glven sltuatlon. Bukov. = Bueovlnlan domnln (= Central Húst Carpathlnns), Géta -

Getlc domnln + Danublan autochtone (= South Carpathlnns), Ap. = Apusenl domaln, Me. = Mecsek domnln (= South Trnnsdanubln), M. = Mara-
muref domaln
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való ótsievctlietósig biztosítására tQntettük fel

Fia. i. The klnemallcs of the Miocéné hasin formánon In tbc Carpathlan-Ponnonlan region, nfter Dallí (10R4). A Itopoch tn«P

oftho Neogene— Quaternary sedlmenUry complrx. Cnpllons: 1. Outcxops of pre-Tertlary cotnplexe*: 2. Isopacha In lan: 3.

Deptha over 4 km. B: Interpretatlon. C a p t I o n s 1. Tenslonal zones connected wlth etrikr slip movements. 2. Trnsicnal ionra

connected wlth concentrir cxtenslou, and the conccntrlc trausform faulti limiting tbem: 3- Ilorst bonndarle*: 4. hhear forccs, 5. Ex-

tenslon forccs; 0. Klnematlcally homoeeneous arca* (1) Viennn, Dnnuhc— Kába a
' " “ "" K-*‘"

— north—south dlrected concentric rxtenslon, (31 Dráva
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11. ábra. A szenon eltti alpi paleomágneses elfordulások illeszkedése a Buda— Pilis egység szerkezeti hajlatához
(A) egy felstriász fácieshatár folyamatosságának visszaállítása (Kázkéb M.—Kovács S. 1985) alapján és az alpi

egységek K-i felnyílása CB) a szenon korú paleomágneses irányok összeforgatása alapján. Ballá Z. (1988a, b) nyo-
mán. Jelmagyarázat: 1. Triász fácieshatár, 2. Hézag a rekonstrukcióban, 3. Az óramutató járásával egye-

zen elfordult terület

Fiff. 11. The alignment of the pre-Senonian Alpine palaeomagnetic rotations with the northeastern Transdanubian
structural bend (A) on the basis of the restoration of the continuity of a Laté Triassic facies boundary (KízmÉr
and Kovács, 1985) and the openlng of the Alpine units towards the east CB) after the alignment of all the Senonian
palaeomagnetic dlrections witheach other, after Bállá (1988a, b). 0 a p t i o n s: 1. Triassic facies boundary; 2. Gap

in the reconstruction; 3. Area rotated clockwise

bán folytatódik, K-en viszont a miocénkori határt követve ráfordul a Szolnoki

flisövre és Ny felé a Száva-redk, majd a Periadriai-vonal irányában nyomozható
(8. ábra).

A mozgástörténet elemzését kinematikai megfontolásokra alapozzuk. ÉNy-i
egységünk az Afrikai lemez Adriai kiszögellésének ÉK-i részét képezte. Európá-
hoz viszonyítva Afrika a szenon elejétl kezdve nagyjából É-i irányban moz-
gott. s a szenon— eocén mozgás egyszer kinematikai modellel (9. ábra

)

írható le.

A miocéneleji helyzetben (10. ábra) az Adriai kiszögellés feje jóval szélesebb,

mint a nyaka, ami annak lehet a következménye, hogy az alpi szakaszon — a

felseocénben kezdd Adria/Európa kontinens-kontinens ütközés következté-
ben — az Adriai kiszögellés feje szétnyomódott. A szétnyomódás f értelme

területünkre vonatkozóan abban látható, hogy az egész Nyugat-Kárpáti és

Bakony—Bükk—Zemplén egység Európához képest jelentsen elmozdult K
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12. ábra. A Magúra—Pieniny kinematikai határ vázlata az oligocénben. Megjegyzés: A 0—5 pont azonosítást
szolgál. A Magura-medence üledékeibl a mozgás során képzd akkréciós éket (= leend gyrt öv) elhagytuk, s a
mozgást nem ennek frontjára, hanem a fent említett határra vonatkoztattuk. A számok az illet helyzetek egymás-

utánját jelzik: 1 = kiindulási állapot, 2—3 = köztes állapotok, 4 = miocéneleji állapot

Fig. 12. Kinematic sketch of the Magúra—Pieniny boundary in the Oligocene. N o t e: Points 0—5 serves fór ident-
ification. Aceretionary prism (= future fold zone), originated from the sediments of the Magúra hasin during the
convergence, omitted, and the movements related nt to the front bút to the boundary indicated. Figures indicate
successive situations: 1 = initial situation, 2—3 = intermediate situations, 4 = situation at the beginning of the

Miocéné

felé. Ilyen körülmények között konvergens határ várható K-en és két ellentétes

értelm eltolódásos határ — É-on és D-en (8. ábra).

A kép részletezéséhez Kázmér M.

—

Kovács S. (1985) modelljét vesszük ala-

pul. A modellbl elfogadjuk a Bakonyi egység illesztését a Déli Alpokhoz a

Periadriai- és a Keleti Alpokhoz a DAV-vonal mentén, de jelents módosítást

tartunk szükségesnek a kinematikai értelmezésben. Az alpi és dunántúli paleo-

mágneses adatok átfogó elemzésével (Bállá Z. 1988a, 1988b) kimutattuk (11.

ábra), hogy (A) a szerion eltti (a Déli Alpokban albai és idsebb, az Északi
Mészk-Alpokban jura és idsebb) irányok óramutató-járással egyez elfordu-

lása a triász fácieskép alapján visszaállított helyzetben megegyezik a Pilis

—

Budai hegység ugyanilyen irányú szerkezeti behajlásával, ami az illesztést meg-
ersíti, és (B) a szenon irányoknak a bakonyiakra forgatása azt eredményezi,

hogy az Északi Mészk-Alpok és a Déli Alpok K felé szétnyílnak, nemcsak
helyet adva a Bakonyi egységnek, hanem jelezve a Keleti Alpok és a Nyugati
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Kárpátok nagymérv szétnyomódását, ami az eredeti modell (Kázmiír M.
1984) jelents módosítását igényli.

Az a mintegy 500 km-es balos elmozdulás, amely a DAV—Rába-vonal mentén
mérve a Keleti Alpok és a Dunántúli-középhegység között ma észlelhet, nem
tisztán a Rába-vonal menti balos eltolódásban, hanem egyebek közt a Keleti

Alpok és a Nyugati Kárpátok megnyúlásában jelentkezett, vagyis a Rába-
vonal menti eltolódás ÉK felé fokozatosan elhal, míg a kárpáti fronton a Nyu-
gati Kárpátok és Európa közötti ugyancsak balos eltolódás K felé egyre nagyob-
bá válik (Ny-on az alpi fronton viszont eltnik). A megnyúlás, valamint az elto-

lódás áttevdése következtében a kezdetben É—D irányú Magura-övnek egyre

nagyobb szakasza válik K—Ny irányúvá és záródik ki a konvergenciából

(12. ábra), vagyis a gyrdés—takaróképzdés K felé egyre késbben fejezdik
be, összhangban a megfigyelési tényekkel.

Az alpi szétnyomódás miatt K felé mozgó egység D-i határán jobbos eltolódá-

sok várhatók. A középmagyarországi szerkezeti pászták mindegyike azonos
rajzolatot mutat: Ny felé elkeskenyedik vagy kiékeldik, ÉK felé pedig egy
hirtelen kiszélesed egységhez csatlakozik. Az áthajlási helyeket összeköt
vonal lefutása (

8

. ábra) egyenes és párhuzamos a flisöv és a Kapos-vonal által

jelzett elsrend kinematikai határral. Ez a szerkezeti rajzolat arra enged
következtetni, hogy a pászták mindegyike az ÉK-i folytatásba es egységek
jobbos nyírással létrejött ,,farka” (ilyen „farok” a Drauzug is), s az említett

egyenes az elnyírt és merev részek határát követi, hegyesszögben metszve
az aljzatpásztákat.

Az a mintegy 500 km-es jobbos elmozdulás tehát, amely a Periadriai—Balaton-

vonal mentén mérve a Déli Aljiok és a Dunántúli-középhegység között ma
észlelhet, nem tisztán a Balaton-vonal menti jobbos eltolódásban, hanem els-

sorban a középmagyarországi nyírásos eredet pásztás öv létrejöttében nyilvá-

nult meg; a Balaton-vonal jobbos eltolódása már a Velencei-hegység elterében
elhal, s a megfelel mozgás a D-re következ pásztahatáron ersödik fel; az e

pásztahatár menti eltolódás K-ebbre hal el stb. (lásd a 8. ábrát).

A hazai nagyszerkezeti összkép jellemz pásztássága tehát csak az oligocén-

ben jött létre, az azt megelz idszakokban nem létezett. Az erre a pásztásság-

ra alapuló sföldrajzi elképzelések tehát irreálisak már az eocént illeten is.

Az oligocéneleji helyzet visszaállítása (10. ábra, B) után, azaz az eocénben és a

korábbi idszakokban a hazai nagyszerkezetet már egy többé-kevésbé izomet-

rikus elemekbl álló mozaikként kell értelmeznünk, amely rajzolatában szinte

semmi rokonvonást nem mutat a mai szerkezeti képpel. Ez ad alapot ahhoz a
következtetésünkhöz, hogy hazánk nagyszerkezetének legfbb jellegzetességei az

oligocén és miocén mozgások eredményeképpen jöttek létre.
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On the origin of the structural pattern of Hungary
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Abstract

The generál striped structure of the pre-Cenozoic basement of Hungary árosé in the
Oligocene due to the dextral shear of the Southern margin of the Northwestern unit. The
present arrangement of the main tectonic units of Hungary árosé in the Miocéné due to
the instrusion of the Southeastern unit írom the Southwest, its collision to the North-
western unit and their rotation in opposite directions.
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O npOHCxo>KfleHHH cTpyKTypHoro pncyHKa BeHrpnH

3. BcuiAd

TeHepaBbHaR nojiocnaTafl CTypicrypa fl0KahH030HCK0r0 (JjyH/iaMeHTa BeHrpmi B03hhkji3

b o-nnropeHe b xoge npaBoro CKJiaiibiBaHHH k»khoh OKpaiiHbi CeBepo-3ana/iHOií eflHHuubi. Co-
BpeMeHHoe pa3MeiyeHHe maBHbix TeKTOHHHecKnx ennmig BeHrpHH bo3hhkho b MHopeHe b xoge
BHeapeHHR K)ro-BOCTOHHOH egHHHiibi c ioro-3anaga, ee ctojikhobchhr c CeBepo-3anaflHoií enH-

HHiieií h hx noBopoTa b npoTHBonoHOWHbix nanpaBiieHHjix.
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A Balatonf— velencei terület

szerkezetalakulása*

Dudko Antonyina**

(11 ábrával)

Összefoglalás: A Balatonf—velencei terület felskarbonnál idsebb képzd-
ményei orogén deformációt szenvedtek. Szerkezetük pikkelyes—takarós, de ennek kiala-

kulásában a variszkuszi és a fiatalabb mozgások hatása nem különböztethet meg. Az
eoalpi orogenezis során jött létre a Középhegységi-szinklinális és annak hajlata a velencei

gránitmag körül. Az e szinklinális D-i szárnyán lév területünk szerkezetalakulását fleg a
harmadidszaki mozgások határozzák meg. A pásztás aljzatszerkezet, a pászták megnyúlt-
sága, hajlata és tektonikai lehatároltsága, az eocén korú üledékes és vulkáni képzdmé-
nyek jobbos eltolódásokkal való széthúzottsága mind e korú mozgásokra vezethet vissza.

Ezek az eltolódások valószínleg a Bakonyi-egységnek az Alpokból való kinyomódásával
kapcsolatosak. Ugyanezzel a folyamattal magyarázható a K-velencei periklinális létre-

jötte is az eoalpi orogenezis során meghajlott középhegységi szinklinálisból. Az újalpi

mozgások során alakult ki a Polgárditól D-re elhelyezked miocén korú pull-apart jelleg
medence, amely a bádeni végén— szarmata elején kompressziót szenvedett. Ennél fiata-

labbak a tágulásos ertérben keletkezett közel E—D-i lefutású törések, amelyek mentén
a K-velencei területrész folytatása mélybe süllyed.

Területünk szerkezetét mindeddig fleg csak regionális munkákban tárgyal-

ták. A regionális érc-elkutatási program keretében lefolytatott munkálatok új
adatokkal szolgáltak a terület szerkezetének megítéléséhez, mind a területünkre

beforduló Balaton-vonalat illeten, mind más vonatkozásokban. Ezek azonban
csak a legújabb regionális összesítések (Majoros Gy. 1980, Bállá Z. 1984,

1988, Kázmér M.—Kovács S. 1985) nyomán nyertek értelmezést és álltak

össze egységes képbe. A szerkezetalakulást a fbb feljdéstörténeti szakaszok-
nak megfelel felosztásban tárgyaljuk.

A balatonf— velencei terület a Középhegységi-szinklinális D-i szárnyán
helyezkedik el (1. ábra). A Dunántúli-középhegység aljzatából itt bukkannak
el az ópaleozoos epi- és anchimetamorf képzdmények, amelyek kora az

ordoviciumtól a karbonig terjed és amelyeket felskarbon gránitintrúzió tör át.

Ez utóbbi a variszkiuszi orogenezis záróképzdménye, akárcsak a felskarbon
korú fülei konglomerátum, amely metamorfitok kavicsából áll. A gránittól É-ra
és D-re es fúrások perm—mezozoos karbonátos és terrigén, továbbá eocén
magmás és üledékes, valamint neogén üledékes képzdményeket tártak fel (1.

ábra). Az idsebb képzdmények — a gránitot is közéjük értve — elrendezdé-
se pásztás jelleg, s a pászták Zalától a Velencei-hegységig húzódnak, nagyjából
a Középhegységi-szinklinális csapását követve (2. ábra).

Az ópaleozoos képzdmények mikrotektonikai vizsgálata (Dudko A. 1986)

fényt derített e képzdményeknek a — valószínleg takaróképzdéssel járó —
variszkuszi orogenezissel kapcsolatos plasztikus deformációjára. Eszerint a

* A Budapesti Területi Szervezet 1987. május 21-i eladóülésén elhangzott eladás.
•• Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14.

A kézirat lezárva: 1987: VII. 20.
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balatonfkajári kvarcfillit két fázisban deformálódott, amelyek közül a fiata-

labb kétségkívül variszkuszi korú, éppúgy, mint a terület többi felskarbon
eltti képzdményében, az idsebb vagy korábbi variszkuszi, vagy esetleg

kaledóniai lehet, Lelkesné Felvári Gy. (1978) feltevésével összhangban.
A variszkuszi redk tengelyiránya a balatonfkajári kvarcfillitben és a pol-

gárdi mészkben közel Ny— K-i, eltérve a középhegységi csapástól (Dudko A.

1986). Ugyanakkor a képzdmények elterjedése (3. ábra) középhegységi (ÉK—
DNY-i) irányítottságot mutat, s a bels gyrt szerkezet csapása eltér a pásztá-

kétól. Az eltérés okát nem sikerült tisztáznunk.

Az ópaleozoos képzdmények szerkezete szelvényben kétségtelenül pikke-

lyes-takaros (4. ábra). Mezozoos képzdmények hiányában azonban a varisz-

kuszi mozgások nem különíthetk el a késbbiektl. Ahol több fúrás van — pl.

a Kszárhegyen (3. ábra) — bonyolultabb szerkezet mutatható ki, a kevésbé
megkutatott területrészeken is valószínleg ez várható.

Az eoalpi (középskréta) orogenezis során keletkezett a Középhegységi-szink-

linális területünktl É-ra, a Bakony és a Vértes D-i peremén és elterében
pedig a perm— mezozoos összletek pikkelyes— torlódásos szerkezete (1. és 2.

ábra). A képzdmények elrendezdése összenyomott periklinális szerkezetet

körvonalaz (Dudko A. 1988), amely els megközelítésben akár a Középhegysé-
gi— szinklinális párja, vagyis egy azt D-rl kísér és azzal azonos eredet
antiklinális lehetne. Ez azonban csak a Bakony és a Vértes vonatkozásában
lehetne helytálló, K-en a periklinális tengelye a Budai-szinklinálisnak ütközik,

amely a Középhegységi-szinklinális középskrétában elfordult folytatása

(Bállá Z.—Dudko A. 1989). Az elfordulás a velencei-hegységi gránitmag körül

történt.

Ez a szerkezeti kép (2. ábra) kételyeket ébreszt aziránt, hogy a Kelet-velen-

cei-periklinálisban záródó szerkezet a Középhegységi-szinklináíis párja, s felveti

azt a lehetséget, hogy a mai helyzet harmadidszaki mozgások következmé-
nye.

A középskréta szerkezetalakulás nyoma a képzdmény-pasztáknak a szin-

klinális tengelyével párhuzamos lefutása és talán a gránitba pikkelyezett

pákozdi alsótriász lehet. A több ezer m vastagságú perm—mezozoos összlet

lepusztulása, de legalábbis annak kezdete, ugyancsak a középskrétára tehet,
amint az Haas J.—Jocháné Edelényi E. (1979) és Császár G. (1986) sföld-
rajzi vázlataiból kitnik.
Az óalpi szerkezetalakulásnak területünkön egyetlen biztos jele észlelhet, s

ez a felskréta korú alkáli ultrabázisos magmatizmus (Horváth I. et al. 1983).

Telérei (3. ábra) közel Ny—K irányú tágulásra mutatnak; ezekkel megegyez
(É—D) csapású a nyugatvelencei kvarctelérek többsége. Ennek a deformációs
folyamatnak azonban egyéb szerkezeti megnyilvánulását nem ismerjük.

A mezoalpi szerkezetalakulással hozható kapcsolatba a felseocén korú
andezitvulkánosság, amelynek legjellemzbb képzdménye a velencei paleovul-

kán maradványa (Dudko A. et al. 1982, 1988). Ez egy kontinensperemi hely-

zet, szubdukciós eredet vulkáni öv (Bállá Z. 1981) része volt, amely Magyar-
ország területén szk sávban Zalától Recskig követhet (Csillag J. et al. 1983)

és amelynek szubdukciós eredetét azóta anyagvizsgálatok is igazolták (Darida-
Tichy M. 1987). A Bakony eocén rétegsoraiban szórt tufaanyag észlelhet,

fleg a felslutéciaiban és a priabonaiban (Dudich E.—Kopek G. 1980), kb. a
44—38 m. éves korintervallumban. Ez tág körzetre vonatkozóan is jól rögzíti

a vulkáni tevékenység korát.
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2. ábra. Az eocéunél idsebb képzdmények porlkllnális szerkezete. Jelmagyarázat 1. Gránit, 2. palcozéilkum, 3. Perm-trlász általában, 4. Pertu-
nlsölridsz,, 6. Középs fels triász, 0. Földtani határ az aljzatban, 7. Kalnozlkumndl Idsebb képzdmények kibúvdeu. 8. Ismeretcsségl botár. 0 Törés, 10. A
Dunántúli-középhegységi egység D l határa, 11. Eocén vulkáni összlet a tanulmányozott területen, 12. Kocán vulkáni-üledékes ötszlet a tanulmányozott terü-

leten, 13. Eocén vulkánit fúrásban, 14. Knlnozölkumnúl Idsebb képzdmények fúrásban

Fia. 2. Perlcllnal struoture of tlie pre-Eocene fonnatlons. E x p I a n a t I o n s 1. Gránité, 2. Lower Puleozolc, 3. Permiau to Trlasslc In generál, 4. Perminlu
to Lower Trlasslc, 5. Mlddle to Upper Trlasslc, 0. Geologlcol boundary in the basement, 7. Outcrop of the pre-Cenozolo foriunllons, 8. Coutour of knowledges
0. Fault, 10. Southern boundary of the Transdanublan Rangé unit, 11. Eocéné volcnnlc fönnállón in the study arai, 12. Eocéné volrnno-sedlnientary íormutlou

lu the study arca, 13. Eocéné volcnnlte drilled, 14. Pre-Cenozoic fönnállón drilled
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3. Ábra. A hnrnindldezaknál Idsebb képzdmények elrendezdése. J c I ni n g y n r á r. a t: 1. KvarcflUlt (BulntonfCkajárl Formáció), 2. Ordovlolurn-Bzllur mctninorf pnln
ös&ilet dlabáxzal, porflrolddal, mészk. 3. Aleó-kOzéps devon kristályos mészk, márvány (Folgdrdi F.). 4. Fclsdevon mészk, 6. Alsókarbon bitumenes mészk, ngyngpnln
(Sznlmdb.it tyánl F.), 0. Felsknrbon gránit és telérkzetel (Velencei F.), 7. Felsknrbon konglomerátum, nleurollt iFülel F'.), 8. Perin-mezozlkum általában, 0. Alsóperm kvarc-
porig. kvnredlorlt (KékkiUI F„ Dinnyést F.), 10. FeUperm konglomerátum, vörös homokk, dolomit, mészk (Dinnyés! F , Tnbnjdl F.), 11. Alsótriász mészk, dolomit, homok-
k. nleurollt (Alcsntdobozl F., Arácsl F.). 12. KÖzépstrláez dlploporás dolomit, mészk, tufás mészk (Budaörsi F.>, 13. Felskréta alkáli ultrnbázlsoe lnmproflr telérek, 14. Az
A-B szelvény kivágató, 15. Tektonikai vonalak: o. törésvonal (minsítés nélkül), ft. feltolódás, e. eltolódás. 10. Pretcrcler képzdményt ért fúrás, 17. Földtani határ

Pia. 3. Arrnngement of prc-Tertlnry formatlons. Explanntlons 1. Quartz phyllltc (the Dalatonfknlár Formntlon), 2. Ordovlclnn to Silurinn metomorphle srhlsts wllh
tllnbases, porphyrold; llmestone, 3. Lower to Mlddle Dcvonlnn crystolllne limeatone nnd nmrble (tbc Polgárdl Formntlon). 4. l'pper Devonlnn llmestone. 5. Lower Cnrbonlferous
hltumonous llmestone nnd shale (the Szabadbattyán Formntlon), 0. l'pper Cnrbonlferous gránité nnd dyke rocks (the Velence Formntlon), 7. l’pper Cnrbonlferous conglomernte
and siltstone (the Föle Formaiion), 8. Permlnn nnd Mesozole In generál, 0. Lower Perrnlon qunrtz porpliyrles nnd qunrtz dloritc* (the Kékkút nnd Dinnyés Formntlons). 10.

I pper l’ermlnn conglomeruto ,red snudstone, dolomité nnd llmestone (the Dinnyés nnd Tnbnjd Formntlons), 11. I.ower Trlnssle llmestone, dolomité, snndatone nnd siltstone

(tbc Alcsntdoboz nnd Aráes Formatlons), 12. Middlc TrlneBle Dlplopora dolomité, llmestone and lufntlc llmestone (the Budaörs Fonnatlon), 13. l'pper Crelnccous nlknllne ultrn-

mnflc lnmprophyrlc dykes, 14. Inzert of the ecet ion A — B, 15. Tertonk llries: a — fnulMwHh no distbictioji), 6 — reverse fault, c — strike-slip fnult, 18. Borehole penetrntlng
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A Velencei-hegység körzetében a Balaton-vonaltól É-ra — keskeny paszták-

ban (2. és 5. ábra) — tufaközbetelepiilésekkel tagolt üledékes felseocén

képzdmények fordulnak el, jól korrelációba hozható mészk- és tufaszint-

tekkel (6. ábra). Kecskeméti Z. (1980) állapította meg, hogy a Balaton-

bozsok—Úrhida—Lovasberény vonulat rétegeire jellemz felseocén smarad-
ványegyüttes van meg Tabajd és Csákvár környékén, valamint a Budai-hegy-

ségben és tovább keleten. A velencei képzdmények elterjedése alapján

ellentétes irányú eltolódások tételezhetk fel (7. ábra), amelyek különböz
korúak lehetnek. Az eltolódásokat közvetlenül igazoló adatot azonban nem
ismerünk.
Az eocén képzdmények paleomágneses vizsgálata (Márton E. 1986) arról

tanúskodik, hogy a velencei gránittest nem fordult el észreveheten a Bakony-
hegységhez viszonyítva.

A Kelet-velencei-paleovulkán maradványai a Balaton-vonaltól mind É-ra,

mind D-re jelen vannak (2. ábra), ami jelents szerkezeti változás a Ny-abbi

területekhez viszonyítva s talán szintén fiatalabb mozgások rovására írható,

akárcsak az egész vulkáni öv mai széthúzottsága.

KázmérM.—Kovács S. (1985) úgy vélik, hogy a Középhegység az Alpokból

nyomódott ki a középseocén— oligocén folyamán. Bállá Z. (1988) a magyar-

országi nagyszerkezeti kép jellemz pásztásságának kialakulását — a pászták

Ny-i elvékonyodása alapján — ezzel a kinyomódással, pontosabban a kinyomott
egység D-i peremének jobbos nyírásával magyarázza. Ezzel a folyamattal

kapcsolhatjuk össze az eocén képzdményekkel kitöltött árkok és a paleo-

vulkán széthúzását jobbos eltolódásokkal. Ugyanezzel magyarázhatjuk a

Kelet-velencei-periklinális D-i szárnyának kialakulását, ami a Budai-hegység

eredeti DK-i folytatásába es képzdmények DXY-ra való behúzásával történt,

jobbos eltolódásokkal, kb. úgy, ahogy azt Majoros Gy. (1980) vázolta fel a permi

üledékek vonatkozásában. Jobbos eltolódási karcok észlelhetk pl. a Bence-

hegyi kfejt által feltárt és az eocén andezitvulkánosság során hidrotermális

bontást szenvedett gránit DNv— ÉK csapású, közel függleges kzetréseinek

felületén.

Ha a buzsáki, ságvári és velencei gránitot egyazon, közel izometrikus alakú

intruzív testbl származtatjuk és ezt a testet visszaállítjuk (Bállá Z.

—

Dudko
A. 1989), a Kelet-velencei-periklinális DK-i szárnya eltnik, s képzdményei
a gránittesttl K-re, a Budai-szinklinális folytatásába rendezdnek. A balaton-

fi— velencei terület mai szerkezeti képének f vonásai tehát a mezoalpi moz-
gások következtében jöttek létre.

A neoalpi szerkezetalakulás nyomai a következkben nyilvánulnak meg.
A szarmatánál idsebb miocén képzdmények vastagságeloszlásából szembe-

ötl, hogy az eocén képzdmények elterjedését meghatározó törések ugyanúgy
hajlanak, mint a gránitpászta (2. és 5. ábra). Polgáridtól D-re a geofizikai

mérések és a mélyfúrások nyomán egy miocén üledékekkel kitöltött süllyedk
rajzolódik ki, a Polgárdi-medence (Dudko A. et al. 1988). Az ezt kitölt miocén
(ottnangi?—kárpáti—bádeni) üledékek vastagsága a lisztrikus eredetnek tart-

ható ÉNy-i határtöréshez közeledve 600— 700 m-re n (8., 9. ábrák). A süly-

lyedést feltolódásban megnyilvánuló összenyomódás zárja le, amelynél a szar-

mata üledékek már fiatalabbak.

Mindennek alapján a Polgárdi-medencét a Várpalotai-medence (Kókay J.

1976) analogonjának tekintjük. Kókay J. véleményétl eltéren azonban a

medenceképzdést ott is tágulásos eredetnek véljük, a kétségtelenül megfigyel-

2 Földtani Közlöny
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het feltolódást pedig szintén késbbinek, bádeni—szarmata korúnak tartjuk.

Hasonló eredet és történet lehet a kett közé es Berhidai-medence (Kókay
J. 1987) is.

A Várpalotai-, Berhidai- és Polgárdi-medence kialakulását a Vértesnek a
Bakonyhoz viszonyított elfordulásával és az ezzel összefügg egyéb jelenségek-
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G. ábra. Fúrási rétegsorok párhuzamosítása. Jelmagyarázat: Paleozóikum: 1. Metamorf pala, 2. Diabáz, —
Kzéps-fels eocén üledékek: 3. Mészk, 4. Márga, 5. Agyag, 6. Homokk, 7. Konglomerátum, 8. Andezittufa, —

9. Pannóniái üledékek általában, 10. Vetzóna
Fia. G. Correlation of borehole columns. Kxplanations: 1 —2. Paleozoic: 1. Metamorphic schist, 2. Diabase,
3—8. Middle to Upper Eocéné formations: 3. Llmestone, 4. Mari, 5. Clay, 6. Sandstone, 7. Conglomerate, 8. Andesitic

tuff, 9. Pannonian sediments in generál, 10. Fault zone
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7. ábra. A.1 eocén képzdmények eltolódásai. Jelmagyarázat: 1. Középs-fels eocén üledékes Összlet, tnfa-
szintekkel, 2. Felseocén vulkánit

Fig. 7. Strike slips in the Eocéné formations. Explanations: 1. Middle to üpper Eocéné sedimentary sequence
with tuff horizons, 2. Upper Eocéné volcanite

kel — az Iszkahegyi-blokk kihúzásával és elfordulásával, a Telegdi-Roth
vonal folytatásába es Inotai-vonal kiékeldésével, a Balatonfi-blokk elfordu-

lásával stb. — kapcsolhatjuk össze (Bállá Z.—Dudko A. 1989).

A három említett miocén medencében a bádeni végén—szarmata elején fel-

lép összenyomódás a DK-i tömbnek ÉK felé irányuló mozgásával (B at.t,

a

Z.

1984) kapcsolatos, amely az egész Közép-Dunántúlon a Balaton-vonalat követ
kompressziós övben jelentkezik (Bállá Z. et al. 1987). Ez az öv azonban K-en
nem fordul el a Velencei-hegység felé, hanem a Bugyi-szerkezet irányában foly-

tatódik. Az említett medencékben fellép összenyomódás az öv hátterébe esik,

így csak a korábbi lisztrikus övék mentén, korlátozott mértékben jelentkezik.

A Kelet-velencei paleovulkán K-i lehatárolásával kapcsolatban vetdik fel az
ún. „Váli-törés” problémája. Ezen a kérdéses szakaszon a gravitációs térkép

2*
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Fig. 8. Thlckness and utructural iketeh of the pre-Snnnntlan Miocéné mafortlons. Kxplanntlonn 1 PrcMIocene formatlons, 2. Boun-
diiry of Sarnmtlnn eedlnients, a. ThlckneeB leollnc of pre-Sarmatlan Miocéné fornmtlonB, 4. Tectonlc llnes: a — reveree fault, b — slrlke-BlIp faut,

c — fault, 5. Borebole elte
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10. ábra. A kelet-velencei terület földtani szelvénye. Jelmagyarázat: 1— 3. Lásd a 9. ábrán, 4. Alsó-középs
miocén üledékek, 5. Oligocén üledékek. — Felseocén képzdmények, rétegvnlkáni összlet: 6. Vulkáni képzdmé-
nyek túlsúlyban, 7. Üledékes képzdmények túlsúlyban, 8. Szubvulkáni andezit, 9. Intruzív breccsa, 10. Metaszo-

matit, 11. Diorit, — 12. Felskarbon gránit, 13. Szilur pala, 14. Perm-mezozóos képzdmények általában

Fig. 10. Geologieal section across the East Velence area. Explanations: 1—8. as in Fig. 9., 4. Lower to Middle
Miocéné sediments, 5. Oligocene sediments, 6—11. Upper Eocéné formations; stratovolcanic sequence: 6. Predomin-
antly volcanic rocks, 7. Predominantly sedimentary rocks, 8. Subvolcanic andesite, 9. Intrusive breccia, 10. Meta-
somatic rocks, 11. Diorite, 12. Upper Carboniferous gránité, 13. Silurian schist, 14. Permian to Mesozoic formations

in generál

szerint egy É—D irányú — helytelenül ,,Váli-törésnek” nevezett — mélytörés

tételezhet fel (Pintér A. 1983). A refrakciós szeizmikus szelvény szerint az

aljzat fokozatosan süllyed K felé, a „Váli-törésnél” kb. 1600 m mélyre kerülve

(MajkuthT. 1981). A Váli töréssel Wein Gy. (1977) a Gerecse— Budai-hegység
mezozoos képzdményeinek csapásváltását magyarázta, vízszintes elretolódá-

suk feltételezésével. Ez a nagyméret (30—40 km-es) vízszintes elretolódás
azonban nem jelentkezik a perm— mezozoos képzdmények elterjedésében

(a periklinális rajzolatában: 2. ábra).

A közel É—D lefutású törés, amelyet
,
,K ajászói-törésnek” nevezünk, az

Adonyi—Budajeni-medence Ny-i pereme mentén fut. A Budajeni-medence
Jámbor Á. (1980) szerint a felspannonban képzdött, míg a tle D-re es
Bicskei-medence K-i részének keletkezését Jaskó S. (1943) a szarmatára— alsó-

pannonra tette. A gravitációs hatószámítás eredményei alapján a Kápolnás-
nyék Kny-2 fúrástól K-re az aljzat 1800 m mélységbe süllyed; a környez
fúrások adataiból kiindulva, itt nagy vastagságú miocén és oligocén, továbbá
kisebb vastagságú eocén várható (10. ábra). A Kajászói-törést területünk leg-

fiatalabb nagyméret vetjének tarthatjuk, amely a pannon képzdmények
vastagság-eloszlásában (11. ábra) tükrözdik.
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Kisebb tömböket elválasztó törések, 10. Fúrás helye, 11. Vastagsági izovonal

Fia. 11. Thickness of the Sarmatian to Pannonian sediments. Kxplanations: 1. Silurian sehists of Velence.

2. The Velence gránité, 3. üpper Eocéné rnetasomatic rocks, 4. Outcrop of pre-Pannonian formations, 6—7. Important
faults: 5. The Adony-Kajászó fault, 6. The Csajág—si fanlt, 7. The Oárdony-Seregélyes fault, 8. Miocéné faults

rejuvenated in the Pannonian, ö. Faults dividing lesser blocks, 10. Borehole slte, 11. Thickness isoline

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a balatonfi-velencei

terület mai szerkezetének kialakulásában a legnagyobb szerepet a harmadid-
szaki mozgások játszották. Ezzel áll kapcsolatban a pásztás szerkezet és a
periklinális kialakulása, a felseocén képzdmények jobbos eltolódásokkal való
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tagolása és széthúzása. Egészében véve ez a szerkezet nem követi az idsebbe-
ket, hanem elnyírja azokat.

A pászták és az eltolódási vonalak meghajlása, valamint a Polgárdi- (és a még
kétséges Börgöndi-) medence kialakulása, továbbá az Adonyi-medence besza-

kadása a Kajászói-törés mentén a Mecseki— Apuseni -egység ÉNy-i tömbnek
ütközésével és ezt követ befordulásával kapcsolatos. A térképek alapján meg-
állapítható, hogy a fiatal szerkezetek részben az idsebb vonalakból örökld-
nek át!
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Tectonics of the Balatonf—Velence area (Hungary)

Antonina Dudko*

Abstract

Pre-Upper Carboniferous formations of the Balatonf—Velence area undergone oroge-
nic deformations. They are of imbricated nappe structure bút it is impossible to distin-

guish between the Variscan and younger events. The Bakony syncilne and its bending
around the Velence gránité core árosé due to the Eoalpine orogeny. The area in question
is located on the Southern limb of this syncline, and its structure mainly originated due to
Tertiary displacements which resulted in the striped structure of the pre-Tertiary base-
ment, in the elongation and the tectonic limitation of the strips as well as the in disruption
of Eocéné formations by dextral displacements. These strike slips were most probably
related to the pressing out of the Bakony unit from the Alpine realm. The same process
was responsible fór the generation of the East Velence pericline from the Bakony syncline
which had been bent during the Eoalpine orogeny. The Neoalpine movements resulted
in the generation of the pull-apart south of viliágé Polgárdi and in its compression around
the Badenian/Sarmatian boundary. Faults of N—S direction and of extensional origin are
younger and control the subsidence of the eastern continuation of the East Velence area.

Manuscript received: 4th August, 1987.

TeKTOHHKa paiiOHa BajiaTOHiJié—Bejiemie

(BeHrpHH)

AHmomma JJydKO

PE3HDME

PaHHenajieo30HCKHe opa30BaHHH patíoHa EajiaTOH(})e— BejieHqe npeTepnenH ruiacTH'iec-

Kyro ae(J)opMaqHio. Ohh hmckjt noKpoBHo-MeuiyüMaToe CTpoeHHe, ho TpygHo onpegejiaeTCB bjih-

Hwe ojiee MOJiOflbix gBH>i<eHHH Ha hx CTpyKTypooöpa30BaHne. B npoqecce aoaJibmuícKoro
oporeHe3a opa30Bajiacb CpegHeropcKan CHHKJiHHaab h B03HHK.no ee 3arH6aHne BOKpyr napa
H3 BeaeHqeiíCKHx rpaHHTOB. CoBpeivieHHbiH CTpyKTypHbih o/ihk HCCJiegyeMoro paüoHa, Haxogn-
meroca Ha k»khom Kpbuie stoü CHHKJiHHajiM, onpegeaHJicq b ochobhom b xoge TpeTHHHbix /ibh-

weHHÜ, BcaeacTBHe kotopmx bo3hhkjio jihhchhoc pacnpegeacHite o6pa30BaHHR, hx 3arn6aHne
h TeKTOHHHecKoe orpaHHHeHHe, HaKOHeq, pacTHrnBaHne aoqeHOBbix ByjiKaHHMCCKHx h ocaaon-

Hbix oöpa30BaHHH 3a cneT npaBbix cgBHroB. ropH30HTajibHbie npaBbie HapymenHH, BepoHTHO,
blJlH CB5133HbI C BblTaJIKHBaHHCM EaKOHbCKOH eflHHHUbl H3 Ajlbn. C 3THM npOgeCCOM TaK>Ke

MO>KHO yB513aTb B03HHKH0BCHHe BOCTOHHO-BeJlHqeHCKOH nepHKJTHHaJIH, 06pa30BaBIHeÍÍCH nyTeM
3arn6aHHH 3aMKa CpegHeropcKoií CHHKJiHHajin. B npouecce lOHoajibniiHCKiix hbidkchuh B03-

HHKJia h BnagiiHa k iory ot cejia riojirapgn, KOTOpan HcnbiTa/ia onarae b KOHge ageHCKoro hjih

b Hanajie capMaTCKoro Béna. Mojiowe hx hbjihiotch b03hhkujhc npn pacTHJKennH HapyuieHHH
iwapHflHOHajibHoro HanpaBjienHH, no KOTopbiM buia onyiqeHa BOCTOHHan wacTb BeneHueiiCKoro

paüoHa.

Hungárián Qeological Inslituto, H-1143 Budapest XIV., Népstadion üt 14.
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Delta progradációs nagyciklusok az alföldi

pannóniai (s.l.) medence feltöltdésében

az üledékes kzettest-morfológiai

vizsgálatok alapján*

Dr. Geiger János**

(10 ébrával, 6 táblázattal)

Bevezetés

A medencekitölt törmelékes kzettestek vizsgálatakor két lényeges feladatot

kell megoldani. Az els, az azonos felhalmozódási környezetben keletkezett

kzettestek feltárása és térképezése. A második, a medencefeltöltdés ciklusai-

nak kijelölése és az egyes ciklusok területi elterjedésének térképezése. Ez utóbbi
különösen bonyolult probléma, hiszen a szakaszos delta elrenyomulási (prog-

radációs) ciklusok idhorizontjai metszik a formációkat (1. ábra).

Bérczi I. (1985) munkájában rámutatott, hogy a megaszedimentológia
(mint a medenceanalízis kutatási eszköze) a „klasszikus üledékföldtan” ered-

ményeit többszörös áttételen keresztül tartalmazza. A medence feltöltdésének
szedimentológiai elemzéséhez a szeizmikus sztratigráfiai és az elektromos lyuk-
szelvények üledékföldtani értelmezése szolgáltatja a megfelel lépték adato-
kat (CONYBEARE, C.E.B., 1979).

Az alföldi pannóniai medence feltöltdéstörténetének elemzéséhez az elvi

alapot az algyi felspannóniai (s.l.) képzdmények többszörös deltaciklusainak
felismerése nyújtotta (Révész I. 1980). Ennek a fejldéstörténeti szemléletnek
kiterjesztését Gajdos I. et al. (1983) által kidolgozott litosztratigráfiai rendszer
biztosította. Az ezt követ kutatások részben — a kzetanyag regionális elem-
zésén át — az egyes formációk genetikájának felderítésére (Révész I. 1984;

1. ábra. Az üledékes kzettestek és idhorizontok relatív helyzete egy feltöltött medence elméleti metszetében .Jel-
magyarázat: 1. Delta sík és delta front, 2. Idhorizontok, 3. Delta lejt és delta eltér

Fig. 1. The relatíve positions of the clastic rock bodies and time horizonts in the idealized cross section of a fiiled up
basin. Explanation: 1. Delta piain and delta front, 2. Time horizonts, 3. Delta slope and prodelta

• Eladta „A matematikai tudományok szerepe és alkalmazási lehetségei a földtudományokban” cím ankéton,
Szegeden (1986. május 7—8.).

** Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejleszt Intézet, Szedimentológiai Csoport, 6701 Szeged, 30. pf.
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Bérczi I. et al. 1984), részben regionális földtani szelvények mentén — a
mikro- és makroszedimentológiai eredmények ötvözésével — egy-egy terület

feltöltdésmenetének vizsgálatára irányultak (Bérczi I. et al. 1984; Phillips,
R. L.—Bérczi I. 1985). A szedimentológiai vizsgálatok eredményeit egyrészt

a nagy mélység medencerészek (Bérczi I.— Phillips, R. L. 1985), másrészt a
regionális paleomorfológiai vizsgálatok (Geiger J.—Révész I. 1985) tapaszta-

latai alapján feltöltdési modellekben összegezték.

A szeizmikus sztratigráfiai elemzések ezzel párhuzamosan az alföldi pannó-
niai medence üledékes képzdményeiben három szeizmikus egységet mutattak
ki (Késmárky et al. 1981; Pogácsás Gy. és Völgyi L. 1982; Pogácsás Gy.
1982, 1984; Berkes et al. 1983). Pogácsás Gy. és Völgyi L. (1982), valamint
Lukács et al. (1983) munkái a szeizmikus reflexiók litosztratigráfiai hátterét

kutatták. Pogácsás Gy. (1984) munkájában bemutatta a litosztratigráfiai

egységek, illetve a trendanalízis alapján meghatározható litogenetikai egységek
(Szalay Á.—Szentgyörgyi K. 1979) szeizmikus fácies-ekvivalenseit. Pogá-
csás Gy. ebben a dolgozatában a szeizmikus fácieseket delta morfogenetikai

egységekkel is azonosította, st térképén a pannóniai (s.l.) deltarendszerek

lehordási irányait is megjelölte (Pogácsás Gy. 1984; 16. ábra).

A szedimentológiai és szeizmikus értelmezés azonosságát bizonyította Pogá-
csás Gy. és Révész I. (1985) munkája. MAttick, R.E.—Rumpler J.—Phillips,
R. L. (1985) a DK-Alföld 18 szeizmikus szelvényének elemzésével két progra-

dációs ciklusú feltöltdési modellt adott. Véleményük szerint a feltöltdés

kezdetét a turbidittestekre következ mélyvízi (6-800 m) deltasorozat jelöli ki.

Ezt a környezetfejldési rendet a szerzk egy sekélyvízi deltafront, majd delta-

sík (ún. LMT szeizmosztratigráfiai egység) környezet megjelenésével zárják le a

felspannon (s. 1.) végén. Noha ez a feltöltdési modell a korábbi vizsgálatok-

kal (Bérczi I. et al. 1984; Bérczi I.—Phillips, R. L. 1985; Geiger J.—Ré-
vész I. 1985) nem mindenben egyeztethet össze, mégis megersítette a több-

szörös deltaprogradációs feltöltdési modellt (Geiger J. 1985; Geiger J.—
Révész I. 1985).

Ilyen elzmények után a jelen munka célja ketts. Egyrészt a dolgozat egy
olyan kvantitatív vizsgálati és értelmezési eljárást kíván bemutatni, amely a

Felszín

Surfaoe
'[

2

1 5

3

Neogén aljzat

Naogene basement

2. ábra. A formációk (litosztratigráfiai egységek) felszín alatti térbeli helyzetét leíró paraméterek. Jelmagyará-
zat: 1. A formáció vastagsága ( V), 2. A tet mélysége (TM), 3. A formáció talpának a neogón aljzattól mért távol-

sága (T), 4. A pannóniai képzdmények vastagsága a Törteli Formációig bezárólag (PV), 5. A neogén aljzat mély-
sége (M)

Fig. 2. Parameters deseribing the subsurface spatial posltions of the formát ions. Explanation: 1. The thlckuess

of the formation, 2. The distance of top of the formation from the surface, 3. The distance of bottom of the formation

from the Neogene basement, 4. The totál thickness of the Pannonian formatious from the lowermost one to the Törtei

Formation, 5. The distance of the Neogene basement, from the surface
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kzettestek környezeti azonosítását és a medencefeltöltdés progradációs
ciklusait térképezhet módon kiválasztja és azonosítja. Másrészt célunk az

eljárásokkal kapott medencefeltöltdési modell körvonalazása és legfontosabb
vonásainak kiemelése.

A vizsgálati módszer

Elször e tanulmányban szerepl fogalmak általunk használt értelmezését
adjuk meg.

1. Fogalmak, definíciók

1.1. Üledékes kzettest
Az üledékes kzettest az üledékes kzetek egyszer, bels tulajdonságok
által összekapcsolt, térképezhet tömege (Pettijohn, P. E. et al. 1972
definíciójának általánosítása). (A fogalom szinonimájaként a „kzettest”
fogalmat is használni fogjuk.)

1.2. Kzettest morfológia
Mindazon alaktani jellegzetességek összessége, amelyeket a kzettest
térbeli paraméterei (vastagság, tetmélység, a fek aljzattól mért távol-

sága) és a kzettestet tartalmazó rétegtani kategória vastagsága megha-
tároz. Az egyszerség kedvéért az alaktani tulajdonságokat az azokat
létrehozó folyamatokkal célszer azonosítani. Ilyen értelemben lehet

beszélni pl. turbidit (üledékes) testrl.

i—*-T^l i—*-1 i—1—

i

AÍÍU
A

1 . Faktor 2 Faktor 3.Fa>r:or

+ +
•f

+

_ii +

Probably turbiditerock body

AZ ÁLTALÁNOS KZETTANI
• INFORMÁCIÓK BEKAPCSOLÁSA
Consideration of the generál

lithological infcrmation

"A durva törmelékekben részleges
BOUMA sorozatok"

"Nt complete Bouma divisions in
the coarse deposits"

I

'

AZ INFORMÁCIÓK SZINTÉZISE
Synthesis of the information

PR0XIMÁLI3 TÜRBIDITEK A TURBIDIT
HORDALÉKKÚP KÖZÉPS SZAKASZÁN

Proxitnal turbidites on the
ralddle fan area

3. ábra. A morfogenetikal azonosítás folyamatsora. Jelmagyarázat: 1. Cluster analízis és a mintaosztályok
definiálása, 2. Az egyes mintaosztályok faktor analízise, 3. A faktor mátrix értelmezése, V, TE, T, PV, M = térbeli

paraméterek (lásd a 2. ábrát)

Fig. 3. Flow chart of the morphogenetical correlation. Explanation: 1. Q-mode clnster analysis and the defini-
tions of clusters, 2. B.-mode factor analyses of the clusters, 3. Interpretation of the factor mátrix, V, TE, T PVM = spatial parameters (cf. Fig. 2)

’ ’
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1.3. Morfogenetikai egység
A morfogenetikai egység az a térképezhet üledékes kzettest, amelyet
a jelen vizsgálatok egytípusú folyamatok eredményének határoznak
meg és a dendogram által jelzett morfológiai hierarchikus rendszer egyik
végpontja.

2. Vizsgálati rendszer

Az azonos felhalmozódási környezet által kialakított kzettestek területi

eloszlásának vizsgálata a paleogeomorfológia eszközeivel lehetséges. Az ilyen
irányú elemzések alapját a felhalmozódási környezet geomorfológiai definíciója
adja. Emiatt minden egyes formációt öt független térbeli paraméterrel jellemez-
tünk (2. ábra). így egy adott formációt harántolt összes fúráshoz egy, a fenti

paraméterekbl álló vektor tartozott. Következésképpen ezeknek a vektoroknak
térbeli csoportjai a különböz küls erk által kialakított különböz kzetteste-
ket, azaz a különböz felhalmozódási környezetek kzettesteit képviselik.
A formációk morfológiai helyzete a mintatér cluster analízisével tárható fel
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AZ IDHORIZONTOK ÉS A TfrTSTTORMXCI DELTASÍK TÍPUSÚ KZETTESTÉNEK METSZETEI

Crossing of the time hbrizonts and the delta piáin type rock body of the Törtei Formation

5. ábra. A Törtei! Formáció térképezett morfogenetikai egységeinek elméleti elrendezése a lehordási irányban

Fig. 5. Idealized arrangement of the mapped morphogenetic units of the Törtei Formation according to the transport
direction

Az R-típusú faktor analízisnek pontosan ilyen tulajdonságai vannak. A fakto-

rokat független, de legalábbis korrelációba nem hozott morfológiai folyamatok-
ra vagy jelenségekre vezettük vissza. Valamely kzettest adott tulajdonságát

általában egynél több hatás alakítja ki. Ez a tény a faktor mátrixban az adott

paraméter több faktorban való megjelenésével fejezdik ki (3. ábra). A mi
esetünkben a faktor analízis eredményében a félhalmozódóisi környezet, a tektonika

és a kompakció hatásai elkülönülnek egymástól.

A 3. ábra példájában az els faktor egy, a medencefeltöltdés általános

folyamatától elszakadó áthalmozódást mutat (3. ábra, 1. faktor). A második
faktor jelentése szerint az átbalmozódás morfológiai jellegzetességei függetlenek

a fenékmorfológiától (3. ábra, 2. faktor). Azaz ennek a kzettestnek megjelenése

egy, a megelz morfológiai fejldésmenettl független, váratlan esemény. Ez a

tény, valamint a faktorok alapján megrajzolható elméleti morfológiai helyzet

nagy tömeg vízalatti anyagáthalmozódást valószínsít. Ha ezt a feltételezést a
szórványos kzetanyag szedimentológiai tulajdonságai megersítik, úgy a tur-

bidit kzettest fogalom ennek a genetikai típusnak kzettestére kiterjeszthet

(3. ábra).

Ilyen módon minden egyes formáció morfogenetikai rendszere feltárható és

térképezhet.
A következ feladat a szakaszos delta elrenyomulások (progradációk) id-

horizontjának feltárása és az egyes idhorizontokon belül a felhalmozódási

környezetek térképezése. Ennek els lépése a deltasík környezet genetikai rend-

szerén belül a progradációs ciklusok felszíni vetületeinek meghatározása (4. és

5. ábra). Ez utóbbi az akkumulációs, eróziós és átmeneti morfológiai arculatú
genetikai egységek feltárásával lehetséges. Ezek a lehordási irányokban egy
elméleti sorozatba rendezhetk (5. ábra). Minden egyes progradáció az eltér-
ben akkumulációt, a mögöttes területen eróziót fejt ki. E tény alapján jelölhe-

tk ki a deltasík különböz progradációs ciklushoz tartozó kzettestei. A külön-
böz progradációs ciklusokhoz tartozó kzettestek érintkezési zónái, a progra-
dációk idhorizontjainak felszíni vetületei lesznek (5. ábra).
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Ezután az idhorizontok követésének 'problémája a Wadther-féle fáciestörvény

megfor dítdsának alkalmazásával lehetséges. Eszerint ki kell választani a deltasík

és az aljzat között az egymás felett megjelen formációk különböz genetikai

típusainak legvalószínbb vertikális települési sorozatát. Ez a legvalószínbb
morf ogenetikai sorozat a genetikai zónák jelsorozatainak Markov-analizisével

tárható fel. Ezután az idhorizontok azokkal a genetikai jelsorozatokkal azono-

síthatók, amelyek az aljzattól indulnak és a deltasík különböz progradációkhoz
tartozó jelsorozataiban végzdnek. Tehát ezek a jelsorozatok (amelyek által kifeje-

zett morfogenetikai zónák valóban megjelennek egymás felett), az idben egy-

más után megjelen morfogenetikai típusokat mutatják. így a WALTHER-tör-
vény szerint kifejezik az egy idsíkban egymás mellett kifejldött környezeteket.

Következésképpen ezek térképezésével az adott idhorizont környezeti rendszerei-

nek területi eloszlását kapjuk meg. A térképezést a medence belsejébl a peremek
felé haladva célszer elvégezni. Ennek során egy kiválasztott vertikális sorozat

minden egyes morfológiai tagját mindaddig térképezzük, amíg a genetikai soro-

zatban felette szerepl típus a fúrások rétegsorában valahol meg nem jelenik.

Ezután ennek elterjedését térképezzük a következ megjelenéséig és így tovább.
Az elemz rendszer részletes összefoglalását a 6. ábra mutatja.

Vizsgálati eredmények

Az elzekben vázolt vizsgálati rendszerrel az Alföld területét átszel öt

regionális szelvény nyomvonaláról származó települési információkat dolgoz-

tunk fel (7. ábra). A vizsgált pannóniai formációk azonosítását elektromos szel-

vények alapján Gajdos István végezte el. Az egyes litosztratigráfiai egységek
fbb szedimentológiai jellegzetességeit Gajdos I. et al. (1981), valamint Gajdos
I.—Bérczi I.—Révész I. (1981) munkái nyomán az I. táblázat foglalja össze.

". ábra. Az Alföld pannóniai (s. 1.) képzdményeinek vastagságtérképe (GEOS munkaközösség, 1984. nyomán)
Fia. 7. Isopach map of the Pannonian (s.l.) formations of the Great Hungárián Piáin (after GEOS Consulting co„

1984)
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A vizsgált formációk’ általános üledékföldtani jellegzetességei (Révész I. 1984; Bérezi I. et. al. 1984.

General sedimentological characters of the formations tested (after Révész, I. 1984; Bérezi, I. et. al. 1984).

I. táblázat - Table I.

FORMÁCIÓ

Formation

KZETTÍPUSOK ÜLEDÉKFÖLDTAN! JELLEGZETESSÉGEK A KZETANYAG VIZSGÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ
F GENETIKAI MEGÁLLAPÍTÁS

Rock types Sedimentary íeatures Main genetic statement originated
from the core anaJ vses _

TÖRTÉL Finom-, közép- és durvaszem Felfelé finomodó sorozatok, kúszó hullámos Delta sík üledékek
homokk, aleurolit és agyag-
márga váltakozása
Aiternating fine, médium and
coarse sandstone, siltstone
and argillaceous mari

rétegzdés, horizontális lemezesség,
ferderétegzdés stb.
Finning upward sequences. Ripple cross
lamir.ation, horizo.otal lamination, cross

Delta piain deposits

bedding etc.

ALGY Homokk, aleurolit és
agyagmárga

Felfelé durvuló sorozatok, kúszó hullámos
rétegzdés, horizontális rétegzdés,
keresztrétegzdés, deformációs szerkezetek

Delta lejt és delta front üledékek

Sandstone, siltstone and Coarse upward sequences, ripole cross Delta sloce and delta front
argillaceous mari lamination, horizontal lamination, cross

bedding, deformation structures
deposits

SZOLNOK Homokk és agyagmárga Bouma sorozatok, bioturbáció Gravitációs tömegmozgások

Sandstone and argillaceous mar] Bouma divisions
üledékei

Deposits of mass gravity flows

NAGYKÖR Márga . Barnásszürke szín, helyenként pirit
konkréciók

Mari Brownish gray, in somé places pyritic
concretions

VÁSÁRHELY
Agyagmárga, aleurolit, finom-
szemcsés homokk

Bouma sorozatok

Argillaceous mari, siltstone
and fine sandstone

Bouma divisions

DOROZSMA Kavicsos márga Pirit konkréció, kavicsban gazdag és
kavicsszegény rétegek váltakozása

Pebbly mari Pyritic concretions. alternating pebole-
poor and pebble-rich layers

TÓTKOMLÓS
Mészmárga Piritesedett növénymaradványok reduktív körülmények

Calcareous mari Pyritized root remains Reducing enviroments

BÉKÉS Durvább törmelékek a kavicsos
aleurolittól a konglomerátumig
kavicsos lumasella.
From pebbly siltstone to
conglomerates . Pebbly

lumachelle.

Növénymaradványok, felfelé finomodó
sorozatok

Root remains, fining upward sequences

Parti üledékek

Coastal deposits

1. Az egyes törmelékes formációk morfogenetikája

Az egyes formációk morfogenetikai rendszerét és az ebbl levonható követ-
keztetéseket egy korábbi dolgozat részletezi (Geiger J.—Révész I. 1985). így
a Törteli Formáció deltasík genetikájú kzeltestében többszörösen áthalmozott
kzettesteket lehetett azonosítani (8. ábra, A). Az itt térképezett eróziós,

akkumulációs és átmeneti (eróziós és akkumulációs egyensúlyi) morfogenetikai
rendszerek a lehordási irányokban elrendezhetk (5. ábra). Ez a rendszer a
korábbiak elméleti meggondolásai szerint három progradációs nagyciklus létét

bizonyítja a medence feltöltdésének folyamatában. A vizsgálatok alapján a felfelé

durvuló szemcseméret sorozatból álló anyagmárga, lignit, aleurolit és homok-
k felépítés deltasík kzettestben lokális erózióbázis körvonalát lehetett meg-
rajzolni (8. ábra, A). A határtól D-re es terület a legutolsó progradációs nagy-
ciklus deltasík képzdményének tekinthet. (A többi, tle E-ra lev kzettest
már inkább a deltaháttér, azaz a deltarendszer ellentett lejtés zónája mögötti
területnek tekinthet.) A progradációk idbeli fejldésében természetesen
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minden újabb deltaelrenyomulás átdolgozza a korábbi állapot kzettesteit.

Következésképpen a peremi területek els progradációs fázishoz tartozó kzet-
testeiben mindhárom deltaelrenyomulás hatása tanulmányozható (8. ábra, A ).

Az Algyi Formáció delta-lejt típusú kzettestében a különböz vízmélységek

-

ALGYI FORMÁCIÓ
Algy Formatlon

B1

B3@
BsO
CD

Be C3

8. ábra. A vizsgált formációk morfogenetikai kifejldése. Jelmagyarázat: Al. Torlódásos akkumuláció, A2
A peremi területek eróziós morfológiája, A3. Jelents erózióval ldsért akkumuláció, A4. Folyamatos feltöltdés, A5.
Jelents áthalmozódással kísért akkumuláció, Bl. Nem azonosítható kifejldés, B2. Szabályos akkumuláció és for-
máción belüli erózió, B3. Akkumuláció és fekerózió, B4. Többszörös áthalmozódás. B5. Akkumuláció, B6. Kis eró-
zióval kísért akkumuláció, Cl. Fels turbidit hordalékkúp, C2. Középs turbidit hordalékkúp, C3. Alsó turbidit
hordalékkúp, C4. Nem típusos turbidit hordalékkúp, C5. Típusosabb turbidit hordalékkúp, jelents felszíni át-
halmozódással, C6. Ca. mint Cl, C7. Ua. mint C2, C8. Durva törmelékes parti képzdmények, C9. Neogén aljzat,
CIO. A delta rendszerek hordalékszállítási iránya. Öli. A mélyvízi turbidit hordalékkúpok hordalékszáültási iránya

Fig. 8. Morphogenetical arrangement of the tested formations. Explanation: Al. Piling up, A2. Erosive mor-
phology of the borderlands, A3. Accnmulation with great erosion, A4. Continuous accumulation, A5. Accumulation
with great redeposition, Bl. Nt identified development, B2. Kegular accumulation and intraformational erosion,
B3. Accumulation with bottom erosion, B4. Hultiple redeposition, B6. Accumulation and subdominantly erosion,
Cl. Upper fan, C2. Middle fan, C3. Lower fan, C4. Nt typical turbidity fan, C5. More typical turbidity fan with
redeposition, C6. Upper fan, C7. Middle fan, C8. Coarse Coastal sediments, C9. Neogene basement, CIO. Transport

direction of the delta systems, Cll. Transport directions of the turbidity fans

3 Földtani Közlöny
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9.
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A.)

LS PROGRADÁCIÓS CIKLUS
The first prograding cycle

í KZETTESTEK
| A delta rend- A delta rend-

szertl
független
Unconnection
with the
delta systems

csolatban álló
* Connection
with the delta
systems

m A 1 CD A 7

cm A 2 ra A 8

A 3 EZZ A 9

ES A 4 CT A10

m A 5 EH All

ESI A 6 A12

B.)

PROGRADÁCIÓS CIKLUS

The second prograding cycle

m B 1 B 4

rrrm B 2 E3 B 5
i itn i

1
1~~

! B 3 GS B 6
Delta eltér és turbidit hordalékkúp
Prodelta and turbidity fan

E B7 0 B8
E33 B 9

Mélyebb területek
Deeper parts

BIO
B12

10. ábra. A medencefeltöltódés progradációs ciklusai. Jelmagyarázat: Al. Delta lejtó, A2. Felsó turbidit
hordalékkúp, A3. Középsó turbidit hordalékkúp, A4. Alsó turbidit hordalékkúp csúszásokkal. A5. Nem típusos tur-
bidit hordalékkúp morfológia, A6. Alsó turbidit hordalékkúp, A7. üa. mint az A2, de mélyebb vízi, A8. Átmeneti
mélyebb vízi felsó-középs turbidit hordalékkúp, A9. üa. mint az A3, de mélyebb vízi, A10. üa. mint az A4., de mé-
lyebb vízi, All. Az alsópannóniai (s.l.) transzgresszió mély vízi márga, mészmárga kzettestei, A12. Hordalékszál-
lítási irány, Bl. Többszörös hordaléktorlódás, B2. Akkumuláció, gyenge eróziós folyamatokkal, B3. Erózió és áthal-
mozódás, B4. Akkumuláció, feküerózióvai, B5. Szabályos akkumuláció, B6. A delta-lejt delta-eltéri átmeneti zónája,
B7. Nem típusos turbidit hordalékkúp, B8. üa. mint az A2, B9. üa. mint az A3, BIO. üa. mint az A7, Bll. üa.

mint az All, B12. üa. mint az A12
Fiy. 10. Progradation cycles of the basin filling processes. Explanation: A. Delta slope, A2. Upper fan, A3.
Middle fan, A4. Lower fan with slumps, A5. Nt typical fan morphology, A6. Lower fan, A7. Upper fan bút in deeper
water than A2, A8. Transitional development of upper of middle fan in deeper water, A9. Middle fan bút in deeper
water than A3, A10. Lower fan bút in deeper water than A4, All. Deep water maris and calcareous maris of the Lower
Pannonian (s. 1.) transgression, A12. Transport direction, Bl. Multiple piling up, B2. Accumulation and subdominantly
erosion, B3. Erosion and redeposition, B4. Accumulation with bottom erosion, B5. Regular accumulation, B6. Transi-
tion zone of the delta slope in the prodelta areas, B7. Nt typical fan morphology, B8. Upper fan, B9. Middle fan,
BIO. Upper fan bút in deeper water than B8, Bll. Deep water maris and calcareous maris of the Lower Pannonian
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nek megfelelen alakult morfogenetikai egységeket leket megfigyelni (8. ábra,

B). Ezek szedimentológiai tartalma egy elméleti deltalejt hosszmetszetében

volt azonosítható (9. ábra). Az I. táblázat makroszkópos üledékföldtani tulaj-

donságainak megfelelen a deltaeltéri lecsúszásos eredet turbidit (s. 1.) típusú

kzettestei is azonosíthatók voltak (9. ábra, A'% 12 és A‘i
2
). Az alföldi pannóniai

rétegsorban az Algyi Formáció alatt elhelyezked litosztratigráfiai egységek
morfogenetikailag már nem ilyen egységesek. A közvetlenül a delta-lejt alatt

megjelen kzettestek turbidit (s. I.) geomorfológiája részben a deltaeltéri, részben a

mélyebb vízi, még a deltarendszer eltt kialakult turbidit testekhez köthet (9. és 8.

ábra, C). A deltaeltéri turbidittestek alsó, középs vagy fels turbidit hordalék-

kúp morfológiája a hordalékmennyiség és az adott hely korábbi morfológiai

fejldésének eredményétl függen alakult ki. A mélyebb vízi turbidittestek a

deltaeltéri turbiditeknél általában idsebbek, de azokkal egyidsek is lehetnek.

Ez a morfogenetikai heterogeneitás a Szolnoki, Vásárhelyi, Nagyköri Formá-
cióra egyaránt jellemz. Sajátos jellegzetesség, hogy míg a vizsgálatok a Szol-

noki Formáció üledékes testében fleg fels vagy fels-középs szakaszú átme-
neti turbidit hordalékkúpot mutattak ki, addig a Vásárhelyi Formációban
(eddig) kizárólag középs szakaszú hordalékkúp részeket lehetett azonosítani

(Geiger J.—Révész I. 1985).

A deltaeltéri turbidit kzettesteket a csökken homok :aleurolit arány, vala-

mint helyenként hiányos BOUMA sorozatok jellemzik. E tények a vékony-
rétegzett turbiditek jelenlétére utalnak (thin bedded turbidite, Walker, R. G.

elta rendszertl függetlenül felhalmozódott mélyvíz! turbidit hordalékkúpok genetikai rendszere

etical system of the deep water turbidity fans developedindependently frotn the delta systerre

III. Táblázat - Table III.
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1978). A mélyebb vízi turbidittesteket a még kisebb homok:aleurit arány jellemzi,

(v.ö. Phillips, R. L.—Bérczi I. 1985.)

A turbidit típusú sorozat alatt az alsópannóniai (s. I.) transzgresszió márga,

mészmárga kzettestei települnek, helyenként az alsó szakaszú turbidit hordalékkúp

morfológiai jellegeztességeivel (pl. Dorozsmai Formáció).

2. A progradációs ciklusok vizsgálata

A morfogenetikai egységek vertikális sorozatainak MARKOV-analízisével

három progradációs sorozatot és a tlük függetlenül kialakult mélyvízi turbidit

testet lehetett feltárni a formációk (Békési—Törteli Formáció) képzdésében.

Az els progradációs ciklus genetikai rendszerében a peremi területek fejl-

dése mutatkozik meg (II. táblázat; 10. ábra, A). A vizsgált területen ennek a

A mélyebb területek felett kifejldött második progradációs ciklus

The second prograding cycle developed above the higher parts of the basement

TV. ^ábláy.at - Table IV.
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fejldési szakasznak fleg a delta lejttl kezdd kzettesteit lehetett térké-

pezni (10. ábra ,
A). A delta lejt elterében lev turbidit típusú kzettestek

mélyebben benyomultak a medencébe, míg elttük jobbára márga, mészmárga
üledékképzdés folyt. Ez a rendszer a delta feltöltdéstl függetlenül kialakult

mélyebb vízi turbidittestekkel közel egyids (10. ábra, A; 111. táblázat). E két

V. TábK/.ttt - Tabl* V.
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rendszer egymás melletti fejldése két különböz hordalékszállítási irány-csopor-

tot határoz meg. A deltarendszerek felhalmozódási iránya ÉK—DNy, illetve

ÉNy—DK

,

míg a mélyvízi turbidittestek keletkezésében a turbidit hordalékkúp

felstl az alsó szakasza felé mutató lehordási irányokat lehet megjelölni (10.

ábra, A ).

A második progradációs ciklus ketts kifejldésben jelentkezik. Részben az

els ciklus peremi felhalmozódásait átdolgozva azokon továbbnyúlik, részben

újabb területek fell érkezik (II. és IV. táblázat). Morfológiailag a delta síktól

a delta eltérig terjed genetikai típusokat foglalja magában. Területileg részben

érintkezik és részben rátelepül a mélyebb vízi hordalékkúp képzdményekre (10.

ábra, B). A medence morfológiai arculatában a déli területeken még mindig a
nyílt vízborítottság melletti márga, mészmárga, helyenként a mélyvízi turbidit

hordalékkúp képzdés a meghatározó. A progradáció lehordási irányában a déli

országhatár mellett egy erteljes Ny-K-i komponens is kifejldött, amelyet az

algyi szerkezettl Ny-ra kifejldött mélyvízi hordalékkúpokkal részben össze-

fogazódó, részben azokra rátelepül delta-eltéri sorozat jellemez ( 10. ábra, B).
A harmadik progradációs ciklus genetikai rendszerét a mélyebb területek fel-

töltdése jellemzi (V. táblázat). A deltasík képzdmények a progradáció térké-

pezésének idpontjában már lefedik a vizsgált terület egészét. így a Törteli

Formáció genetikai rendszerének térképe adja a ciklus genetikai zónáinak elosz-

lását (8. ábra, A). Ekkor képzdött az algyi szénhidrogén-tároló szerkezet

telepeinek túlnyomó része is. E progradációs ciklushoz tartozó delta lejt és

delta eltér képzdmények a jugoszláviai neogén medencerészek felé nyomoz-
hatok.

összefoglalás

A bemutatott elemz rendszer és a vizsgálati eredmények fbb megállapítá-
sai az alábbiakban összegezhetk.
1. Az elemz rendszer medenceméretekben (a makroszedimentológia elvi alap-

ján) az azonosított formációkat települési jellegzetességeik alapján olyan
csoportokba rendezi, amelyek
— a küls erk által formált és ilyen értelemben genetikaliag homogén kzet-

testek;

— térképezhet kzettesteket jelentenek;
— a szöveti és kzetfizikai tulajdonságok felteheten más-más eloszlású

csoport
j
aival

j
ellemezhetk

;

— térben és idben azonosítható fejldésmenetet jelölnek ki (VI. táblázat).

2. Az egyes formációk egyedi morfogenetikai elemzése a formációk kzettesté-
ben
— a turbidit hordalékkúp különböz makroegységeit;
— a delta-lejt különböz morfológiai fejldésmenet részeit;

— a delta-sík eróziós, akkumulációs és átmeneti morfológiájú egységeit

jelölte ki.

3. A Mabkov analízissel kapott progradációs ciklusok olyan esemény-sztratig-
ráfiai történéseket jelölnek ki, amelyek megértése a szénhidrogén migrációja
szempontjából is fontos lehet.

4. A morfogenetikai vizsgálatok az alsópannóniai (s. 1.) transzgresszióval kez-
dd és a Törteli Formációval záruló idkeretben három nagy delta progra-
dációs ciklus létére mutat rá. Ezek térképsorozata a feltöltdés tér- és idbeli
rendszerét mutatja az Alföld medencebeli képzdményeiben.
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Megacycles of delta progradation in the Pannonian

s.l. of the Great Hungárián Piain in the light of

morphological studies of sedimentary rock bodies

Dr. J. Oeiger*

Abstract

The sedimentological characteristics of tlio clastic formations of the Pannonian s. 1.

in the Great Hungárián Piain aro well-known from core samples analyses and well-logs.

Earlier sedimentological studies (I. Révész 1980; I. Gajdos et al. 1981, 1983; R. L.
Phillips

—

I. Bérczi 1 985) have proved the presence of basin-filling delta Systems and
turbidite (s. 1.) rock bodies.

Using mathematical classification techniquos (Q-lypo cluster analysis, discriminant
analysis), somé multivariate statistical approaches (correlation and factor analysis) and
the Markov analysis, the moiphological features of basin-filling clastics were analysed, as
shown in this paper ( Fig. 3; 6). The synthesis has encompassed tho spatial parameters of
different formations as identified in 224 boreholes ( Fig. 2).

• Hungárián HydrocarbOD Institute, Scdimentology Team. H-0701 Szeged, P.O.B. 80.
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The principal results may bo aummarized aa followa:

1. Based on the superposition of the correlated formations, the groups distingnished in

term8 of the principles of macrosedimentology by the reported analytical aystem (on

basinal scale) include as followa:— rock bodie8 shaped by exogenic forces and thua genetically homogoneoua;
— mappable rock bodiea;— rock bodiea characterizable by groupa of textúrái and petrophyaical characteristics

that auppoaedly varv in their diatribution;— rock bodiea marking a geohiatorical evolution identifiable in apace and time
(Table VI.)

2. The unité 8Íngled out by the individual morphogenetical analyais of each formation
within the particular rock bodiea include:— different macro-unita of aubaquaeoua turbidite fan ( Fig. 8 C ; 9);— delta alope portioné of different morphological hiatory ( Fig. 8 B ; 9);— delta piain unité of eroaional, accumulational and tranaitional morphology (Fig.

8 A).
3. The progradation cycle8 diatinguiahed by Markov analyais mark events the under-

standing of which in torma of event 8tratigraphy may be important fór hydrocarbon
migration studiea ( Fig. 10).

4. In the early stage of Pannonian (a. 1.) accumulation involved (after the formation of
abrasional conglomeratea) deeper-water turbidites belonging to aubaqueous fana with
lower, middle and upper units can be identified. Partly in aynchrony with their aedi-

mentation, partly subsequent to it, delta-plain, delta-alope and prodelta turbidites

to were accumulated.
Morphogenetic studiea have led to the discovery of traces of three major delta-progra-

ding cycles within the rock body of the delta-plain. The aeries of maps representing
these features shows the syatem in which the accumulation evolved in apace and time
(Fig. 10).

Manuscript received: 16th September, 1986.

CBepXUHKJIbl npOABH>KeHHH AeJlbT B 3anOJIHeHHH BOJlbUIOH

BeHrepCKOH BnaAHHbi b naHHOHCKOM (b mnpoKOM cMbicjie) Bene no

AaHHbi.w H3yneHHH Mop^ojiorHnecKnx ocoöeHHOCTen reojiornnecKHX

Teji, cjio>KeHHbix ocaAonHbiMH nopo/jaMH

fl. reüeep

JlHTOJlOrHMeCKHe OCOÖeHHOCTH naHHOHCKHX (b UIHpOKÚM CMbICJie) OÖJIOMOHHblX TOJUH Boab-
niOH BeHrepCKOH BnagHHbi xopomo H3BecTHbi no gaHHbiM kphbhx 3JieKTpoKapoTa>Ka h H3yHeHnn
KepHOBbix npo6. B xoge npoBegeHHbix cegHMeHTOJiornHecKHx HCcnegoBaHHH ycTaHOBJieHo Hajin-

HHe gejlbTOBblX CHCTeM H TypOHZHITHblX (B UIHpOKOM CMbICJie) Tej! B OCagOHHOM 33nOJlHeHHH CKB3-
>KHHbi (Révész I., 1980; Gajdos I. etal., 1981, 1983; Phillips R. L. and Bérczi I., 1985).

B gaHHOH CTaTbe Mopt})ojiornwecKHe ocoSchhocth ocagoHHbix tojiui, BbinojiHjnomHx BnagHHy
(puc. 3 H 6) H3VHaK)TCH OlOCOÖaMH MaTeMaTHHeCKOH KJiaCCH(t)HKanHH (KJiaCTepHblM aH3JIH30M
THna Q, HHCKpUMHHanHOHHbLM aHaJ!H30M), HCKOTOpblMH H3 CnOCOÖOB CTaTHCTHKH CO MHOrHMH
nepeMeHHbiMH (KoppejijmnoHHbiM h (JiaKTopHbLM aHajiH33MH), a TaK>Ke nocpeacTBOM aHa;iH3a
MapKOBa. B oöpaöoTKy BOBjieneHbi npocTpaHCTBeHHbie napaMeTpu no ocagowbiM mainaM,
CKoppejiHpoBaHHbiAt no 224 CKBawHHaM (puc. 2).

ÓcHOBHbie pe3yjibT3Tbi HCCjiegOBaHHH CBOgHTCH k cjiegyiomeMy

:

7. CKOppennpyeMbie tojiihh Ha ocHOBaHun ocoöeHHOCTeií HX3aneraHHH rpynnnpyiOTCH aHa-
JIHTimeCKOH CHCTeMOH B COOTBeTCTBHH C npiIHgHnaMH MaKpOCegHAieHTOJIOrHH T3KHM o6pa30M,
hto rpynnbi BbigejineMbix Ten:

a) npegCTaBJiínoT coóon npogyKra 3K3oreHHbix chji h b tskom CMbicne — reHeranecKH oaho-
pogHbie rejia;

6) MOryT ÖblTb KapTHpOB3HbI B OTgeJIbHOCTH;
b) MoryT 6biTb oxapaKTepH30BaHbi, noBHgHMOMy, pa3JiHHHbiMH kom6hh3uhhmh TeKCTypHbix

H neTpO(j)H3HHeCKHHX OCOÖeHHOCTeH;
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r) OTMenaioT onpeflejieHHbie raribi reojiornnecKoro pa3BHTnjr, HfleHTH$nuHpyeMbie Kan b npo-
CTpaHCTBe, Tan h bo BpeiweHH (maöji. 6).

2. HacTHbiM Mop(J)oreHeTHBecKHM aHajiH30M b cocTaBe reojiorimecKHX Teji, cooTBeTCTByiomHx
KOHKpeTHbIM TOJliyaM, BblflBJieHbi:

a) pa3JiHHHbie MaKpoeflHHHijbi KOHyca TypÖHflHTHbix h3hocob (puc. 8 C h 9) ;

6) ajieMeHTbi CKJioHa aejibra c pa3JiHMHbiM xoaom Mop(J)oreHe3a (puc. 8 B u 9)

;

b)
ajieivieHTbi flejibTOBOH paBHHHbi c apo3HOHHbiM, aKKyMyjTBTHBHbiM h nepexoflHbiM THnaMH

pejibetfia (puc. 8 A).
3. ÚnKJibi npo^BH>KCHHji flejibTbi, BbiBBjreHHbie nocpeacTBOM aHajiH3a MapKOBa, OTMewaioT

TaKHe COÖblTHH CTpaTHTpa(j)HMeCKOrO 3HaMeHHH, nOHHM3HHe KOTOpbIX MO>KeT 0Ka3aTbCB B3>KHbIM

Pjjb MHrpapHH yrJieBOflopo/iOB (puc. 10).

4. B BbinojiHeHbi H3yneHHoro ynacTKa BnaflHHbi Ha paHHew CTaflHH naHHOHCKoro (b uinpoKOM
CMbicjie) ocaAKOHaKOnjieHHa (Bcne,n 3a (JjopMHpoBaHneM a6pa3HOHHbix KOHrjiOMepaTOB) mo>kho
6biJio BbiBBHTb reojiorHBecKHe Tejia, cooTBeTCTByiOLUHe KOHycaM BbiHOca rjiyöoKOBO/iHHx Typ-
ÖH3HT0B HH5KHHX, CpeflHHX H BbICOKHX ypOBHCH. MaCTHTOO OJJHOBpeMCHHO C HHMH, HaCTHIHO
HecKOJibKO no3>xe HaKanJiHBajiHCb reojiorH^ecKHe Tejia, cooTBeTCTByiomHe aejibTOBbiM paBHH-
HaM, CKJlOHaM fleJIbT H TypÖHflHTHblM KOHycaM flejlbTOBblX nOflHOWHH.

B pe3yjibTaTe Mop^oreHeraMecKHX HCCJieflOBaHuíi b reojiornnecKOM Tejie ae.abTOBOH paBHHHbi
BbiHBJieHbi CJieau rpex KpynHbix phkjiob npoflBH>KeHHH aejibT. CepHeíí KapT no hhm (puc. 10)
HJunocTpHpyeTCH npocTpaHCTBCHHO-BpeMeHHafi KapTHHa xofla 3anojiHeHHH BnaflHHbi.
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A felhalmozódási környezet és a kzetfizikai

tulajdonságok kapcsolata a íelspannóniai (s.l.)

Szreg-1. szénhidrogén-tároló törmelékes

üledékeiben*

Kiss Balázs**

(4 ábrával, 4 táblázattal)

Bevezetés

Egy homokktest tárolóként való viselkedésének nagyon fontos jellemzje a
porozitás és permeabilitás. Nagyságuk és eloszlásuk nagymértékben befolyásolja

a fluidumok és gázok migrációját, felhalmozódását és mezn belüli eloszlását,

valamint kitermelhetségét. Az üledékképzdés, eltemetdés és a diagenezis

folyamatainak együttes hatása eredményezi egy tároló heterogeneitásának,

ezen keresztül a porozitás, permeabilitás eloszlásának jellemzit. Épp ezért az
elrejelzéshez a felhalmozódási környezet és az üledékképzdés utáni változá-

sok minél pontosabb ismerete szükséges.

1. ábra. Algy mez szénhidrogén-tároló telepei

Fig. 1. Hydrocarbon reservoirs in the Algy Field

• Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat els eladói ankétjén, 1986. május 24-én.
*• Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejleszt Intézet szegedi fióktelepe, 6701 Szeged, Pf. 30.
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Az eddigi kutatások a következképpen csoportosíthatók:
— elméleti kutatások,
— a természetes üledékek idealizált modelljein végzett laboratóriumi kísér-

letek,

— terepi megfigyelések és a recens üledékek laboratóriumi vizsgálata.

A vizsgálatok többségében a minták környezeti heterogeneitását nem vették
figyelembe. Ezért a dolgozat célja olyan vizsgálatsorozat bemutatása, amely
alkalmas a felbalmozádósi környezet és az effektív porozitás (a továbbiakban:
porozitás), permeabilitás kapcsolatának feltárására. Az eljárássorozat „mkö-
dését” az algyi Szreg— 1 telep üledékes kzettestének 140 mintáján mutatjuk
be.

A felspannóniai rétegsor az alsópannóniai üledékekre fáciesváltozáshoz kap-
csolódó települési diszkordanciával települ. Ebben a mintegy 1200—1400 m
vastag üledékes összletben a Szeged— 2 delta rendszerét a Szreg— 1 deltahát-
téri folyóvízi áradási síksági környezetre váltja fel (1. ábra) (Révész I.— Gei-
ger J. 1980). A kzettest dönten finom- és aprószemcsés homokkbl áll,

lencsés szerkezet aleurolit betelepülésekkel. Minthogy a dolgozat módszertani
jelleg, a vizsgált minták által reprezentált üledékes test részletes jellemzésére

itt nincs lehetség.

Az elemz módszer

A vizsgálatsorozat az osztályozási eljárások, a két- és többváltozós korrelá-

ciószámítás és a faktoranalízis kombinált alkalmazásával történik (2. ábra).

A minták felhalmozódási mód szerinti csoportosítása a cluster analízis osztá-

lyozási eljárásával végezhet el. Az így kapott mintaosztályok a nagyjából
azonos körülmények között leülepedett mintákat tartalmazzák (Geiger J.

1982; 1986). Az osztályozás többféle matematikai eljárással ellenrizhet. Ezek
mellett azonban fontos feladat a csoportosítás szedimentológiai ellenrzése.

Erre a Passega, R. (1964)-féle CM diagram a legalkalmasabb, amelyen bármely
elkülönül csoport egyedi leülepedési folyamatot fejez ki (Geiger J. 1982).

A hasonló felhalmozódási módú minták faktor analízise a felhalmozódás és a
diagenezis folyamatainak hatását adja meg (Geiger J.—Lelkes P. 1985)

(2. ábra). Az eljárásba a porozitás és permeabilitás adatait is bevontuk. Az
egyes faktorokban azonosított üledékföldtani folyamatok így, a felhalmozódás
és diagenezis szövetet meghatározó, illetve módosító jelenségeinek felismerése

útján, a kzet genetikáján keresztül a kzetfizikai paraméterek genetikáját

adják meg.
A kzetfizikai tulajdonságok és a felhalmozódási környezet kapcsolatának

felismerése céljából a mintatér csoportosításában a szöveti és szemcseösszetételi

paraméterek a porozitással, majd a permeabilitással, végül mindkét kzetfizikai

tulajdonsággal célszer bvíteni (2. ábra).

Minthogy a szöveti és szemcseösszetételi paraméterek cluster analízisa a

felhalmozádósi mód szerint csoportosítja a kiválasztott mintákat, a kzet-
fizikai változókat bvített osztályozás
— igazolja, vagy cáfolja a porozitás, permeabilitás függését a felhalmozódás-

tól (aszerint, hogy a minták keveredése alcsoportokon belül történik, vagy
a fcsoportok teljes vertikumát átfogják),
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1

2. ábra. A vizsgálatsorozat folyamatábrája

Fig. 2. Flow chart of the analysis system
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— bizonyítja a porozitás és permeabilitás közti kapcsolat létezését (amennyi-
ben a porozitással és permeabilitással bvített eljárások mintaosztályai
korrelációban állnak egymással,

— lehetvé teszi azoknak a genetikai típusoknak a kiválasztását, amelyekbe
tartozó minták kzetfizikai heterogeneitása a betemetdés után nem,
vagy csak kis mértékben változott meg (amely mintaosztályok a bví-
tett eljárásban változatlanul maradnak).

A különböz genetikai egységek mintáinak keveredése során keletkez új

csoportok porozitását és permeabilitását azonos folyamatok alakították ki

(genetikai elemzés). Ezeket az üledékes genetikai csoportok faktor mátrixai

alapján felismerhet felhalmozó és diagenetikus folyamatok összehasonlító

elemzésével lehet megállapítani.

A porozitás, permeabilitás szöveti és szemcseösszetételi paraméterekkel tör-

tén leírása az ún. lépésenkénti regressziós eljárásokkal oldható meg (2. ábra).

A módszer segítségével a magyarázott változót több alkalmasan választott

paraméter írja le. A vizsgálat a magyarázó változókat lépésenként bvít
eljárást alkalmazta. Minthogy a többszörörs korreláció értéke csak nem negatív

szám lehet, a kapcsolat irányáról nem beszélhetünk. Errl csak a páronkénti

totális korrelációs együtthatók adnak felvilágosítást. Az eredménytablók érté-

kelése a következ szempontok alapján végezhet el:

— többszörös korreláció értéke a magyarázó változók együttes hatását

fejezi ki,

— a p
2.100 érték mutatja meg, hogy a kérdéses paraméter kialakításában,

a lineáris közelítésben, a magyarázó változók milyen mértékben vettek

részt (%-ban);
— ha a magyarázó változók nem állnak korrelációban, akkor az új paramé-

ter bevonása nem fokozza a becslés megbízhatóságát. Ez azt jelenti, hogy
a többszörös korreláció értéke a magyarázó változók minimális hatását

fejezi ki.

Matematikai és földtani megfontolások alapján a következ kiértékelési

szempontok adhatók:
— ha a többszörös korrelációban az MD és C is szerepel, akkor a porozitást,

permeabilitást elssorban a felhalmozódás módja alakította ki (a kzet
szövetének e két tulajdonsága ugyanis általában egymással összhangban
változik a diagenetikus folyamatok hatására),

— ha az agyag- és karbonáttartalom az MD-vel és/vagy a C-vel a porozitást

közelíti, akkor ún. ,,hidridporozitásról” beszélhetünk (mert a vizsgált

paramétersorban az agyag- és karbonáttartalom azok a változók, ame-
lyek a leginkább érzékenyek a betemetdés utáni változásokra);

— amennyiben a finom frakciók (FA%, DA%) az agyag- és karbonáttarfa-

lómmal szerepelnek (homok frakciók nem fordulnak el), akkor feltehet-

en tiszta másodlagos porozitással állunk szemben a (diagenetikus karbo-

nát- és finom-frakció tartalom ugyanis általában ezekben a szemcse

részlegekben jelentkezik).

A porozitást, permeabilitást kialakító tényezk ismeretében a közöttük lév
kapcsolat jellegére és változékonyságának okaira is következtetni tudunk.

A mintacsoportok elemeinek mélységarányos visszahelyezésével a felhal-

mozódás idbeni fejldésére következtethetünk. Ha a mintaosztályok horizon-

tális elhelyezkedését térképen ábrázoljuk, a felhalmozódás térbeli fejldését

követhetjük nyomon. Amennyiben a kzettest vertikumából elegend minta
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áll rendelkezésünkre, akkor pontosan rekonstruálni leket a felhalmozódási
környezetek térbeli fejldését is.

A fenti vizsgálatsorozat egyik legfontosabb következményeként lehetség
nyílott a kzetszövetek üledékes genetikai rendszerei által kijelölt kzettestek
tároló tulajdonságainak olyan kvantitatív összehasonlítására, amely a felhal-

mozódási, a diagenetikus és a klasszikus tárolótulajdonságokat azonos súllyal

egyesíti. Ehhez célszer meggondolni, hogy a feltárt üledékes genetikai egysé-

gek tárolótulajdonságainak összehasonlításához olyan paraméterre van szük-

ség, amely
— jellemz a mintaosztály üledékes genetikájára,
— leírja a mintaosztály kzetfizikai tulajdonságait,

— jellemzi a mintaosztály diagenetikus állapotát.

A fenti kívánalmak figyelembevételével a vizsgált paramétereket három
csoportba sorolhatjuk. A felhalmozódásra legjellemzbb paraméterek a médián
és a C (1 kum%-hoz tartozó szemcseátmér) (Passega, R. 1964), valamint a
homokossági százalékarány (homok%/aleurit%). A térfogatot nem tartó dia-

genetikus folyamatok (pl.: ásványhelyettesítés, oldódás) hatásai a szemcse-
összetételi vizsgálatokban leginkább az agyag- és karbonáttartalom mennyisé-
gén és kapcsolatain mérhetk. A porozitás és permeabilitás értékei pedig
kifejezik a felhalmozó folyamatok hatásain túl azoknak a diagenetikus válto-

zásoknak az eredményét is, melyek az agyag- és karbonáttartalom mennyiségét
nem befolyásolták. Mindezek alapján egy olyan eljárás bontakozik ki, amely
numerikusán egy, a fentiek figyelembevételével, a mintaosztályok tároló

tulajdonságainak összehasonlítására kövzetlenül alkalmas paramétert ad meg.
Els lépésként egy adott változó értékei mintaosztályonként úgy rangsorol-

hatók, hogy a tárolás szempontjából kedvezbb adathoz kisebb érték rendeld-

Az üledékes genetikai osztályok rangsorolása az adott tulajdonságok szerint

Gradation of sedimentary genetical clusters according to the given characters

I. táblázat — Table I.

MD C H/AL A % K % 5 K
h

K
V

A
1

7 7 7 7 6 7 7 7

A
2

6 6 6 6 7 6 6 6

B
1

1 1 2 3 3 4 2 2

f 5 4 5 4 4 5 5 5

4 5 4 2 5 1 4 4

r 3 2 3 5 2 2 3 3

Bf- 2 3 1 1 1 2 1
'»

1

Jelmagyarázat: AID: médián, C: az 1%-hoz tartozó szemcseméret (Folk, R. L.—Wabd, W. C. 1957), H/Ai: a homok
frakció és az alenrolit frakció súly%-ának hányadosa, A%: az agyag frakció súly%-a, K%: karbonáttartalom, <t>\ porozitás,
Kj,: Tízszintes áteresztképesség, Kv : függleges áteresztképesség.

Eiplanations: AID: médián, C: grain size pertaining to 1% cumulative frequency (Tolk, R. L.— AVabd, W. C. 1957),
H/AL: the ratio of sUt fraetion, A%: the weight % of the clay fraction, K%: carbonate content in %, 0: porosity, horizontal
permeability, KT : vertical permeability.

4 Földtani Közlöny
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A tárolóheterogeneitási koefficiensek a kózettest mintaosztályaiban

Reservoir Heterogeneity Coefficients in the clusters of rock body

II. táblázat - Table II

genetikai osztály

genetical eláss

X
SZ

T
AK

X
KF

X
th

tárolótulajdonság

reservoir quality

A
1

21 13 21 55
igen gyenge

very poor

A
2

18 13 18 49
igen gyenge

very poor

B
1

4 6 8 18
j<5

well

14 8 15 37
gyenge

poor

13 7 9 29

közepes

fairly well

4
1

8 7 8 23
well

Bf 6 2 4 12
igen jó

very well

Jelmagyarázat: rgz : szöveti, tak : diagenetikus, tkp : kzetfizikai, Tth: tárolóheterogeneitási koefficiens.

Bxplanations: rsz: textúrái, tar: diagenetic, tkf : petrophysical, rth: reservoir heterogeneity coefficient.

A tárolóheterogeneitási osztályozás az adott genetikai rendszerben

Classification of the reservoir heterogeneity in the given genetical system

ITT. táblázat - TabU III.

^th

tároló tulajdonság

reservoir quality

1co

igen jó

very well

17-26
3 <5

wél 1

27 - 36

közepes

fairly well

37 - 46
gyenge

poor

47-56 igen gyenge

very poor
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jék (I. táblázat). Az így kapott helyezési számokat elször a három f csoporton

belül összeadjuk. Ezután a „fcsoport koefficiensek” összegezésével olyan T
th

paraméter kapható (genetikai tárolóheterogeneitás összehasonlító koefficiens),

amely egymagában jellemz a mintaosztály üledékes genetikájára, diageneti-

kus állapotára és tartalmazza a klasszikus kzetfizikai tulajdonságokat is

(II. táblázat). Ennek értékei egy-egy, pontosan meghatározott (a mintaosztá-

lyok számától függ) korlát közé esnek. A r
t

h

értelmezési tartománynak egyen-
letes beosztásával ezután rangsorolhatók a kzettest elzekben definiált

üledékes genetikai egységeinek tárolótulajdonságai. Például a következ osztá-

lyozás állítható fel. A kzettestet, amelybl a mintaosztály elemei származnak
„igen jó”, „jó”, „közepes”, gyenge”, és „igen gyenge” tárolónak nevezhetjük
(az adott rendszeren belül) aszerint, hogy a rth melyik intervallumba esik

(III. táblázat). A fcsoport koefficiensek (rsz , tak , rKF )
arra is felvilágosítást

nyújtanak, hogy az adott tárolóheterogeneitást elssorban melyik fcsoport
paraméterei alakították ki.

A vizsgálati eredmények áttekintése

Az elzekben tett módszertani meggondolásokat az algyi Szreg— 1 telep

140 mintájának példáján mutatjuk be. u

A felbalmozódási mód szerinti genetikai osztályozás szedimentológiai realitá-

sát a CM diagram egyértelmen bizonyítja (3. ábra). A vizsgált mintaosztá-
lyokban felismert felbalmozódási módok alapján a következ felhalmozódási
környezetek valószínsíthetk

:

Aj: az elosztómeder közti területek csendesebb viz környezete,
A 2 : az elosztócsatomák közti terület áramlásmentesebb környezete (mint Aj),

3. ábra. A Szreg-1 telep mintáinak CM diagramja. Jelmagyarázat: 1. Aj csoport, 2. A, csoport, 3. Bj csoport,
4. B, csoport, 5. B| csoport

Fig. 3. CM pattern of the samples originated from the Sz6reg-1 reservoir. Explanation: 1. Group Aj,
2. Group A„ 3. Group B„ 4. Group B‘, 5. Group B|

4*
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ezen belül mederáttörések helyeihez közelebbi kömyezettípusok (pl. vég-
tavi apródelták),

B x : mederüledékek vagy torkolati rendszerek zátonyai;
Bj 1

: mederáttörési hely vagy folyómeder partfalomlások üledékei,

B\2
: bizonytalan genetikájú, jól fejlett áramlási rendszer,

B2
X

: természetes parti töltések vagy övzátonyok üledékei

;

B|2
: torkolati zátonyok üledékei.

A kzetfizikai paraméterek és a felhalmozódási mód kapcsolatának felismeré-

se (igazolása) céljából végzett, a porozitás és permeabilitással bvített osztályo-
zási eljárásban a mintaosztályok kialakulásának szabályszerségei egyértelm-
en felismerhetk (4. ábra).

Az A
x , A 2 csoport mintáinak egy osztályba kerülése nem meglep, hiszen az

alaposztályozásban is egy genetikai csoportot alkottak. Hozzájuk a B|x

mintái keverednek. Ez utóbbiak az A 2 csoport mintáival vannak szorosabb
kapcsolatban, amit magyaráz az is, hogy mindkét csoportban a finomszemcsés
homok frakció dominál. E három mintaosztály keveredésének genetikai tartal-

mát az adja, hogy mindhárom esetben az elosztócsatomák közti területek
áramlásmentesebb környezetében, ezen belül a mederáttörések helyeihez
közelebbi kömyezettípusokban történt a felhalmozódás.
A másik szabályszerség a B 1} B|

2
, illetve B| x csoport mintáinak egy osztály-

ba kerülése. Mindhárom csoportot aprószemcsés homokkövek alkotják. A leg-

jobb porozitású és permeabilitású minták kerültek ide. Felhalmozódási módju-
kat tekintve az áthalmozódásnak és a medereróziónak mindegyik esetben fontos
szerepe van. Felhalmozódási környezetként pedig mindhárom esetben a torko-
lati rendszerek zátonyai ismerhetk fel.

Megállapítható, hogy a B22 csoport mintái származnak a legjobban tároló

kzettestekbl, az A csoport mintái a leggyengébben tárolókat képviselik
(II. táblázat). A mintaosztályonkénti „fcsoport koefficiensek” nem mutat-
nak lényeges eltérést. Ez azt jelenti, hogy a felhalmozódási, diagenetikus és

1. II. III. IV. V.

A
1 O A OBD A OB A OB A OBD

A2 • b, Ab b
1

,

agg B,ABD B, B A

B, A b
2
ebd b] Bj B B

2 Q

b
2
oha BjBIQDA B

2
B A

b'
2

2

b
2

2
’ b

4. ábra. A felhalmozódási módok miotaosztályainak eloszlása a bóvitett cluster eljárásokban

Fig. 4. Distrlbution of the clusters representlng the different ways of dcposltion In the enlargcd Q-mode cluster

analysis
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A porozits és permeabilitiís többszörös korrelációiban szerepl paraméterek

The parameters of the multiple correlations of porosity and pernieability

IV. tMázat - TabU IV.

A
1 bJ

2
B
?
1

Bf
p
0 A % c DA % FA % AH % A * AH 55

R
0
Z

K % A % (h/al) FH % FA % C C

I
T

FA % DA % FA % A % K % DA 55 A %

k
s

MD K 55 K % DA % A % KH 55 DA 55

H FA % (h/al) DA % 4 i FA % 4

0
AH % K % FA % KH % MD FH 55 FA 7.

R

.

P
C FA f. AH % C (h/al) DA 55 FH 55

E
A 55 MD FH % FH * A % MD MD

R <? kh r. K % *

M. K % A %

V
AH 55 K % A % i i (H/Al) (H/AÜ)

E
R

'DA 55 (h/al) AH % C A % A 55 A 55

T.
K % FA % FA % KH % KH t KH % K 7.

P
E

(nm) MD (h/al) DA % (h/al) C MD

R
M.

KH % FH % FH % FA % FH % C

K % DA 7.

Jelmagyarázat: A%, FA%, DA%, FH%, AH%, KH%: szemcseméret frakciók, MD, 0, H/AL, K%, 4>\ lásd az I. táb-

lázatot.

Explanations: A%, FA%, DA%, FH%, AH%, KH%
:
grain size fractions, MD, 0, H/AL, K%, 0: see at TabU I.

kzetfizikai paraméterek a tárolóheterogeneitást „egyirányba” határozták
meg, azaz a fcsoport koefficiensek a tárolóheterogeneitás összehasonlító

koefficienshez hasonlóan egyenként is azonos kategóriába esnek.

A mindhárom kzetfizikai paramétert tartalmazó cluster eljárás ábráját

(4. ábra V.) összehasonlítva a tárolóheterogeneitási megállapításokkal, az
alábbi észrevételek tehetk:
— az A csoport az ,,igen gyengén” és „gyengén” tároló kzettestek mintáit

tartalmazza,
— ABj csoport az „igen jól” és jól” tároló kzettestek mintáit tartalmazza,
— Bo csoport mintái „közepes” tárolóheterogeneitású kzettestekbl szár-

maznak.
Az eljárás tehát a mintákat tároló tulajdonságaik szerint csoportosítja.

Másoldalról vizsgálva a kérdést, a porozitás és permeabilitást, a szöveti és

szemcseösszetételi paraméterekkel való kapcsolatrendszereik felismerése céljá-

ból, a többszörös korrelációs eljárással közelítettük mintaosztályonként (IV.
táblázat).
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Az eredménytablók értékelése során a következ megállapítások tehetk:
— a „gyengén” tároló kzettestek porozitása általában a finom frakciók

súly%-aival és a karbonáttartalommal közelíthet,
— a „jól "tároló kzettestek porozitása a domináns frakciók (AH) súlys-

aival és a C-vel közelíthet,
— a „jól” tároló kzettestek permeabilitása és porozitása között szorosabb

kapcsolat van, mint a „gyengén” tárolókéban,
— egy osztályon belül a két permeabilitás általában ugyanazokkal a para-

méterekkel áll korrelációban,
— a homokosodási százalékarány (H/AL) — egy csoport kivételével (B| x

)
—

csak a permeabilitások korrelációjában szerepel. Ez azt jelenti, hogy az

ülepít áramlás intenzitásváltozásai elssorban a permeabilitás értékeire

vannak hatással.

Összefoglalás

1. A kzetfizikai paraméterekkel bvített osztályozás a porozitás, permeabili-

tás szoros kapcsolatát bizonyítja a felhalmozódási móddal. Az eljárás a porozi-

tás és permeabilitás közti kapcsolat létét is igazolta.

2. A vizsgálatsorozat alapján olyan új paramétert definiáltunk, amely az
adott üledékes genetikai rendszeren belül alkalmas a különböz felhalmozódási

módok kzettestei tároló tulajdonságainak összehasonlítása. A xih paraméter a

kzettest felhalmozódási módját, diagenetikus állapotát és kzetfizikai tulaj-

donságait — a vizsgált paramétersorral— azonos súllyal, együttesen tartalmaz-

za. A vizsgált mintaosztályok esetében bebizonyosodott, hogy a mindhárom
kzetfizikai paramétert tartalmazó osztályozás a mintákat tárolótulajdonsá-

gaik (rth)szerint csoportosítja. Mindebbl az is következik, hogy az eljárás

alkalmas a különböz felhalmozódási környezetben keletkezett üledékek táro-

lótulajdonságainak összehasonlítására. A vizsgálatsorozat alapján állíthatjuk,

hogy a folyóvízi zátonyüledékek jobb tárolótulajdonságokkal rendelkeznek,

mint az elosztócsatomák közti területek — ezen belül a mederáttörési helyek-

hez közelebbi üledékek.

3. A többszörös korreláció-számítás megmutatta, hogy az ülepít áramlás
intenzitásváltozásai elssorban a permeabilitás értékeire hatnak. Az eredmény-
tablók rámutatnak, hogy az azonos tárolóheterogeneitású (r th) mintaosztályok
porozitása általában ugyanazokkal a paraméterekkel közelíthet.

Irodalom — References

Bérczi I.— Komlósiné (1977): Hazai szemcsés tárolókzettípusok fbb paraméterei közötti empirikus Összefüggé-

sek vizsgálata — OGIL, Jelentés. Kézirat.
Geiger J. (1982): Szemcseeloszlás és felhalmozódási környezet. Litlfikálódott kzetek szemcseeloszlási értelmezése —

Doktori értekezés. Kézirat. 3ZKFI Üledékföldtan! {Laboratórium.
Geiqer J. (1980): Üledékes homokktestek szöveti s morfogenetikai vizsgálata — F'Öldt. Közi. (Bull. of the Hun-

gárián Geol. Soc.) 110. pp. 249—200.
Geioer J—Lelkes P. (1980: Az alsópannóniai (s.l.) Békési Formáció ferencszállásl kifejldésének üledékföldtan i

vizsgálata a „SZEG 2” programcsomaggal — Kézirat.

Passkqa, R. (1904): Grain size representation by CM patterns as a geological tool — Journ. Séd. Petr. 34
. pp. 880—847.

Rétháti L. (1985): Valószínségelméleti megoldások a geotechnikában. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 98—104.
Révész I.—Geioer J. (1980): A Szeged-2, Szreg-1 és Szreg-2 telepek üledékföldtani heterogenitása és sföldrajzi

viszonyai — 3ZKFI, Jelents. Kézirat.

Sváb J. (1979): Többváltozós módszerek a biometriában. Mezgazdasági Kiadó, Budapest, 250 p.

A kézirat beérkezett: 1986. IX. 16.



Kiss B. : Felspannóniai szénhidrogéntároló törmelékes Üledékei 249

Relationship between depositional environment and

petrophysical characteristics in clastic sediments of the

Upper Pannonian (s. 1.) hydrocarbon reservoir Szreg-1.

(Algy-field, SE-Hungary)

B. Kiss*

Abstract

A series of special techniques fór discerning the relationship between mode of accumu-
lation and petrophysical paramétere is presented. The most important results may be
summarized as follows:

1. Widened to include the petrophysical paramétere, the classification under discussion
proves the existence of a close connection between porosity and permeability on the one
hand and the mode of accumulation on the other. The method has borne witness to the
existence of a relationship between porosity and permeability as well.

2. On the basis of the analytical results, a new paraméter has been defined which allows
us to compare, within the sedimentary genetic system involved, the reservoir paramétere
of rock bodies formed under differont modes of accumulation. The paraméter rth includes,
with equal importance and combined, the mode of accumulation of a rock body, its diage-
netic State and petrophysical characteristics. In the case of the sample classes stúdiód, it

has been ascertained that the classification containing all the there petrophysical para-
métere groups the samples according to their reservoir characteristics (rth ). It alsó follows
from this that the techniques used are suitable fór comparing the reservoir characteristics
of sediments formed in different depositional environments. In the light of the results the
conclusion can be drawn that streambed (fluvial) bar sediments are characterized by
better reservoir properties than it is the case with interdistributary areas, more concretely,
with crevasse sediments.

3. As shown by the results of reiterated correlation calculations, changes in the rate of
flow affect primarily the values of permeability of the resulting sediment. It is evident
from the results tabulated that the porosities of sample classes with identical reservoir
heterogeneity (rth) can be assessed as a rule by the same paramétere.

Manuscript received: 16th September, 1986.

CBH3b neTpo(J)H3HMecKHX napaMeTpoB c oöcTaHOBKon oca^KOHa-

KoruieHHH b oÖJiOMOMHbix OTJioweHHHX BepxHero naHHOHa (b

niHpoKOM CMbicjie) no CKBa>KHHe Céper-1 (K»ro-BOCTOK BeHrpnn,

6jih3 r. Cerefl), HBJimomnxcH KOJUieKTOpaMH yrjieBO^opoAOB

E. Kum

B CTaTbe HanaraeTCH cnocoö BbinBJieHHB cbh3h nerpo(j)H3HMecKHx napaMeTpoB c oGcTaHOBKOH
ocagKOHaKoruieHHB. BajKHenuiHe pe3yjibTanj MoryT 6wTb oxapaKTepH30BaHw cjiegyiomHM
o6pa30M:

7. RjiaccH^KKauHH c yseTOM neTpo(J)H3HsecKHX napaMeTpoB g0Ka3biBaeT TecHyio CBH3b
npOHCTOCTH H npOHHgaeMOCTH H3yHeHHbIX 06pa3g0B C MCX3HH3M0M OCagKOHaKOnJieHHB. riog-
TBepWgeHa TaiOKe B3aHM0CBB3b Me>KZiy nOpHCTOCTbH) H npOHHgaeMOCTbK) nopog.

2. B xoge HCCJiegOBaHraí BbiHBJieH hobhíí napaMeTp, no3BOJiniomHH npoH3Becra conocTaBjie-
HHe KOJIJieKTOpCKHX CBOHCTB reOJIOrHHeCKHX TejI, COOTBeTCTByiOmHX pa3JlHHHHM MexaHH3M3M
ocagKOHaKonneHHn b npegenax gaHHoii reHeTnqecKOH CHCteMbi. flapaMeTp rth BKmoqaeT b ceön

Hungárián Hydrocarbon Institute, Team of Sedimentology, H-6701 Szeged, P. O. B. 30.
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xapaKTepncTHKy MexaHH3iwa ocaAKOHaKonjieHHH h crajinu flnareHe3a, a TaK>Ke neTpo(})n3H-

necKHe napaMeTpbi c TO>KflecTBeHHbiM BecoM b cpaBHeHHH c H3ynaeM0H cepneH napaMeTpoB. no
H3ynaeMbiM napajvieTpaM bijio ycTaHOBJieHO, mto Bee Tpn cxeMbi KJiaccntJiHKauHH no neTpo(J)H3H-

necKHM napaiueTpaM ocHOBaHbi Ha rpynnHpoBKe o6pa3pOB no nx kojuicktopckhm CBoiíCTBaM

(rth). OTCíOfla BbiTeKaeT Taioxe h to, mto flaHHbiH cnocoö oöecneMHBaeT B03M0>KH0CTb conocTa-

BJieHHH KOJTJieKTOpCKHX CBOCTB OCaflKOB, HaKOnHBUIHXCH B pa3JlHMHbIX OÖCTaHOBKaX. Ha OCHOBa-

hhh BbinonHeHHbix nccneflOBaHHH mo>kho yTBep>KflaTb, mto KomieKTopcKHe CBOííCTBa pycnoBbix

OTMejieíí HaMHoro JiyMine TaKOBbix Ha ynacTKax Me>Kfly pacnpe«ejiHTejibHbiMH KaHanaMH, b tóm
MHCJie oTJioweHHH, HaKonHBiHHecn ÖJiHwe k ynaciOM npopbiBa pycen.

3. npii pacMeTe MHoroKpaTHbix KoppejinuHíí BbinBJieHo, mto H3MeHeiiHH b hhtchchbhoctjix

noTOKOB, H3 KOTopbix oraaraiOTCfl ocaflKH, 0Ka3biBaK)T B03flencTBHe b nepByio OMepeab Ha bcjih-

MHHbi npoHHnaeMOCTH. Pe3yjibTaTbi CBHfleTejibCTByioT Taioxe h o tóm, mto nopncTOCTb KJiaccoB

o6pa3uoB oflHOií h toh we KOnneKTopcKOíí HeoflHopoflHocra (rth) mo>kct npH6jiH3HTejibHO onn-

cbiBaTbcn oöbiMHo oflHHMH h tcmh we napaMeTpaMH.
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Adatok a magyaregregyi bádeni

durvatörmelékes összlet magmatitkavicsainak

kzettani-geokémiai ismeretéhez; kapcsolatuk

a kurdi ílírások magmatitjai'val*

Horváth Adorján**

(9 ábrával ós 6 táblázattal)

Összefoglalás: Magyaregregy környékén, a kelet-mecseki alsó lajtaösszlethez

(Pécsszabolcsi Mészk Formáció) tartozó durva konglomerátumban olyan magmatitkavi-
csok találhatók, amelyekhez hasonlót Kurd környékén fúrásokban tártak fel. A kzetek
rokonságban vannak egymással, a mecseki alsókréta vulkanizmus kezdeti fázisához tar-

toznak ruélységi-szubvulkéni és vulkáni karakterrel. A kavicsok anyagának ritkaföldfém
eloszlása, ellentétben a mecseki, felszínrl ismert vulkánitokkal, differenciált kzeteket
mutat.

Bevezetés

A vizsgált terület Magyaregregytl északnyugatra, a falu határában durván
D-rl É-ra futó négy árok, vízmosás (1. ábra), amellyel az utóbbi idben több
szerz is foglalkozott (pl.: Pordán S. 1964; Hámor G. 1970; Bohnné Havas M.
1973; Ravaszné Baranyai L. 1976; Csontos L. et al. 1982). A területen a lajta-

összletbl fleg a durva és finomabb szemcsés konglomerátum, homokk, de a
mészhomokk, mészk is feltárt. A konglomerátum kavicsanyagában a követ-

kez kzeteket lehetett felismerni:

kovapala (a szalatnaki kovapala?),
alsóperm riolit,

perm-kréta homokkövek,
középstriász-alsókréta karbonátos kzetek,
alsókréta vulkánitok,

szkamos vasérc (lásd pl. Sztrókay K. I. 1952),

olyan vulkáni és mélységi kzetek, amelyek eddig csak a területtl északra,

fúrásokból ismertek.

Ezek, az eddig csak fúrásból ismert magmás kzetek mind makroszkóposán,
mind mikroszkopikus jellegeikben jól megkülönböztethetk a felszínen ismert
mecseki magmatitoktól. A Kurd— 2., Kurd— 3. és a Döbrököz— 1. fúrás a tör-

melékben találtakhoz nagyon hasonló magmatitokat tárt fel (Valcz Gy. 1968;
Csongrádi B.-né et al. 1970; Kubovtcs I. 1977).

• Eladta az Els Eladói Ankétem 1986. április 24-én és a Déldunántúli Területi Szervezet eladóülésén
november 25-én.

•* Eötvös Loránd Tudományegyetem, Alkalmazott és Mszaki Földtani Tanszék, 1088 Budapest VIII., Múzeum
krút 4/A
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Leírás

A területen az újstájer tektonikai fázisban egy É—D-i irányban Szalatnaktól

Mániáig húzódó partvonalú öböl alakult ki, amelyet a többi, ekkor kialakult

medencével együtt egy ütemben öntött el a tenger (Hámor G. 1970). A kialakult

sziklásparti, partszegélyi környezetben abráziós konglomerátum képzdött.
A konglomerátum a területen rosszul-közepesen feltárt. Dlése, ahol egyálta-

lán észlelhet volt, néhány fokos, délies. Osztályozottsága nyugat felé n, a
szemcseméret ugyanerre csökken. A keleti részen (Vasbánya-völgy) nagyon
rosszul osztályozott, osztályozatlan. Kötanyaga meszes, agyagos, az utóbbi
túlsúlyával. Koptatottsága rossz, illetve nincs. A szemcsék anyagától is nagy-
ban függ koptatottságuk. A legjobb koptatottságot a szürke triász mészkkavi-
csok érik el. Ezek közül néhány példányon fúrókagylónyomok is vannak.
A szemcseméret nyugat felé való finomodása egy durván K-i transzgessziót és

É—D-i irányú partvonalat feltételez. Az egészen nagy tömbök nagy energiájú

vízmozgásra és meredek partra utalnak. A lepusztult anyag szinte helyben le is

ülepedett. A finomabb szemcsés, homokköves részben a konglomerátum csak

1 '''( 2 J~l 3 ME.XX
400 600 800 1000 m

/. ábra. A lajtasszlet (Pcsszabolcsi Mészk formáció) vizsgált durvatörmelékes képzdményei (HÁMOR O. et al. szerk.

(1000) alapján). Jelmagyarázat: 1. A vizsgált képzdmények fedetlen elterjedése, 2. A vizsgált képzdmények
feltárásai, 8. Térképez fórás Jele és száma

Fig. 1. The studied ooarse clastlcs from the Lelthakalk sequence (Pécsszabolcs I.imestone Formatlon) (based on G.

Hámok et al. 1000). Explanatlon: 1. Distributlon of studied rocks with the post-Lower Cretaceoua peeled

off, 2. Óuterops of studied rocks, 8. Symbol and number of survey borehole
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2. ábra. Kétféle vulkanittlpus közötti magmás kontaktus nyomelemeloszlása. Jelmagyarázat: A: kontakti-
záló, B s C: mellékkzet. Magyaregregy, Vasbánya-völgy

Fig. 2. Distribution of trace elements at the igneous contact between two different types of volcanlcs. E x p 1 a n a-

tion: A: Contact features, B and C: Country rock. Vasbánya Valley, Magyaregregy

szintekben jelentkezik, ezek nagyobb energiájú átülepítésének eredményei.
A szemcsék koptatlansága szintén a gyors leülepedést bizonyítja.

A nyugati részen, a Vasbánya-völgytl keletre es két árokban, vízmosásban
a finomabb szemcsés homokkbl elkerült mikrofauna Koreczné Laki I.

(MÁFI) szerint bádeni, tengeri, partszegélyi kifejldésre utal.

A kavicsanyagban a vulkánitok mintegy 50%-os gyakorisággal szerepelnek.

Ennek az anyagnak nagy része típusos mecseki alsókréta vulkánit. Körülbelül

10%-át teszik ki az egyéb, felszínen ismeretlen magmatitok, ezen belül uralkod-
nak a vulkánitok és a szubvulkáni jelleg telérkzetek. Ezen példányok színe

általában világos: szürkés, zöldes vagy pirosas. Közép vagy finomszemcsések.
Jellemzek a mandulaüregek. Vékonycsiszolatban jellemz a mintákra a
rózsaszínes-sárgás színárnyalat, legtöbb esetben a porfíros mikroholokristályos
szövet és a glomeroporfíros plagioklászok. Egyes példányok ersen karbonáto-
sak. Az alapanyag legnagyobbrészt albit-oligoklász összetétel plagioklászból

áll. Röntgendeffrakciós felvétel alapján monoklin káliföldpát is van az alap-

anyagban. (A felvételek a M. Áll. Földtani Intézet laboratóriumában készültek,

Vicziást I. irányításával). Ezen kívül kvarc is található néhány mintában,
izomorf kristályokban. A porfíros elegyrész általánosan albit-oligoklász össze-

tétel plagioklász. Nagyon jellemz a színes elegyrészek majdnem teljes hiánya.
A röntgendiffrakciós elemzések szerint a mintákban legnagyobb mennyiség

a savanyú plagioklász (albit vagy oligoklász), ezután következik a monoklin
káliföldpát és/vagy kvarc, majd a mállástermékek, klorit és kaiéit. A plagioklá-
szok mindig az alacsony módosulattal képviseltek.
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Ezek alapján a minták trachitoid jellegek, tágabb értelemben trachitnak
nevezhetk. A normatív kzetátszámítás (Zanettin, 1984) alapján trachit

(5. minta), illetve andezit (8. minta), amely besorolás a sok ill miatt bizonytalan
[Horváth I. (MÁÉI) szíves közlése, 1986].
Néhány mintában magmás kontaktus figyelhet meg, amelyekben a fent

leírt kzettípus mindig mellékkzetként szerepel, és egy másik típusú v ulkanit
kontaktizálja. A kontaktusok élesek, a színváltozás vörös-barna, vagy barna-
zöld. A kontaktuson mikroszkópos méret, hajladozó lefutású, lángszer képle-

tek, benyomulások hatolnak a mellékkzetbe. A határvonalon mindig opakás-
vány dúsulás van, vagy különálló nagyobb szemcsékben, vagy egészen vékony,
kötegeket alkotó csíkokban.

A kontaktizáló vulkánit hasonlít a típusos felszíni elfordulású alsókréta vul-

kánitokra. Színe sötét, zöldes vagy barnás, szövete (porfíros) hialopilites, inter-

szertális, vagy vitrofiros. Összetétele alapján andezitnek minsül.
Egy három különböz színnel három részre oszló kontaktus félkvantitatív

nyomelemvizsgálata nem mutat nagy különbséget a két kzet között. (Az elem-
zés az ELTE Kzettan-Geokémia Tanszékén készült; 2. ábra)

Ez is azt mutatja, hogy ezek a kzetek ugyanannak a magmának a termékei.

Az elbb megszilárdult szubvulkáni, vulkáni tömegekbe intrudáltak a késbbi
fázisok kzetei.

Jó egyezést mutatnak ezek a képzdmények a Kurd— 2. sz., Kurd— 3. sz. és

Döbrököz— 1. sz fúrásból származó kzetekkel. Ezek színes elegyrészeket nem,
vagy nagyon kis mennyiségben tartalmazó, bomlott, karbonátosodott, mandu-
laköves andezittípusok. A szerzk olyan telérandeziteket említenek, amelyek a
már megszilárdult lávaösszletbe nyomultak be. Ez a genetikai bélyeg, illetve a
makroszkópos és mikroszkopikus kzettani jellemzk a kzetek rokonsága
mellett szólnak.

A konglomerátumban található mélységi magmás kzetek ismeretlenek a fel-

színen. Ezek kzettanilag átmenetet képeznek az alkáli és mészalkáli kzetek
között, körülbelül dioritnak megfelel ásványos összetétellel. Finom, illetve

Teljes kémiai elemzések. Magyaregregy, Vasbánya-völgy, kavicsminták

Serial Chemical analyses. Pebble samples, Vasbánya, Valley, Magyaregregy

I. táblázat — Tahié I.

Minta 1 5 8 A B 0 D

SiO, 48,71 61,90 59,03 40,36 43,15 49,50 65,29

TiO, 2,98 0,38 1,29 3,86 3,81 2,66 0,56

Al.O, 17,15 16,16 15,67 12,22 15,42 16,41 16,16

Fe,0, 4,06 1,98 4,61 8,26 11,12 7,45 0,10

PeO 5,93 0,30 0,81 1,24 2,75 2,88 5,38

MnO 0,29 0,02 0,02 0,75 0,12 0,14 0,10

OaO 8,05 4,85 6,35 12,98 6,35 6,50 1,99

MgO 2,89 0,25 1,84 3,28 4,37 2,87 0,64

K,0 2,05 4,32 0,17 1,05 1,07 0.78 3,30

Na,0 2,92 4,78 5.65 1,76 1,94 3,66 4,06

+H sO 3,64 4,79 4,30 14,26 7,69 5,91 2,83

—H,0 0,50 0,21 0,87 1,42 2,57 1,39 0,12

P,0„ 1,25 0,05 0,55 0,37 1,49 1,29 0,10

Bum: 100,42 99,99 101,16 101,81 101,75 101,44 100,63

Jelmagyarázat: 1. Ortopiroxén tartalmú dlorit, 5. Trachit, 8. Andezit a szkamos vasércben, A, B, 0. További mélységi -

ezubvulkánl minták, D. Egy további andezit-minta. (Az elemzések az Eötvös L. Tudományegyetem Kzettan-Geokémia Tan-
székén készültek. Elemz: NÉMETH Anna).
Explanation: 1. Orthopyroxene-bearing diorite, 5. Trachite, 8. Andesite In skamous iron oro. A, B, 0. Additlonal intrusive-

subvolcanlc samples, D. An additional andesite sample. (Analyses made by Anne Németh oí the Department ot Petrology and
Geochemistry, L. Eötvös University, Budapest).
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0 50 km

3. ábra. Magyaregregy, illetve Kurd vidékének függleges mágneses térersség-anomália térképe. M: Magyaregregy,
K: Kurd, D: Dombóvár, Ko: Komló. (Átvéve: Szénás Gy. (szerk.) 1967, egyszersítve)

Fig. 3. Vertical magnetic field intensity anomaly map of the vicinity of Magyaregregy and Kurd. M. Magyaregregy,
K. Kurd, D: Dombóvár, Ko: Komló. (Received: Gy. Szénás, 1967, simplified)

középszemcsés, sötét, zöldes, vagy szürkés szín kzetek. Szövetük fként
intergranuláris, kipidiomorf szemcsés, illetve poikilites. A normatív kzetszámí-
tás (Zanettin, 1984) szerint összetételük K-dús trachibazaltnak (1. sz. minta),

kvarctartalmú alkálibazaltnak (A és B minta), illetve bazaltos andezitnek

(C minta) felel meg, A besorolás bizonytalan a sok illó miatt (Horváth I.

szíves közlése, 1986), (I. táblázat).

F színes elegyrész a nagy titántartalmú, bázisos augit. Ez általában ersen
bontott, fleg kloritosodott, kalcitosodott, illetve biotittá vagy barkevikitté

alakult át. A barkevikit szintén átalakulhat biotittá, a biotit pedig klorithalma-

zokká eshet szét, vagy zöld biotittá alakult. A monoklin piroxén mellett megje-
lenhet az ortopiroxén (ensztatit) is. Jellemz színes elegyrész a titanit, akár
milliméteres szemcsékben is. Jelents alkotórész lehet, de ki is maradhat.

A vizsgált minták ritkaföldfém-tartalma (g/t). Magyaregregy, Vasbánya-völgy

Rare earths contents of analysed samples, in g/t. Vasbánya Valley, Magyaregregy

II. táblázat — TabU II.

Minta
száma

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Tb La

1 62,2 131 26,2 3,86 2,48 2,69 2,29 0.32
2 35,3 68,8 58,3 16,7 2,66 1,71 2,11 2,18 0,34
3 92,7 143 196 34,3 4,40 4,20 4,57 4,56 0,63
4 101,2 169,5 152 24,1 3,13 2,99 3,48 3,80 0,56
5 119,5 214,3 196,6 27,6 3,53 3,03 3,62 3,73 0,56
6 90,2 183 174,2 28,6 3,62 3,66 3,94 4,60 0,69
7 42,0 72,4 99,7 18,9 2,80 2,5 2,86 2,77 0,42
8 76,3 144,2 138,7 23,9 2,95 2,91 3,46 3,90 0,57
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Aplagioklász összetétele oligoklásztól andezinig változik. Kisebb kristályokban
megjelenhet az ortoklász és a kvarc is (monzodiorit). Az opakásvány fleg
a titanomagnetit (ilmenit), amely körülfoghatja az augitot, a titanit viszont

zárványként tartalmazhatja. A pirít alárendeltebb. A kristályok között milli-

méteres nagyságú is van. Az apatit mennyisége több százalékot tehet ki, ilyen-

kor nagyméret, több tizedmilliméteres kristályokat alkot, vagy apró tk alak-

jában fordul el, elszórva az egész kzetben. A kzet néhol sávos, a színes elegy-

részek mennyisége kétszeresére is felszaporodik, ami sötét sávként különül el a
normál kzettl.
A kzetek néha feltnen bontottak. A bomlástermékek a színes elegyrészek

esetében fleg klorit, kalcit, agyagásvány, aföldpátok esetében szeriéit és kalcit.

Ezek a képzdmények hasonlóságuk alapján szintén azonos eredeteknek
tekinthetk a Kurd— 2. sz. fúrásban feltárt mélységi magmás kzetekkel. Ezek
a kzetek alkáli jellegek, de még pacifikusak, átmenetet jelentenek a nórit,

a bázisos, de olivinmentes amfibolgabbró és a theralit-essexit csoport között.

Hiányoznak bellük a földpátpótlók, viszont megjelenik az alkáli amfibol

(Csongrádi B.-né et al. 1970).

Ezen kzetek sorozatába mint széls tag, az alkáli jelleg lantosrvölgyi

essexit (Takáts T. 1934) is jól beleillik.

4. ábra. A vizsgált nyolc minta Összesített, kondritra normált diagramja. A függleges tengelyen a minták és a komlrit
ritkaföldfém-tartalom aránya látható logaritmikus beosztásban. Magyaregregy, Vasbánya-völgy

Fia. 4. Aggregat.e diagram (chondrite-normed) of the eight samples studied. Along the vertical axis the rare earths
contents ratio of the samples versus chondrltes has bcen plotted in a logarithmic scale. Vasbánya Valley,

Magyaregregy
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A Mecsek, illetve északi elterének mágneses anomália térképén Kurd, illetve

Magyaregregy környékén ers pozitív anomália mutatkozik (3. ábra). Mivel

Magyaregregy környéke a kelet-mecseki vulkanizmus központjának tekinthet

(Maukitz B. 1913; Wein Gy. 1965), a vulkáni összlet nagy vastagsága magya-
rázza az anomáliát. Kurd térségében, ha megvannak is, nem ismerjük a Mecsek-

ben felszínrl ismert alsókréta vulkánitokat, de például a Kurd-2.es fúrásban

harántolt magmás kzetek összvastagsága majdnem ezer méter. Feltételezhet,

hogy részben a vizsgált konglomerátumban is és a kurdi fúrásokban is a mecseki

alsókréta vulkánosság egy-egy központjának a gyökérrégióhoz, a magmás
tevékenység kezdeti szakaszához tartozó kzetei táródnak fel, amelyek mély-

ségi-szubvulkáni szintben, mezozóos karbonátos kzetek között, vagy a felszí-

nen (tengeraljzaton) merevedtek meg. A konglomerátum egyéb kavicsanyaga

szintén alátámasztja ezt. A kurdi területen a mecsekihez hasonló eruptívumok
vagy meg sem voltak, vagy ersen lepusztultak.

Az, hogy a kurdi terület hasonló kzetei pusztultak volna bele a konglomerá-

tumba, a konglomerátum fáciese alapján kizárható: ez a kzet meredek part-

szegélyi, helyben leülepedett képzdmény.

Ritkaföldfém- és nyomelemvizsgálatok

A konglomerátumban található, fent leírt kzeteknek nyolc mintájából

készült neutronaktivációs ritkaföldfém- és nyomelemvizsgálat annak megálla-

pítására, hogy milyen összefüggés van közöttük, milyen tektonikai környezetbe
illenek bele, és milyen magmafejldési folyamatokon estek keresztül.

Három minta a mélységi csoportból került ki (1., 2., 3. sz. minta), három a
trachit csoportból (4., 5., 6. sz. minta), egy a trachit csoportbeli kzetet kontak-
tizáló andezitbl (7. sz. minta), egy pedig a területen szintén törmelékben
található szkamos vasérc (Sztrókay K. I. 1952) epidotszirtjében található,

szintén andezitnek minsül, a szkamképzdés kési szakaszában benyomult
vulkanitról (8. sz. minta); (I. táblázat). A 3. számú mintát az ELTE Kzettan-
Geokémia Tanszéke bocsátotta rendelkezésemre.
A mérések a BME Tanreaktorában készültek, Bérczi J. vezetésével. A méré-

sekhez ruténium bels standardot használtak, a detektálás Ge-Li detektorral

történt, a teljes spektrumot Canberra típusú sokcsatornás analizátorra vették
fel. Az elemmennyiségek kiszámolása személyi számítógéppel történt (11. táblá-

zat). A ritkaföldfémeken kívül több más elem mennyiségét is meghatároztuk
(111. táblázat).

A vizsgált minták egyéb nyomelem-tartalma (g/t). Magyaregregy, Vasbánya-völgy

Other trace element values of analysed samples, in g/t. Vasbánya Valley, Magyaregregy

III. tMázat - Table III.

Minta
száma

Eb Cs Se Hf Ta Th U

i 51,14 0,97 9,53 4,08 3,88 5,05 2,64
2 46,42 2,38 13,26 5,94 4,02 3,53 2,28
3 73,55 4,78 12,97 10,85 6,98 19,82 6,48
4 73,09 4,99 11,66 7,67 17,89 6,47
5 81,21 5.14 11,44 6,48 20,81 5,85
6 81,51 7.07 12,06 7,63 22,89 6,81
7 62,20 0,51 7,65 7,44 4,94 11,35 3,99
8 4,14 5,92 9,56 6,58 14,57 0,58
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A kapott ritkaföldfém-mennyiségeket kondritra normált diagramban ábrá-

zolják a 4. és 5. ábrák. A normálásnál Haskin et al. (1968) in Ahrens L. H.
(ed.) (1977) együtthatóit használtuk, amelyek a következk (az értékek a kond-
rit ritkaföldfém-tartalmát jelentik g/t-ban):

La 0,33 Tb 0,047

Ce 0,88 Dy —
Pr 0,112 Ho 0,07

Nd 0,60 Er 0,2

Sm 0,181 Tm 0,03

Eu 0,069 Yb 0,2

Gd 0,249 Lu 0,034

Az ábrákon jól egybeesnek az adatok. Feltnen keskeny az adatok alkotta

sáv, holott a mélységi kzetek és a vulkánitok is szerepelnek benne. Jól mutatja
ez a kzetek szoros rokonságát.

Az egyforma lefutású görbét mutató mintáknak nagy az összritkaföldfém-

tartalma, ami az alkáli magmák jellemzje (Henderson (ed.), 1984). A La/Yb
arány 15— 32 között van, ami szintén erre mutat. A könny lantanidák az alkáli

kzetekben dúsulnak (Pantó Gy. 1980). A ritkaföldfémek dúsulása kétlépcss
folyamat: az anyag elször parciálisán megolvad, benyomul egy másik környe-

zetbe; ahová benyomult, szintén parciális olvadás játszódik le, dúsítva az olva-

dék ritkaföldfém-tartalmát (Gast, 1968 in Henderson [ed.], 1984).

Érdekes módon a mélységi kzetek nem különülnek el a többitl, habár gör-

béik alulról (1., 2. sz. minta), illetve felülrl (3. sz. minta) szegélyezik a többi

görbét. Az Eu anomáliák is hasonlóak, 0,4—0,56 közöttiek. Ez alapján a minták
kissé differenciált kzetek. A bázisos és intermedier differenciálatlan magmák-

on Ce Pr Md Sm Er Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

5. ábra. A vizsgált nyolc minta (ÉNy—l)K-i vonatozás), és az irodalomból vett (Pantó Gy., 1980) öt minta (ÉK—
DNY-i) vonatozás) Összesített, kondritra normált diagramja

Fig. 5. Aggregate, chondrite-normed diagramé of the elght samples studied (NW—SE oriented ruling) and of five

samples from the literature (GY. Pantó 1980)
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6. ábra. Lantai Cs. (1984) tíz mintájának összesített, kondritra normált diagramja. A H és K jel mintát külön
ábrázoltuk

Fig. 6. Aggregate, chondrite-normed diagram of Cs. Lantai's ten samples (1984). Samples H and K have been plotted
separately

nak nincs Eu anomáliájuk, mivel a plagioklász, amelynek Ca2 + ionját az Eu
helyettesíteni tudja, a fels köpenyben nem stabil (Pantó Gy. 1980). Azt, hogy
a vulkánitoknak is csak kis Eu anomáliájuk van, Thompson et al. (1980) in

Henderson (ed., 1984) azzal magyarázza, hogy a legtöbb magmának nagy az

oxigén-fugacitása, ami megakadályozza az Eu beépülését a plagioklászba a
korai kristályosodáskor, azáltal, hogy akadályozza az Eu3+ redukcióját
Eu2+ -ra.

A mecseki alsókréta vulkánitok ritkaföldfém-tartalmát eddig két méréssoro-
zattal vizsgálták (Pantó Gy. 1980; Lantai Cs. 1984).

Mecseki felszíni alsókréta vulkánitok ritkaföldfém-tartalma (g/t)

Rare earths contents of Lower Cretaceous volcanics from the Mecsek Mts outcrops, in g/t

IV. táblázat - Table IV.

Minta
száma

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Tb Lu

28 23 41 31 8,5 1,5 1,4 0,44+ 0,37 + 0,14+ 0,03+
29 21 41 34 7,1 0,77 3,9 3,5 1,2 3,2 <0,15
30 16 36 27 7,9 1,2 1,9 1,3 1,9 4,1 0,4

31 13 23 17 9,0 1,9 2,3 3,2 1,7 2,5 0,4
34 25 50 19 2,0 0,36 0,55 0,63 0,52 0,45 0,11

Jelmagyarázat: 28. Finomszemcsés, tömött, ersen átalakult alkáli bazalt. Szászvár, Bányavölgy, 29. Durvaszemcsés,
üde alkáli bazalt. Magyaregregy, Márévári-völgy bejárata, 30. Üde alkáli bazalt, elbontott olivinnel. Magyaregregy, Márévári
völgy fels része, 31. Teljesen elbontott, bólyagüreges alkáli bazalt. Miske-tet alatt, 34. Alkáli bazalt (alkáli trachit). Hosszú-
hetény, községi kbánya, + Dúsítással kapott érték. (Átvéve Pantó Gy. 1980).

E x p 1 a n a t i o n: 28. Fine-grained, compact, heavily altered alkali basalt. Bánya Valley, Szászvár, 29. Coarse-grained, fresh
alkali basalt. Entrance to Márévár Valley, Magyaregregy, 30. Fresh alkali basalt with decomposed olivine. Upper reaches of
Márévári Valley, Magyaregregy, 31. Completely decomposed, vesicular alkali basalt, beneath Miske peak. 34. Alkáli basalt (alkali
trachyte). Viliágé quarry, Hosszúhetény. + Value obtained upon beneficiation. (Beceived: Gy. Pantó 1980).

5 Földtani Közlöny
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Pantó Gy. típusos kelet-mecseki felszíni alkáli kzetek ritkaföldfém-tartal-

mát vizsgálta, tömegspektroszkópiai módszerrel (IV. táblázat, 5. ábra). Ezek-
ben a görbék jellege más, nagyon kicsi, illetve nincs Eu anomália, ami a kzetek
differenciálatlanságát, közvetlen köpenyeredetét bizonyítja. Az összritkaföld-

fém-tartalom jóval kisebb, mint a jelen mintákban, de ezt az adatot a módsze-
rek különbözsége miatt óvatosan kell kezelni.

Lantai Cs. elemzései szintén neutronaktivációs módszerrel készültek. A
minták nyugat-mecseki, fleg fúrásokban feltárt, többnyire teléres alkáli bázitok

(V. és VI. táblázat). A kondritra normált diagram a 6. ábrán látható. A ritka-

földfémek hasonló mennyiségben vannak jelen, mint az általunk vizsgált min-
tákban, de a terület kevésbé összefogott, szélesebb, az Eu anomália kisebb.

Egy fúrás (4735.) két mintája (H ésK jel) esetében nincs Eu anomália, a görbék
lefutása a Pantó Gy. mintáihoz hasonlít. Ezek alapján itt is elkülöníthet két

csoport: egy differenciálatlan és egy kissé differenciált.

Jelen mintákat és Lantai Cs. (1984) mintáit a Wood et al. (1979) Hf/3-Th-Ta
diagramjában elhelyezve, a minták erteljesen szétválnak. A diagramban az A
és B terület az óceánközépi hátságbazaltok, a C a lemezen belüli bazaltok, a D
pedig a pusztuló lemezszegélyek magmasorozatainak területe (7. ábra). Jelen

A nyugat-mecseki fúrásokban feltárt alsókréta vulkánitok ritkaföldfém-tartalma (g/t)

Karé earths values of Lower Cretaceous volcanics from boreholes in the W Mecsek area, in g/t

V. táblázat — TabU V.

Minta
száma La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

i 107 229 101 21,8 4,0 2,1 2,0 4,4 0,60
2 41,3 97 56 14,9 2,6 1,7 0,8 2,1 0,28

3 116,3 262 138 28,7 4,7 3,4 1,9 4,5 0,6

4 60,4 135 73 18,6 3,5 2,4 1,3 3,4 0,35

5 45,1 102 50 12,8 2,6 1,6 0,6 2,3 0,27

6 52,8 134 60 16,4 2,9 1,8 1,4 2,7 0,35

7 89 176 88 21,4 4,2 2,2 0,4 3,2 0,50

8 140 315 146 31 5,7 4,0 2,4 5,9 0,8

9 70 162 77 21,3 3,4 2,0 1,1 3,1 0,04
10 66 146 68 17,4 3,2 2,0 1,7 2,7 0,20

11 139 200 134 26 5,3 3,5 4,7 5,6 0,75

12 81 175 76 44,1 4,2 2,1 0,6 2,6 0,50

H 37 69 36 11 1,9 0,65 0,20 1,9 0,17

K 50 89,6 35,1 11,1 2,8 1,25 1,0 2,4 0,30

Jelmagyarázat: 1. 2166. sz. fúrás, 2. Vp-24. sz., K-i Mecsek, 3. Hetvehey, felszíni minta, 4. 4735/1.B 1147,4 m. 5.

4735/1.A 1146 m., 6. 4723/T. 895,5 m., 7. 2179/1. 1192,2 m., 8. VH. Sz. K-l. 450 m., 9. 2196. 3. 845 m., 10. 2179. 1231,5 m.,

11. 2196. 2. 265,6 m., 12. VII. Sz. K-2. 1180 m., H. 4735. 1281, 0 m., K. 4735. 1285,0 m. (Átvéve: LANTAI Cs. 1984).

Explanation: 1. Borehole No. 2166, 2. Vp-24. E Mecsek 3. Hetvehely, outcrop sample, 4 — K. See in the Hungárián
text (Récéived: Cs. Lantai, 1984).

Nyugat-mecseki fúrásokban feltárt alsókréta vulkánitok néhány egyéb nyomclemtartalom-értéke (g/t). A minták
ugyanazok, mint az V. táblázaton. (Átvéve: Lantai Cs. 1984)

Somé other trace element values in g/t of Lower Cretaceous volcanics discovered in boreholes in the W Mecsek area.

The same samples as in case of TabU V. (Received: Cs. Lantai, 1984)

VI. táblázat — TabU VI.

Minta
száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hf 12 5,2 18,7 9,1 7,3 7,6 9,6 16,2 6,8 7,4 16,3 8,8

Th 93 393 46 351 225 21 10 17 7,6 7,1 16,4 8,6

Ta 10,4 4,2 13,8 6,6 4,3 6,6 8,5 14,7 7,1 6,6 13,7 8,3
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mintákból a mélységi csoport két mintája (1. sz., 2. sz. minta) a típusos, leme-

zen belüli bazaltok területére esett, az összes többi egy helyen, a C területen

kívül csoportosul. Wood et al. (1979) értelmezése szerint ez a társaság kissé

differenciált és kontaminált kzetekbl áll. Ez szintén megersíti azt a feltétele-

zést, hogy ezek a kzetek a magmatizmus els fázisához tartoznak: a köpeny-
eredet magma szubvulkáni szintbe benyomulva differenciálódott és kéreg

kontamináció is történt.

Egy abszolút kor adat is igazolni látszik a feltételezett kort: Árváné Soós E.

et al. a vizsgált konglomerátumban, a magyaregregyi Vasbánya-völgyben (Bil-

iiga) törmelékben talált alkáli gabbró kontakt szegélyérl szeparált ép biotiton

135—137 millió éves K/Ar abszolút kort mértek, ami nagy valószínséggel a

Hf/3

7. ábra. Jelen minták (rombuszokkal jelölve) és T.aktái Cs. (1984) mintáinak (keresztekkel jelölve) elhelyezkedése a
Wood et al. (1979) féle Hf/3-Th-Ta diagramban

Fig. 7. Location of the present samples (marked by rhombs) and Cs. Laktai’s samples (1984) (crosses) in the Hf/3-
-Th-Ta diagram of Wood et al. (1979)

Ta (g / 1

)

8. ábra. A minták a Treuil et al. (1976) féle Ta-Ta/Tb diagramban ábrázolva. Magyaregregy, Vasbánya-völgy
Fig. s. The samples as plotted in the Ta-Ta/Tb diagram of Treuil et al. (1976). Vasbánya Valley, Magyaregregy

5*
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9. ábra. A minták a Treutl et al. (1976) féle Th-Th/Tb diagramban ábrázolva. Magyaregregy, Vasbánya-völgy

Fig. 9. The samples as plotted in the Th-Th/Tb diagram of Tretiil et al. (1976). Vasbánya Valley, Magyaregregy

tényleges kor. Ez alapján a kzet berriázi, és ez a jelen vizsgálatok alapján
a többi, fent leírt kzet kora is. A késbb felnyomuló magma akadálytalanabbul
mozoghatott, és gyorsabban felszínre jutott, differenciációra, kontaminációra
nem volt lehetsége, amint ezt az 5. ábra Eu anomália nélkül lefutó görbéi

mutatják.
Sokkal ersebb a szétválás Lantai Cs. (1984) mintái között. Itt egy csoport

szintén differenciálatlan kzetnek adódott, viszont a másik csoport a differen-

ciálódásnak, kéreg kontaminációnak a legkülönbözbb fokait mutatja.
Ismét más eloszlást ad a jelen mintákon aTREUiLet al. (1976) féle Th-Th/Tb

és Ta-Ta/Tb diagram (8. és 9. ábra). Ezek a diagramok azon alapulnak, hogy
a tórium és a tantál ersebben inkompatibilis, a terbium kevéssé. Ezekben
a diagramokban a parciális olvadással keletkezett kzetek egy y=mx egyenlet
egyenes mentén helyezkednek el, annak megfelelen, hogy az olvadékba kerül
terbium mennyisége állandó marad az egész folyamat alatt, és nem követi

a tórium és a tantál mennyiségének növekedését. A frakcionált kristályosodás-

sal keletkezett kzetek egy y—const. egyenlet egyenes mentén helyezkednek el.

A Th/Tb és a Ta/Tb arány az egész folyamat alatt állandó marad, és ennek meg-
felelen lépnek be az adott elemek a kristályfázisokba. Itt is a terbium szerepel

kisebb mennyiségben.
Ezekben a diagramokban a 3., 5., 6. sz. minták bizonyultak differenciált

kzetnek.

összefoglalás, következtetések

1. A kurdi terület magmatitjai és a magyaregregyi bádeni konglomerátum
egyes magmás kavicsai között szoros rokonság áll fenn.

2. A kurdi területen ezek a képzdmények nagy vastagságban fordulnak el.
Ezeknek eltemetve Magyaregregy környékén is meg kell lenniük, erre utal a

konglomerátum fáciese is.

3. Ezen képzdmények a mecseki alsókréta vulkanizmus folyamatába jól

beleilleszthetk. A magmás kontaktusok, a ritkaföldfém és nyomelemeloszlások

és az abszolút-kor adat ezt bizonyítják.

4. A szkamos vasércben található, kési benyomulást! andezit szoros rokon-

sága alapján is valószínsíthet a vasérc alsókréta keletkezése, illetve a fent

tárgyalt vulkánitokkal való genetikai kapcsolata.
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Contribution to the petrographic-geochemical knowledge

of magmatité pebbles from the Badenian coarse clastic

sequence of Magyaregregy: their relation to the

magmatites from the boreholes of Kurd

A. Horváth

*

Abstract

In the vicinity of Magyaregregy (E-Mecsek Mts.) poorly sorted abrasion conglomerates
of in situ deposition were forrnod as a heteropic facies to the Leithakalk. In the pebbles,
mainly the surface lithology of the immediate neighbourhood, including Lower Cretaceous

Institute of Applied and Engineering Geology, Eötvös L. üniversity, H-1088 Budapest VIII., Múzeum krt. 4/A
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alkalic volcanics, is represented. In addition, magmatites unknown in outcrop, discovered,
as nearest occurrences, in boreholes in the vicinity of Kurd, at a distance of about 20 km
to the N, can alsó be found. Given the particular facies, the possibility that the matériái
may have come írom that source should be cancelled. Both areas presumably represented a
centre of Early Cretaceous volcanism, where the initial, somewhat differentiated products
of the volcanism are known to occur. These rock types include trachyte and andesite and
dioritoid, gabbroid rocks of alkali type. In the light of neutron activation rare earths
analyses of magmatité pebbles, the rocks have a very high totál rare earths content, the
volcanics being nt distinguishable from the intrusive rocks. The La/Yb ratio is between
15 and 32. The Eu anomalies are in the 0.4—0.56 rangé. As opposed to the typical, un-
differentiated Lower Cretaceous volcanics of Mecsek, these rocks exhibit different grades
of differentiation.

Manuscript received: 15th October, 1987.

FIeTporpa(j)HqecKHe n reoxHMnqecKne AaHHbie no ranbKe MarMara-

necKHX nopoA H3 tojiihh rpyöooÖJiOMonHbix OTJio>KeHHH öa^eHCKoro

(cpeAHnn MnoijeH) B03pacTa 6jih3 c. Ma^nparpeAb; CBH3b c MarMa-

TnqecKMMH nopo/jaMH, BCKpbiTbiMH CKBa>KHHaMH 6jih3. c. KypA
(ioro-BOCTOK 3aAyHanmHHbi)

AdopbHH Xopeam

B B0CT0MH0H H3CTH MeqeKCKHX TOp, B OKpeCTHOCTflX C. MaflHpSrpegb B SageHCKOM Bei<e OT-

jiarajiHCb caaöo oTcopTHpoBaHHbie aöpa3H0HHbie KOHrnoMepaTbi H3 MecTHoro MaTepnaaa,
(J)agHajibHO 3aMemaiOLUHe H3BecTHHKH JiehTa. B raabKe npegCTaBJieHbi b ochobhom nopogbi,

oÖHawaiomHecfl b OKpecraocTax h b HacTonmee BpeMíi, b tóm qncjie h paHHeMeaoBbie ByaKa-
hhth me^OMHO-6a3ajibTOBoro cocraBa. KpoMe nocneflHHx BCTpeqeHbi TaKwe h Tanne ranbi Mar-
M3THHeCKHX riopofl, KOTOpbie He H3BeCTHbI B OÖHajKeHHHX, HO BCKpbITbl CKBa>KHHaMH B paÜOHe c.

Kypn, HaxoaíunerocH npHMepHO b 20 km ceBepHee. IIphbhoc OTTyga, o#HaKO, HCKJiioqaeTCH Ha
0CH0B3HHH (jiauHaJibHbix oeoöeHHOCTeií KOnrJiOMepaTOB. Mo>kho npeanoJiaraTb, mto b paHHeM
Meny o6a patíOHa npeflCTaBJiHJiH coöoh ByjiKaHHqecKHe peHTpbi, r^e BCTpeqaiOTCH HaqaabHbie

HecKOJibKO gH(})({)epeHUHpoBaHHbie npogyKTbi ByaKaHHqecKOH geHTenbHOCTH. 3to Tpaxn™ h
aHAe3HTbi, a xaioxe íyejiOMHbie flnopHTOHgHbie h raööpoHgHbie nopoflbi. Cygn no pe3yjTbTaTaM

HeftTponHO-aKTHBagHOHHoro aHajiH3a raneqHoro MaTepHaaa, MarMaraqecKHe nopo^bi xapaKTe-

pH3yiOTCH BwcoKHM cyMMapHbiM coaepwaHueM pegKHx 3eMejTb, h ByjiKaHH'iecKne nopogbi He

OTJiHMaiOTCH b 3tom oTHouieHHH ot rjiyÖHHHbix. ÜTHoiueHHe La/Yb HaxogHTCH b npeflenax

15—32, a eBponHeBbie aHOMannH — b npegenax 0,4—0,56. B OTjiHqne ot THnnqHbix HegH(})(})e-

peiiHHpoBaHHbix paHHeMe^OBbix ByjiKaHHTOB MeqeKCKnx rop sth nopogbi npoHBajnoT pa3anq-
Hbie CTeneHH gH(j)(l)epeHgHpoBaHHocTH.
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Tokaji-hegységi vulkáni és szubvulkáni

kzetek elkülönítése szemcsenagysági

összetételük alapján*

Rózsa Péter**—Papp Lajos***

(5 ábrával, 3 táblázattal)

Bevezetés

A magmás kzetek képzdési mélységük alapján történ besorolása a külön-

böz (abisszikus, hipoabisszikus, szubvulkáni és vulkáni) szintekbe, a magmás
kzettan fontos kérdései közé tartozott és tartozik ma is. Hazánk vulkáni

hegységeiben elssorban a vulkáni-szubvulkáni képzdmények elkülönítése

jelent problémát.
Az egyes mélységi szinteken képzdött kzetek minségi jellemzi között

általában fokozatos, de mennyiségileg mérhet, határozott tendenciájú változá-

sok állapíthatók meg, melyek közül legszembetnbb a különböz szinteken

képzdött kzetek kristályosságának a mértéke. A magma kristályosodásának

menetét — és ezáltal a kzetek szövetét — meghatározó f tényezk a követ-

kezk:
— a kzet képzdési mélysége, felnyomulásának sebessége, annak szakaszos

vagy egyenletes volta,

— a magma kémiai összetétele, könnyenilló tartalma és viszkozitása,
— a magmás test alakja, kiterjedése,

— a fed, illetve a mellékkzetek minsége.
Abban az esetben tehát, ha a magmatestek nagysága és alakja, valamint az

azokat körülvev kzetek minsége azonos vagy hasonló, akkor a szövetükbl:
mutatkozó különbségeket dönten a képzdési mélység (a felnyomulás körül-

ményeivel együtt) és a kémiai összetétel határozza meg.
Munkánkban a Tokaji-hegység tipikus vulkáni és szubvulkáni kzeteinek

kémiai és szemcseösszetételét hasonlítottuk össze egy olyan diagram elkészítése

céljából, amelynek segítségével valószínsíthet egy kzet vulkáni vagy szub-

vulkáni volta.

A szemcsenagysági vizsgálat módszere

A kzetek szemcsenagysági vizsgálatára a RosiWAi,-féle lineáris módszert
alkalmaztuk. Kzetmintánként 3, egymáshoz közel es és egymásra merleges
csiszolatot készítettünk, melyek síkjai — lehetség szerint— az esetleges szöve-

* Eladták az Alföldi Területi Szervezet 1986. április 22-i ülésén, Debrecenben.
*• Kossuth Lajos Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszék, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

••• Magyar Állami Földtani Intézet Kelet-magyarországi Területi Szolgálat, 4029 Debrecen, Csapó u. 78—80.
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ti irányítottsággal párhuzamosak, ill. arra merlegesek voltak. Minden csiszola-

ton 4, egymással 45°-os szöget bezáró irány mentén mikrométer okulárral mér-
tük az ásványos alkotóknak a vizsgálati egyenesre es hosszát. A legnagyobb
szemcse hosszának legalább 100-szorosát lemérve, az ásvány által lefedett

úthossz és az összhosszúság között megközelítleg olyan arány áll fenn, mint az

ásvány térfogata és a kzet össztérfogata között. Minden megadott irány-

ban párhuzamos egyenesek mentén végeztük a mérést. A párhuzamosok egy-

mástól való távolságának meghatározásakor azt vettük figyelembe, hogy
ugyanazt az ásványszemcsét két párhuzamos ne keresztezze. A nagy fenokris-

tályokat tartalmazó kzetek esetén a többszörös átmetszés elkerülhetetlen volt;

ezeket a mérésnél csak egyszer vettük figyelembe.

A mért hosszértékeket ásványonként az általunk megválasztott szemcse-

nagysági intervallumokba soroltuk. A 10 ^m-nél kisebb szemcséket az alap-

anyaghoz számítottuk. A módszernek egyszersége mellett az is elnye, hogy
egy méréssel meghatározható a szemcse- és az ásványos összetétel, valamint az

egyes kzetalkotók szemeloszlása is.

A típusterületek kiválasztásának szempontjai

A vulkáni és szubvulkáni kzetek elkülönítése hazánk vulkáni hegységei

közül különösen a bonyolult vulkanotektonikai szerkezet Tokaji-hegységben
jelenthet problémát. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy több képzdmény
megítélésében a földtani irodalomban gyakran ellentétes véleményeket talál-

hatunk.
Összehasonlításunkhoz azokat a legújabb szakirodalomban típusosként leírt

vulkáni, ill. szubvulkáni képzdményeket használtuk föl, amelyeknek kémiai
összetétele is ismert volt. Bár arra törekedtünk, hogy vizsgálataink a hegység
vulkanitjainak teljes sorozatát átfogják, azonban a szubvulkáni változat hiánya
miatt a riolitokat és a hegységperemen fúrásban megtalált bazaltot nem vehet-

tük figyelembe. A vizsgálathoz kiválasztott lelhelyeket az I. táblázatban adjuk
meg (lásd még az 1. ábrát is.) A kzetek petrográfiai leírásától eltekintettünk,

a táblázatban viszont föltüntettük az ide vonatkozó irodalmat.

Az eredmények értékelése, következtetések

A kiválasztott kzetek szemcsenagysági vizsgálatának eredményeit a II. táb-

lázat, kémiai összetételüket a III. táblázat mutatja be.

A szemcsenagysági összetételt szemilogaritmikus diagramon szokás ábrázol-

ni. E módszer azonban, mint esetünkben is, sok, egymáshoz részben hasonló,

ill. egymást átfed, átmetsz szemcsenagysági görbe együttes ábrázolására nem
használható. A probléma megoldására egy háromszögdiagram szerkesztése

kínálkozott, melyben a szemcsenagysági összetételekben mutatkozó jelents

különbségek markánsan jelentkeznek, s ugyanakkor igen sok minta együttes

ábrázolása is lehetséges.

A mintákat a Szádeczky-Kardoss E.—Pesty L.-féle (1961) szemcsenagy-

sági szöveti típusokba soroltuk (2A ábra). Ha az ideális görbékhez tartozó

sávoknak a szemilogaritmikus diagramról leolvasott lOpm-nél kisebb, 10—100
közötti és a 100 pm-nél nagyobb értékeit az általunk használt háromszög-
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A vizsgált minták lelhelye, kzettani megnevezése, képzdésük típusa és a petrográfiai leírásra vonatkozó legújabb

irodalom (1— 18., lásd az 1 . ábrát is)

Sampling points of studied samples, their names, genetlc types and latest references to petrographic description

(1— 13. see Fig. 1 . alsó)

I. táblázat — Table I.

Sorszám
Sample

no.

Lelhely
Locality

Megnevezés
Rock narne

Jelleg

Type

Kzettani leírás

Petrographieal
description in

1 Mád 23. fúrás andezit szubvulkáni Gyarmati P. (1977)

borehole Mád 23 andesite subvolcanic

3 Tállya, Kopasz-hegy andezit szubvulkáni Gyarmati P. (1977)
andesite subvolcanic

3 Telkibánya, Cseng-bánya, 80-as szint andezit szubvulkáni SZÉKYNÉ Fux V. (1970)

Cseng Mine, level 80 andesite subvolcanic

4 Sátoraljaújhely, Néma-hegy dácit szubvulkáni Gyarmati P. (1977)
dacite subvolcanic

5 Telkibánva, Zsóíia-táró andezit szubvulkáni SZÉKYNÉ FUX V. (1970)

Zsófia adit andesite subvolcanic

6 Gönc, Hársas-rhegv dácit szubvulkáni Gyarmati P. (1977)
dacite subvolcanic

7 Erdbénye, Mulatóhegy-Baruamáj, dácit szubvulkáni Kulcsár L.-Barta I. (1971)

a lakkolit középs részérl
from the Central part of the laccolith dacite subvolcanic

8 Erdbénve, Szokolya-Párkány-hegy andezit vulkáni Gyarmati P. (1977)
andesite volcanic

9 Telkibánya, Magas Tér andezit vulkáni Gyarmati P. (1977)
andesite volcanic

10 Tokaj, Nagyhegy dácit vulkáni Rózsa P. - Kozák M. (1981)
dacite volcanic

11 Bodrogkeresztúr, Nyerges dácit vulkáni Gyarmati P. (1977)
dacite volcanic

12 Erdbénye, Mulatóhegy-Bamamáj, dácit szubvulkáni KULCSÁR L.—Barta I. (1971)
a kontaktusról
írom the contact dacite subvolcanic

13 Erdbénye, Mulatóhegy-Barnamáj, dácit szubvulkáni Kulcsár L.-Barta I. (1971)
a kontaktustól 10 m-re
10 m from the contact dacite subvolcanic

A vizsgált minták szemcsenagysági összetétele, a — adatok Gyarmati P. (1977) alapján, b — adatok SzÉkyné Fcx V.

(1970) alapján, c — adatok Rózsa P.—Kozák M. (1981) alapján. (1—13. lásd az 1. ábrát és az I. táblázatot)

Grain size composition of studied samples. a — based on P. Gyarmati 1977, b — based on V. Széky-Pux 1970,
c — based on P. Rózsa—M. Kozák 1981. (1—13: see Fig. 1 . and Table I)

II. táblázat - TabU II.

Sorszám
Sample no. la 2a 3b 4 5b 6 7 8a 9 10c 11 12 13

<10 /xm 8,3 17,5 23,5 52,2 14,4 55,4 41,1 39,6 61,6 64,7 78,6 76,9 45,8
10—100 /jm 15,0 26,0 29,0 18,6 39,0 13,2 35,4 42,1 5,2 10,3 12,7 13,6 40,3

100— 500 fám 59,7 35.3 31,4 18,0 26,8 14,5 17.0 14.0 21,8 13,3 6,2 5,0 10,1
500—1000 fiin 13,6 12,2 4,4 8,6 8,8 12,1 3,0 4,3 8,1 5,5 1,7 3.4 3,8

>1000 A<m 3,4 9,0 11,7 2,6 11,0 4,8 3,5 - 3,3 6,2 0,8 1.1 -

£ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

diagramban ábrázoljuk, akkor a kialinos szövet megfelelje egy pont, a vitrofí-

ros szöveté egy szakasz lesz, a többinél pedig a típusoknak megfelel mezket
kapunk. Ily módon (a granitoporfíros és a szemcsés kivételével) az összes szöveti

típus elkülönül egymástól (2B ábra).

A 3. ábrán jól látható, hogy a vulkáni és szubvulkáni kzetek nem válnak el

élesen egymástól, vagyis e kzetek vulkáni vagy szubvulkáni volta nem való-

színsíthet egyértelmen kizárólag szövetük alapján.
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A képzdési mélység meghatározásában Szádeczky-Kardoss E. (1957)

a kristályossági fok jelentségét emelte ki. Mi ugyanezt a kérdést más oldalról is

megközelítettük: arra kerestünk választ, hogy a szemcsenagysági összetételek -

1 O 2 X 3 4 4 ^ 5 * * 6

1. ábra. A Tokaji-hegység vázlatos térképe. Jelmagyarázat: 1. Szubvulkán, 2. Vulkán, 3. Település, 4. t,
5. Vasút, 6. Országhatár. 1—13. mintavételi pont (lásd még az I. táblázatot). 1. Mád 23. fúrás, 2. Tállya, Kopasz-hegy,
3. Telkibánya, Cseng-bánya, 80-as szint, 4. Sátoraljaújhely, Néma-hegy, 5. Telkibánya, Zsófia-táró, 6. Gönc, Hársas-
rhegy, 7. Erdbénye, Mulatóhegy-Barnamáj, a lakkolit középs részébl, 8. Erdbénye, Szokolya-Párkány-hegy,
9. Telkibánya, Magas Tér, 10. Tokaj, Nagyhegy, 11. Bodrogkeresztúr, Nyerges, 12. Erdbénye, Mulatóhegy-Barnamáj,

a kontaktusról, 13. Erdbénye, Mulatóhegy-Barnamáj, a kontaktustól 10 m-re

Fig. 1. Sketch map of the Tokaj Mountains. Explanations: 1. Subvolcano, 2. Volcano, 3. Settlement, 4. Boád,
5. Jtailway, 6. National frontier; 1—13.sampling points(see alsó: Table I). 1: borehole Mád 23, 2: Tállya, Kopasz-hegy,
3: Telkibánya, Cseng mine, Horizon 80, 4: Sátoraljaújhely, Néma-hegy, 5. Telkibánya, Zsófia adit, 6: Gönc, Hársas-
rhegy, 7: Erdbénye, Mulatóhegy-Barnamáj, from the middle part of the laccolith, 8: Erdbénye, Szokolya-Pár-
kány-hegy, 9: Telkibánya, Magas Tér, 10: Tokaj, Nagyhegy, 11: Bodrogkeresztúr, Nyerges, 12: Erdbénye, Mu-
latóhegy-Barnamáj, írom the contact, 13: Erdbénye, Mulatóhegy-Barnamáj (from a distance of 10 m from the

contact
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2. ábra. A — A szemcsenagysági szöveti típusok ideális görbéi Szádeczky-Kakdoss E.—Pesty L. (1961) szerint-

ii — Az ideális görbék sávjai alapján szerkesztett szöveti háromszög-diagram. (I. hialinos, II. vitrofiros, III. hialo*

pilites, IV. átmeneti, V. pilotaxitos, VI. mikroholokristályos, VII. szemcsés -f granitoporfíros)

Fig. 2. A. Idealized curves of grain size texture types as proposed by E. Szídeczky-Kardoss and L. Pesty 1961.

B. Textúrái triangular diagrams plotted on the basis of bundles of idealized curves (I. hyaline, II. vitrophyric, III.

byalopilitic, IV. transitional, V. pilotaxitic, VI. microholocrystalline, VII. granular -f granoporphyric)

< 10 pm

3. ábra. A vizsgált minták pontjai a szöveti háromszögben (1 — 11. lásd nz /. ábrát és az I. táblázatot). Jelmagya-
rázat: O — szubvulkán, X — vulkán

Fig. 3. Ilots of the studied sumplcs wlthin the texture triangle (1 — 11. sce Fig. 1 and Table 1). Explanattons:
O — subvolcano, X — volcano
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ben mutatkozó különbségek melyik kémiai összetevvel mutatják a legszoro-

sabb kapcsolatot. Tapasztalataink szerint a vulkáni és a szubvulkáni kzetek
akkor különülnek el egymástól a legélesebben, ha a 10 pm alatti alapanyagot a
kzetek víz és C02

nélküli alapon 100%-ra számolt Si02
tartalmának függvényé-

ben ábrázoltuk (4. ábra). Mint látható, a vulkáni kzetek jól illeszkednek a két

szint határát jelz sávhoz, míg a szubvulkáni kzeteknél jelents szóródás

tapasztalható, melynek oka az, hogy a szubvulkáni kzeteknél már viszonylag

kis mélységkülönbség is módosíthatja kristályosságuk mértékét.

Véleményünk szerint ez a diagram segítséget nyújthat a Tokaji-hegység

vulkáni és szubvulkáni kzeteinek elkülönítéséhez, különösen azokban az ese-

tekben, amikor — valamilyen ok miatt — a képzdmény rétegtani helyzete

nem tanulmányozható közvetlenül. Mindazonáltal, figyelembe véve a kzetek
szövetét meghatározó tényezk bonyolult kölcsönhatását, szükséges megfogal-
mazni néhány kiegészítést.

1. Vizsgálataink csupán tokaji-hegységi kzetekre terjedtek ki, így a diagram —
elzetes vizsgálatok nélkül — más hegységek esetében csak fönntartásokkal
alkalmazható.

2. Mint a bevezetben említettük, a kzetek szövetének kialakításában fontos

szerepet játszik a magma fölnyomulásának sebessége, annak szakaszos vagy
egyenletes volta. A mélyben kristályosodásnak induló, nagy fenokristályokat
tartalmazó kzet szemeloszlásának a diagramban való mechanikus elhelye-

zése félrevezet eredményre vezethet.

3. Befolyással lehet a szemeloszlásra a magma és az azt körülvev mellékkzet
kölcsönhatása is. Ezt példázza a tokaji Nagyhegy kzetének esete. A kzet-
ben jelentkez 1— 2 mm-t is elér kvarckristályok ugyanis nem az eredeti

magmából váltak ki, hanem riolitos magmával való keveredés útján (Rózsa
P.

—

Kozák M., 1985), ill. riolittufa asszimilációjával kerültek a kzetbe. Ha
ezeket a kvarckristályokat nem vennénk figyelembe, akkor a diagramban a
kzet vulkáni volta markánsabban látszana.

4. ábra. A vizsgált minták alapanyagának (< 10 /un) aránya Si0 a tartalmuk függvényében. (1—11. lásd az 1. ábrát
és az I. táblázatot). I. szubvulkáni tartomány, II. vulkáni tartomány, III. átmeneti sáv)

Fig. 4. Percentage of groundmass(< 10 /mi) versus SiO a content of the studied samples (1—11: see Fig. 1 and Tahié I.

I. subvolcanic rangé, II. volcanic rangé, III. transitional zone)
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< 10 Mm (%)

5. ábra. Az erdbényei Mulatóhegy-Barnamáj lakkolitjának vizsgált mintái az alapanyag — SiO, diagramban. (7.

Minta a lakkolit középs részébl, 12. Minta a kontaktusról, 13. Minta a lakkolitból a kontaktustól 10 m-re, I.— II—
III. Lásd a 4. ábrát)

Fig. 5. Studied samples from the laccolith of Mulatóhegy-Barnamáj at Erdóbénye included in the groundmass
versus SiO, diagram. (7. Sample from the middle part of the laccolith, 12. Sample from the contact, 13. Sample from

the laccolith, from a distance of 10 m from the contact. I—II— III: see Fig. 4)

4. A magmás test alakjának és kiterjedésének a megszilárdulásra — így a szö-

vetre — gyakorolt befolyása elssorban a szubvulkáni kzeteknél jelenthet

problémát, mivel a szegélynél a gyors megszilárdulás miatt a vulkáni kze-
tekre jellemz szövet alakulhat ki. A kérdést az erdbényei Mulatóhegy-Bar-
namáj lakkolitján tanulmányoztuk. Az 5. ábrán föltüntetett pontok helyzete

arra utal, hogy bár a közvetlenül a kontaktusról származó minta szemelosz-

lása a vulkáni tartományba esik, már kis távolságon belül (a kontaktustól

mindössze kb. 10 m-re) a szubvulkáni kzetre jellemz szövetet kapunk.
Véleményünk szerint a fent említett problémák kell körültekintéssel kikü-

szöbölhetk, s az általunk szerkesztett diagram segítséget nyújthat a tokaji-

hegységi kzetek vulkáni vagy szubvulkáni voltának valószínsítéséhez.
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Volcanic and subvolcanic rocks from the Tokaj Mountains

(NE Hungary) as distinguished in terms of grain/crystal size

composition

P. Rózsa* and. L. Papp**

Abstract

A comparison of the Chemical and grain size composition of typical voloanic and sub-

volcanic rocks from the Tokaj Mountains has been done using a diagram enabling to

distinguish between rocks of probably volcanic and/or subvolcanic origin. Fór granulo-

metric studies of the rocks, Rosiwal’s linear method has been used. The locahties selected

fór the studies are listed in Table I and Fig. 1.

The results of the granulometric studies are given in Table II, their Chemical compo-
eition being given in Table III. The grain conposition is usually plotted in form of a semi-

logarithmic diagram. This method, however, cannot be used fór plotting a lót of granulo-

metric curves that are partly similar to one another or that overlap or intersect one another.

The same holds true of our case. A solution to solve the problem has been offered by plott-

ing a triangular diagram in which even the smaller differences in grain size composition
are readily rcflected and in which the joint graphic representation of a lót of samples
is possible.

The samples have been assigned to the grain size texture types proposed by E. SzÁ-
deczky-Kardoss and L. Pesty (1961) (Fig. 2A). If the < 10 pm, 10—100 pm and
> 100 pm values belonging to idealized curves are plotted, asread off a semi-logarithm-
ic diagram, in the triangular diagram used by the present writers, then the hyaline
texture will be represented by one dót, the vitrophyric texture by one curve-stretch, whilo

fór the other textures fields corresponding to the particular types will be obtained. In such
a way, all the grain size texture types (bút the granitoporphyric and the grained types)
will be distinguishable from one another ( Fig. 2B ).

As is evident from Fig. 3, no sharp distinction between volcanic and subvolcanic rocks
is observable; in other words, whether these rocks are of volcanic or subvolcanic origin

cannot be unambiguously decided merely by relying on their textures.

The volcanic and subvolcanic rocks proved to be most sharply separable in the case,

when a groundmass of the <10 pm grain size rangé was plotted against the Si0 2
content,

as calculated to be 100% with both water and C0 2
discounted ( Fig. 4 ).

The volcanic rocks are very well fitted to the zone marking the boundary between the
two horizons, while the subvolcanic rocks are observed to display a marked scatter

which is due to the fact that in subvolcanic rocks even a comparatively small difference in

depth may modify their crystallinity grade.
In the authors’ opinion, this diagram may be helpful in distinguishing between volcanic

and subvolcanic rocks in the Tokaj Mountains, particularly in the cases, when, fór somé
reason, the stratigraphic position of the formation cannot be directly studied. Never-
theless, considering the complex interaction of the factors responsible fór the texture of
rocks, somé complementary remarks must be formulated.

1. The authors’ studies have encompassed only rocks from the Tokaj Mountains, so that
the diagram, unless preliminary studies are avaiíable, can be applied to the cases of other
mountain ranges only with somé reserve.

2. A mechanical approach to plot the grain size distribution of a rock that started
getting crj^stallized deep underground and that contains large phenocrysts int the
diagram proposed here may be misleading.

3. The grain size may be influenced by the interaction of the magma and the country
rock surrounding it. An exemple in favour of this statement is provided by the rock of the
Nagyhegy Hill at Tokaj. Notably, the quartz crystals in the rock, attaining even 1—2 mm
in size, were incorporated int the rock as a result of mixing with the ryholitic magma
(P. Rózsa—M. Kozák, 1985) and/or by assimilation of rhyolite tuffs rather than being
segregated from the original magma. Would these quartz crystals be disregarded, so the
volcanic origin of the rock would be more readily reflected by the diagram.

• Kossuth Lajos Cniversity, Department of Mineralogy and Geology, H-4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
*• Hungárián Geological Institute, East-Hungarian Régiónál Service, H-4029 Debrecen, Csapó u. 78—80.
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4. The effect the shape and extension of a magmatic body has had on the consolidation
-—and thus on the texture—may pose a problem primarily in subvolcanic roclts since at the
rim, because of the rapid consolidation, a texture typical of volcanic rocks may develop.
The problem was studied by the example of the Mulatóhegy-Barnamáj Laccolith of Erd-
bénye.
The position of the dots in Fig. 5 suggests that although the grain size distribution of the
sample from immediate contact falls within the volcanic rangé of values, even within a
short distance (at a totál of only 10 m from the contact) a texture typical of subvolcanic
rocks is obtained.

Manuscript received: 16th November, 1987.

Pa3AeneHHe ropHbix nopoA ToKaíícKHx rop na ByuKammecKHe h

CyÖByjlKaHMMeCKHe Ha OCHOBclHHH 3epHHCT0CTH

fi. Poxca, Jl. ílan

B HacTOflmeií paöoTe npoBegeHO conocTaBaeHne xnMHMecKoro cocTaBa H3epHHCT0CTH rannM-
Hbix ByjiKaHHnecKHX h cyÖByjiKaHHHecKHx ropHbix nopog ToKaiiCKHX rop (KpaüHHx ceBepo-
boctok BeHrpHH) c peabK) cocTaBaeHHg gnarpaMMbi gna onpegegeHHg BepogTHoil npHHagae>K-
hocth KOHKpeTHbix nopog K ByuKaHHqecKOMy hjih cyÖByjiKaHHMecKOMy rany. 3epHncT0CTb H3y-
naaacb jiHHeüHbiM MeTOgOM Po3HBajig. Tomkh b3hthh npo6 Ha aHaana npHBogHTcg b Taöaupe
1 h Ha puc. 1

.

Pe3yabTaTbi HCcaegoBaHHií 3epHHCT0CTH npegcraBaeHbi Bmaauye II, a XHMHHecKHií cocTaB
npoö — b ma/iuife III. 3epHHCT0CTb oömmho H3o6pa>KaeTCH b noayaorapn({)MHMecKOM Mac-
ujTaöe. 3tot cnocoö ogHago He npHMeHiiM gaa coBMecmoro H3o6pa>KeHHg mhothx KpHBbix
3epHHCT0CTH, HacTHHHO nogoHbix gpyr gpyry h nepeKpbiBaioiHHx hjih nepeceKaiomHX gpyr
gpyra, KaK h b HarneM cayaae. Bojiee öaaronpuíiTHbiM cnocoöoM pemeHHg gaHHoií npoöaeMbi
npegCTaBaaeTCg cocTaBaeHHe TpeyroabHoií gnarpaMMbi, Ha KOTopoií cymecTBeHHbie pa3aHMHH
B 3epHHCT0CTH npOHBaglOTCH BCCbMa OTMeTgHBO H KOTOpag gaeT B03M0>KH0CTb OgHOBpeMCH-
Horo H3o6pa>«eHHfl oaeHb öoabmoro KoanaecTBa npoö.

nopogbi öbiaH paaÖHTbi Ha CTpyKTypHbie Tunbi no 3epHHCT0CTH (puc. 2A) b cootbctctbhh
c KJiaccH(J)HKaHHeH 3. CagegKH-Kapgoiua h Jl. ricuiTH (Szádeczky-Kardos E. — Pesty L.,

1961). EcaH 3HaneHHH MeHee 10 mk HaxogHmnecH b npegeaax 10— 100 mk h 6oaee 100 mk, chh-

Tbie c noayaorapmJiMHMecKOH gnarpaMMbi, noaoc, cooTBeTCTByiouiHX ngeaabHbiM kphbmm, Ha-

HecTH Ha npegaaraeMbie TpeyroabHbie gnarpaMMbi, to riiaanHOBan CTpyKTypa H3o6pa3iiTCH b

BHge T0HKH, BHTpO(J)HpOBaa — 0Tpe3Ka, a Bee OCTaJlbHbie — B BHge ngTCH, cooTBeTCTBy louinx
KOHKpeTHbiM ranaM CTpyKTyp TaKHM oöpa30M (puc. 2B) Bee CTpyKTypHbie Tunbi no 3epHH-
ctocth (3a HCK-moHeHHeiw rpaHHTO-nopiJmpoBoro h 3epHHCToro) mo>kho OTJinmiTb gpyr ot gpyra.

Ha puc. 3 BHgHO, mto ByjiKaHHMecKne h cyGByaKaHHMecKiie nopogbi OTgeamoTcn gpyr ot

gpyra He pe3K0, tok mto ByjiKaHHMecKoe nan cyÖByaKaHHaecKoe nponcxowgeHne sthx nopog ne

MOweT öbiTb onpegeaeHO 0gH03naMH0 no ogHoií JiHiub CTpyKType.

OnbiT Haui noKa3biBaeT, mto ByaKaHHHecKne h cyÖByaKaHHMCCKne nopogbi paaanaaioTCH
Hanöoaee mctko npn H3o6pa>KeHHH ochobhoh Maccbi 3epHHCT0CTbio MCHee 10 mk b KaMecTBe

(jiyHKHHH cogep>KaHHH KpeMHC3eMa, nepecMHTanHoro na öesBognyio h 6e3yraeKncayio ocHOBy
(puc. 4).

Byai<aHHMecKHe nopogbi pacnpegenenu b cootbctctbhh c noaocoií, pa3geaHK>meil BhigeaeH-

Hbie ;ma ypoBHH, b to BpeMH kok cyÖByjiKaHHMecKHe nopogbi 0ÖHapy>KiiBai0T3HaMHTenbH0e pac-

cenBaHue, npHMHHa KOToporo 3aK;noMaeTcn b tóm, mto CTeneHb pacKpncTannH3aunH cyÖByaKaHii-

MecKHx nopog mo>kct MeHHTbcn gawe npn cpaBHHTeabHo Heöonbiiinx KoaeöaHnnx rayöiiH.

HaM npegCTaBaHCTcn, mto npegaaraeMan gnarpaMMa mo>kct 0Ka3aTh noMOiqb b pacaaeHC-

Hhh nopog ToKaüCKHX rop Ha ByaKaHHHecKne h cyÖByaKaniiHecKHe ocoöeHHo b Tex cayManx,
Korga b cnay k3khx-to npHMirn noaiuKCHne hx He mokct öbiTb onpegeaeno npgMbiMH MeTogaMH.

B to we BpeMH, yMHTbiBan cao>KHoe B3anM0geficTBHe (jiaKTopoB, onpegeamomnx CTpyKTypy
ropHbix nopog, HeoöxogHMO c(J)opMyanpoBaTb HeKOTopwe gonoaHHTeabUbie cooöpaweHiifl:

1. ripoBegeHHbiMH HCCgegoBanHgMH oxBaTbiBaioTCg aniub nopogbi ToKaiiCKHX rop, noaTOMy
6e3 cneunaabHbix HCcaegoBaHHH Hama gnarpaMMa mo>kct npuMCHHTbCH b gpyrwx pailoHax

gHIUb npH COÖHIOgeHHH COOTBCTCTByiOlUeií IIpCgOCTOpOWHOCTH.
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2. MexammecKoe HaHecenne Ha anarpaMMy nopoa, HaHaBuiHxcn KpHCTajiJiH30BaTbCfl Ha
3Ha«iHTejibHbix myóiiHax h coaepMtamnx KpynHbie ijieHOKpucTbi, mo>kct npiiBecra k ouih6ohhi>im

BbiBoaaM.

3. Ha 3epHncTocTb mo>kct 0Ka3biBaTb bjihhhhc Taione h B3a HMoaeíícTBue MarMbi co BMemaio-
ihhmh nopoaaMii, Kan HanpiiMep b nopoaax c ropbi Haabxeab 6jih3 c. ToKaií. KpucTajiaw KBap-
ua, aocTOraiOLUHe b3toíí nopoae pa3MepoB 1 —2 mm, BbiaejiHJiHCb He H3 nepBOHaMa/ibHoíi MarMbi,
a BCaeacTBue CMemiiBaHHH c pnojiiiTOBOíí MarMOií (Rózsa P. — Kozák M., 1985) hjih >Ke accH-
MHJIHUHH pHOJlHTOBblX TyíJlOB. ECJIH 6bl He npHHHTb BO BHIiMaHHC HaJIHMHe 3THX KPHCT3JUI0B
KBapun, to ByjiKaHHHecKoe nponcxowaeHiie aaHHoíí nopoau BbicTynajio 6u Ha aHarpaMMe
3Ha iiHTejibH0 >ipwe.

4 . Bo3aeíicTBne (JjopMbi h pa3MepoB MarManmecKoro Te/ia na xoa 3aTnepaeBanHH h, caeaoBa-
TeabHO, Ha CTpyicrypy MOweT C03flarb npoaeMbi b nepByio onepeab npii ii3yMeHHH cyÖByjiKaHH-
MecKiix nopoa, höo b npiiKOHTaKTOBbix 30Hax 113-33 6ucTporo 3aTBepaeBaHHíi MoryT B03HHKHyn»
CTpyKTypbi, xapaKTepHbie fljin ByjiKammecKHx nopoa. JUaHHan npoöaeMa H3y iiaaacb iiaMH Ha
npmtepe JiaKKoniiTa MyjiaToxeflb— BapHaMaíí 6/1113 c. 3pne6eiibe.

nojioweHiie TOHex Ha puc. 5 CBHaeTejibCTByeT o tóm, mto xoth xapai<Tep 3cphhctocth b oöpa3-
ue, B3htom HenocpeacTBeHHO Ha KOHTaKTe, nonaaaeT b noae By/ii<aHHHecKHx nopoa, y>xe Ha
HeÖOJIbUIOM paCCTOHHHH (BCerO B 10 M) OT KOHTaKTa CTpyKTypu 0K33bIBa IOTCH XapaKTepHbIMH
fljiH cyÖBynKaHH'iecKHx nopoa.

6 Földtani Közlöny
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Közös-e a kövek és a geológusok nyelve ?

Dr. Dudich Endre*

1. A köveké igen — a geológusoké nem

„A geológia nem ismer országhatárokat.” A Nemzetközi Geológiai Korrelá-

ciós Program (IGCP) jelmondata abban az értelemben igaz, hogy a földtani

képzdmények információtartalma nem függ a földrajzi helyzetüktl. Ez objek-

tív fejldésük eredménye, független a geológus(ok) tudatától.

Más kérdés viszont, hogy hol és mikor, ki mennyi és milyen információt tud
kinyerni bellük, vagyis mennyire jut a megismerésükben. Ez nem csak a m-
szaki adottságoktól függ (hogy ti. az adott esetben milyen kutatási, vizsgálati

és kiértékelési eszközök állnak rendelkezésére), hanem a megközelítési módtól
is: milyen „iskolát” képviselnek a vizsgálatokat végz szakemberek, s ennek
megfelelen milyen nevezéktant és terminológiát használnak, milyen munkafel-
tevésekbl indulnak ki stb. Számtalan példát tudna erre mondani minden
geológus a saját tapasztalatából is vagy a földtan történetébl, a neptunista-

vulkanista szemlélet harcától a lemeztektonika körüli nézetelrétésekig.

A zavaró eltérések egyesítési törekvéseket szültek. Példa erre a nemzetközi
rétegtani kódex több mint két évtizedes története, (amely még befejezetlen).

De még ha teljes egyetértésre lehetne is jutni a nevezéktan és terminológia terü-

letén (a szakszótárakat és tezauruszokat készítk nagy megkönnyebbülésére),
ez még csak közös szaknyelvezetet jelentene, de nem közös nyelvet.

2. Az eszmecsere (kommunikáció) nyelvi problémái

Nem számíthat túlzott követelménynek egy magyar geológus iránt, hogy
figyelemmel kísérje a szomszédos országok szakirodaimának a saját szakterüle-

tére vonatkozó részét. Ez azonban gyakorlatilag lehetetlen. Ehhez ugyanis
legalább nyolc idegen nyelven kellene tudnia szakcikket olvasni. (Német, cseh,

szlovák, ukrán, orosz, román, szerbhorvát és szlovén nyelven.) De akkor még
hátra vannak azok (a többnyire legfontosabb) mvek, amelyek franciául vagy
angolul jelentek meg — vagyis rögtön tíz nyelvnél tartunk. Ha történetesen

Kubával is dolga akad, tizenegyediknek ott a spanyol.

Ha messzebb tekintünk — a „világ” szakirodaimára, a helyzet még súlyosab-

bá válik. Persze vannak referáló folyóiratok, amelyek nagy információs-doku-
mentációs rendszerekre épülnek. Tapasztalatból tudjuk azonban, hogy milyen
nehéz ezekbe kielégíten bejuttatni a „kis nyelvek” (mint pl. a magyar) szak-

irodalmi adatait. De még ha feltesszük is (ami sajnos korántsem igaz), hogy ezek

• UNESCO SC/GEO, 1, rue Miollis, 75015 Paris, Francé

6*
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a teljes szakirodalmat feldolgozzák, és számítógépes témafigyeléssel minden-
ki ( !) számára hozzáférhetk, akkor is legjobb esetben rövid tartalmi kivonatot
szolgáltatnak — utána az eredeti mveket kell megszerezni és elolvasni. Vagy
— lefordíttatni, tetemes költséggel, biztosan id-, és többnyire információ-vesz-
teséggel. Amit megint csak nem mindenki engedhet meg magának — vagy
intézményének.
És még mindig csak a „passzív kommunikációnál”, az olvasásnál tartunk.
A nehézségek fokozódnak az idegen nyelven való adatközlés, publikáció

terén. Persze a költségek is növekednek — többe kerül idegen nyelvre fordítani,

mint idegen nyelvrl magyarra. Jóval nehezebb is. A nyelv és a szakma mellett
az illet nyelv szaknyelvi stílusát is jól kell ismerni. Ez pl. az angol vagy a
francia esetében alapveten eltér a magyartól, a „szolgai” fordítások pontosak
ugyan, de szükségképpen rosszak és az anyanyelvi olvasónak vérmérséklete
szerint vagy bosszankodást, vagy derültséget okoznak.
Tovább romlik a helyzet a szóbeli kommunikációnál. Terepen, napi munká-

ban sok nehézség áthidalható kézzel-lábbal, rajzolgatással, több nyelv kerékbe
törésével. Olykor ez még mulattató is, bár a félreértések réme mindig ott lebeg,

s vannak „éles” helyzetek, amikor nagy érték, st emberélet múlhat a pontos és

gyors megértésen. . . Az igazán nyomasztó körülményeket mégis a nemzetközi
kongresszusok, konferenciák termeiben tapasztalhatjuk meg.
A Nemzetközi Geológus Kongresszusoknak hat hivatalos nyelvük van: angol,

francia, német, olasz, orosz, spanyol. (Ez még a két világháború közötti politikai

és tudományos erviszonyokat tükrözi, tehát eleve elavult.) Hat nyelv között
szinkrontolmácsolást biztosítani sziszifuszi feladat és krzusi költségvetést

igényel. (A Magyar Állami Földtani Intézet centenáriumán biztosított ötnyelv
szinkrontolmácsolást azóta is elismeréssel emlegetik a résztvevk.) Vissza-

tekintve az utolsó néhány nemzetközi geológus kongresszusra (1972 Montreal,

1976 Sidney, 1980 Párizs, 1984 Moszkva) azt tapasztaljuk, hogy az angol

mellett a „vendéglátó” ország nyelve érvényesült, a többi „lehetséges, de nem
javallt” kategóriába süllyedt.

A következ, 1989-ben Washingtonban esedékes 28. Nemzetközi Geológus
Kongresszus második körlevele (a 24. oldalon) röviden intézkedik a kérdésrl:

„Minden eladást angolul kell megtartani; szinkronfordítási lehetség nem lesz.

A szerzk felkérhetnek egy kollégát, hogy olvassa fel az eladást, de a szerznek
jelen kell lennie. A kolléga tolmácsként mködhet a vita során”. (Tehát: magad
uram, vagy szolgáddal. . .) Az eladás angol nyelv érdemi összefoglalásának

elre való benyújtása kötelez. Emellett ennek tetszleges nyelv fordítása is

benyújtható. Kivételesen kedvez helyzetben lesznek a „falmelléki” (poszter)

szerzk: a szervezk azt ígérik, hogy a poszter-ülések (azaz: állások) alkalmával
arab, francia, japán, kínai, német, orosz és spanyol tolmácsokat adnak az eszme-

cseréhez. (Aki „csak” olaszul tud, magára vessen.)

Az UNESCO-ban a két munkanyelv az angol és a francia. Ezen kívül „kon-
ferencia-nyelvek” még az arab, a kínai, az orosz és a spanyol. Bevezetés eltt
áll a portugál (Brazília!), és megjelent a „láthatáron” a japán. Minden új

nyelvvel a fordítási költségek veszedelmesen növekednek. . .
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Tehát — az angol ?

Kézenfekvnek látszik a megoldás: nincs mit tenni, tudomásul kell venni a

tényeket, el kell fogadni az angolt a geológia „világnyelveként”. Nyugodjunk
bele, hogy óriási elnyben vannak elssorban azok, akiknek az angol (valame-

lyik változata) az anyanyelve, és másodsorban azok, akik angol nyelven szerez-

ték szakmai képesítésüket.

Mindenki számára hosszú évek szívós munkájára van (számos kudarcélmény-
nyel megtzdelve) szükség ahhoz, hogy olvasóvá, pontosan fogalmazóvá, majd
végül vitaképessé váljék angolul. (Mennyi minden mást lehetne alkotni és

elérni annyi id alatt és ennyi energiával !). Mert angolul rosszul tudni könny,
de angolul igazán jól tudni igen nehéz. Akinek alkalma volt egy ülésen hallani,

hogyan beszélnek „angolul” mondjuk ausztráliai, kínai, indiai, orosz, francia és

brazil szakemberek, érdekes tapasztalatra tehetett szert. (A „magyaros” angol-

ság a „Hunglish”; de vigasztalódjunk, van „Frenglish” és „Branglish” is. . .)

4.

A józan ész követelménye

Az európai tudomány közös latin nyelvének feladása (XVIII. század) óta
számos nagy gondolkodó látta és kifejtette, hogy egy „mesterséges” segédnyelv
lenne a célszer megoldás. Ez lehetleg a nemzeti nyelvek szerkezetét és alap-

szókincsét felhasználó, lehetleg egyszer és logikus nyelvtanú, kivételektl
mentes, megközelítleg fonetikus nyelv legyen. (Ez — esetleg értelemszer
módosításokkal — egyúttal a számítógépi fordítások „hídnyelvének” szerepét is

betölthetné.)

A természettudományok „európacentrikus” fejldésére való tekintettel

indokolt, hogy ez a nyelv (görög)-latin-germán-szláv alapú legyen. Egy ilyen

„egyszersített összeurópai” nyelvet még mindig jóval könnyebb elsajátítani

a nem indoeurópai nyelvet beszélnek, így nekünk magyaroknak is, mint
mondjuk az angolt vagy az oroszt.

Jóllehet az idk folyamán több mint 900( !) mesterséges nyelvtervezet
készült (így a kifejezetten tudományos segédnyelvnek szánt, 1952-ben „kibo-
csátott” Interlingua is), jelenleg gyakorlatilag csak egy van a „piacon”, amely
megfelel a fenti követelményeknek, él, fejldik, irodalma van, és a geológiai
alkalmazás terén is megállta a helyét.

Ez az eszperantó.

5.

Az eszperantóról — tényekkel, elítéletek nélkül

„Dr. Esperanto”, a nagy „reményked” (ezt jelenti a szó), L. L. Zamenhof
bialisztoki születés varsói szemorvos, 1887-ben indította útjára nemzetközi
segédnyelvét (intemacia helplinvo), minden ember els idegen és mindenkivel
közös nyelvének szánva azt.

A százéves jubileum alkalmával Varsóban rendezett 72. Eszperantó Világ-
kongresszusnak kb. 6000 résztvevje volt — tolmácsok és fordítógépek nélkül.
Nem állítom, hogy az eszperantó „tökéletes megoldás”. Azt sem, hogy nem

lehetne nála tökéletesebbet alkotni (bár ennek kritériumai vitásak). Azt azon-
ban igen, hogy megfelel a 4. fejezetben kifejtett követelményeknek. (Ennek
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bizonyítása természetesen nem a Földtani Közlöny hasábjaira való. Bséges
irodalma a Magyar Eszperantó Szövetség révén könnyen hozzáférhet.)

Az alábbi adatsor csak az eszperantó tudományos, ezen belül geológiai alkal-

mazásának vázlatos ismertetése.

1899. Felhívás a Francia Tudományos Akadémiához az eszperantó tudományos
alkalmazásának bevezetésére.

1908. Megalakul a Nemzetközi Tudományos Eszperantista Szövetség (ISAE).
1925. Lipcsében kiadják eszperantóul Ferszman a „Világegyetem kémiája”

(La kemio de l’universo) c. mvét.
1948. Ez évtl kezdve az évente tartott Eszperantó Világkongresszusok rend-

szeres programpontja a kongresszusi egyetem, tudományos és népszersí-
t eladásokkal.

1949. Újra megjelenik (és azóta is folyamatosan) az eredetileg Párizsban 1904-

ben indított tudományos folyóirat, a ,,Scienca Revuo”

.

1954. Az Unesco montevideói közgylésén az Eszperantó Világszövetséget

B kategóriájú nemkormányzati szervezetként elismerik.

1962. Az els eszperantó Nyári Egyetem Liége-ben (Belgium).

1963. — Az els (népszer tudományos) nyári egyetem Gyulán.
— Megjelenik a ,,Kemio Internacia” folyóirat Montévideóban, amely

geokémiai cikkeket is közölt.

1966. Párizsban A. Cailleux professzor szerkesztésében megjelenik ,,A geológia

alapjai hat nyelven
”

c. könyv (angol, eszperantó, francia, német, orosz és

spanyol párhuzamos szöveggel).

1968. Dr. J. Kavka (Prága) ösztönzésére megalakul az ISAE Geológiai Szekció-

ja. Megjelenik Prágában (a nemzetközi geológus kongresszusra) a ,,Geolo-

gio Internacia” folyóirat els kötete. Azóta hat további kötet látott nap-
világot: 1972 Prága, 1976 és 1982 Varsó, 1984 Budapest, 1987 Dusanbe
(Tadzsik SzSzK), és Recife (Brazília), magyar szerzk közremködésével.
A nyolcadik kötet a washingtoni kongresszusra van elkészületben.

1974. Az ISAE geológiai szekciójának els nemzetközi, eszperantó nyelv szak-

ülése a varsói Földtani Intézetben. A Budapesten megindított ,,Sciencaj

Komunikajoj” (Tudományos Közlemények) folyóirat geológiai és vízügyi

cikkeket is közöl.

1979. Fokozódik az érdekldés az eszperantó tudományos alkalmazása iránt a

harmadik világban” (pl. Brazília, Kuba, Irán).

1983. A Magyar Eszperantó Szövetség és az Eszperantó Világszövetség Tudo-
mányos Kiadó Központjának gondozásában Budapesten megjelenik a
jelen cikk szerzjének népszer-tudományos ismeretterjeszt könyve:
,,Ismeri -e Ön a Földet? (u vi konas laTeronl)

San Marinoban megalakul a Tudományok Nemzetközi Akadémiája (AIS).

F munkanyelve az eszperantó, de más nagy európai nyelveket is használ.

1985-tl kezdve egyetemi szint eladássorozatokat szervez, okleveleket

ad ki és nosztrifikál. A természettudományok között a geológia is képvi-

selve van.

1985. Kínában az Academia Sinica keretében Eszperantó Tudományos Egyesü-
let alakul.

Az Unesco 23., szófiai közgylésén újabb támogató határozatot fogad el

az eszperantóról.

1986. Az Eszperantó Világszövetség (Rotterdam, Hollandia) külön bizottságot

hoz létre a nyelv tudományos és szakmai alkalmazásának elmozdítá-
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sára. Elnöke dr. Haszpra Ottó, a budapesti Mszaki Egyetem vízépítési

tanszékének professzora.

Nemzeti tudományos akadémiák 21 tagja megalapítja Uppsala (Svéd-

ország) székhellyel a Comenius Nemzetközi Tudományos Akadémiát,

amelynek kizárólagos munkanyelve az eszperantó.

1987. A százéves jubileumi kongresszus alkalmával Varsóban az ISAE is ülést

tart. A Geológiai Szekció a varsói Földtani Intézetben eladóülést tart, és

megválasztja új vezetségét. (Elnök: Prof. J. M. Mabesoone, Brazília,

titkár: V. I. Kiselev, Szovjetunió.)

6. Befejezés helyett

A helyzet úgy jellemezhet, hogy a repülgépet feltalálták és megbízhatóan
kipróbálták, de még sokkal többen utaznak más jármveken, és sok esetben ez

célszerbb is. Nem hiszem azonban, hogy helyes lenne azért nem repülgépre
szállni, mert meg akarjuk várni a tökéletes közlekedési mód, a pillanatszer

„teleportáció” (távolra-áthelyezdés) feltalálását. . .

A kréta idszak vége felé a dinoszauruszok monopóliuma vitathatatlan volt.

Bizonyára jót mulathattak a körülöttük lábatlankodó apró semlsök nevetsé-

gesnek tn fontoskodásán.
Mégis ezeké volt a jöv. A dinoszauruszokkal pedig ma már csak paleontoló-

gusok foglalkoznak. . . (Egyelre többnyire angolul.)

A kézirat beérkezett: 1988. IV. 8.

Do Rocks, and Geologists, Have a Common Language ?

Dr. Endre Dudich

Abstract

The author’s answer is: rocks do, geologists do nt.
Geological objects have the same information content, independently of their geogra-

phic location. The quantity and quality of information that geologists can obtain from them,
howewer, depends on a number of factors: the available technical facilities, the approach
determined by the particular school of thought they belong to, and by the working
hypotheses they admit. Considerable discrepancies in nomenclature and terminology still

persist, in spite of assiduous efforts fór unification on a global scale.

Language barriers represent an even more serious problem. In order to read the scienti-

fic literature published in the neighbouring countries, a Hungárián geologist would need a
working knowledge of eight languages, as different as Germán, Russian and Románián.
In addition, a knowledge of English, French and Spanish would alsó be necessary, in order
to obtain a broader view on the most important international geological literature. Órai
communication, especially at international scientific meetings, is even more problematic.
The International Geological Congress had six working languages : English, French, Ger-
mán, Italian, Russian, and Spanish. In recent practice, their number has been drastically
reduced. At the next, 28th Session (Washington D.C., July 1989) all leetures and abstracts
must be presented in English. Translation facilities will be provided at the poster sessions
only.

IJnesco has two official working languages, English and French, and four more confe-
renee languages: Arabic, Chinese, Russian, and Spanish. Portuguese will be the next one to
be admitted, and probably Japanese will follow.

An obvious remedy would be to accept English as the imiversal language of geology.
However — apart from national considerations — this would mean a great and unjusti-
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fiable advantage fór native English speakers and fór those who graduated from English-
language universities.

A more acceptable, because more equitable solution of the problem seems to be the
introduction of an „artificial” common laguage. This should be based, preferably, on the
structure and the basic voeabulary of (Greek), Latin (and Latinid), Germanic and Slavic
languages. Furthermore, it should be grammatically simple and logical, and should have
an as far as possi'ole phonetic, Latin-based alphabet.

Out of the more than 900 language projects presented so far, the only one which has
survived and is developing, is Esperanto.

Created by ,,Dr. Esperanto”, Dr. L. L. Zamenhof, and proposed in Warsaw in 1887,
Esperanto complies with the requirements stated above.

Its application in the field of natural Sciences has been going on since 1908, being
particularly accelerated since 1949. In geology, the first pioneering work (a translation of
Feksman’s „Chemistry of the Universe”

)

was published in Leipzig in 1925. A Geological
Section of the International Scientific Association of Esperantists (ISAE, founded in 1906)

has been active since 1968. „Geologio Internacia”, an Esperanto-language journal of
geology, startod in 1968, has already seven published volumes, printed in different

countries (Czechoslovakia, Poland, Hungary, the USSR, and Brazil).

International Scientific Academies have been founded in the 1980s in San Marino (of

„university” type) and in Uppsala, Sweden (an Academy of Sciences proper), using
Esperanto.
The proper tool has obviously been invented. Why nt to use it?

Manuscript received: 8th April, 1988.

Cu la rokajoj, kaj la geologoj, havas komunan lingvon?

d-ro Endre Dudich

Resumo

La respondo de l’autoro estas: la rokajoj havas tion, séd la geologoj ne.

La geologiaj ajoj havas la sámán inform-enhavon sendepende de ilia geográfia situo.

Séd la kvanto kaj kvalito de la informoj kiun geologoj povas ekhavi el ili, dependas de
pluraj faktoroj: la disponeblaj tehnikaj iloj, la alpa§o determinita de la scienca skolo al kiu
ili apartenas, kaj de la adoptitaj laborhipotezoj . Ankoraü persistas konsiderindaj diferen-

coj de nomenklaturo kaj terminologio, malgrau insistaj fortostrecoj por globala unuigo.

Lingvaj baroj reprezentas ec pli seriozan problernon. Por légi la sciencajn komunika-
jojn publikitajn en la najbaraj landoj, hímgara geologo devus scipovi ok lingvojn, tiel

malsamajn kiél la gerrnana, rusa kaj rumana. Plie, la kono de la angla, franca kaj liispana

estus ankau necesa por konatigi kun la plej grava internacia geológia literaturo. La parola

komunikado, speciale okaze de internaciaj sciencaj kunvenoj, estas ec pli probléma.
La Internacia Geológia Kongreso havis ses laborlingvojn: la anglan, francán, germanan,

hispanan, italian kaj rusan. En la nuntempa praktiko, ilia nombro estas signife reduktita.

Ce la sekva, 28a sesio (Washington D.C., julio 1989) ciuj prelegoj kaj resumoj devas esti

prezentitaj angle. Tradukservo estos havebla nur je la afis-sesioj

.

Unosko havas du oficialajn laborlingvojn, la anglan kaj la francán, krómé kvar kon-
ferenc-lingvojn: la araban, cinan, hispanan kaj rusan. Adoptota estas la portugala, kaj

probable sekvos la japana.
Certe konvenus akcepti la anglan kiél la universalan lingvon de geologio. Tamen — sen

mencii naciajn pripensojn— tio signifus grandan kaj ne justigeblan avantagon por denaskaj
anglalingvanoj kaj por tiuj, kiuj diplomis en anglalingvaj universitatoj

.

Pli akceptebla, cár pli justa solvo de la problemo estus la enkonduko de „artefarita”

komuna lingvo. Tiu prefore estu bazita sur la strukturo kaj la baza vorttrezoro de la

(greka), latina-latinidaj, germanaj kaj slavaj lingvoj. Plie, gi estu gramatike simpla kaj

logika, kaj havu kiél eble fonetikán, latin-bazan alfabeton.
El la pli ol 900 lingvoprojektoj gisnun prezentitaj, unusola vivas kaj evoluas, nome

Esperanto.
Kreita de „D-ro Esperanto”, d-ro L. L. Zamenhof, kaj proponita en Varsovio en 1887,

Esperanto konformas al la supremenciitaj postuloj. öi estis aplikata on natursciencoj okde

1908, speciale large post 1949.
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En geologio, la unua pionira verko (la traduko de la „Kemio de l’Universo” de Fersman)
estis publikita en Leipzigo en 1925. La Geológia Sekeio de ISAE (Internacia Scienca
Asocio Esperantista, fondita en 1906) aktivas ekde 1968. „Geologio Internacia”, esperant-
lingva geológia revuo, posedas jam sep volutnojn, presitajn en diversaj landoj (Cehoslo-
vakio, Pollando, Hungario, Sovetunio kaj Brazilio).

Internaciaj sciencaj akaderaioj estis fonditaj duin la 1980-aj jaroj en San Marino
(universitéto-tipa) kaj en Upsalo, Svedio (proprasence akademio), uzantaj esperanton.

La konvena ilo estas evidente inventita. Kial no zi gin?



'
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Észrevételek Dienes István:

„A geológiai paraméterek sztochasztikus

kezelésének lehetségei és korlátái”

cím tanulmányáról

Füst Antal*

Igazat adok Dienes Istvánnak amikor azt állítja, hogy „a geológiai valóság,

a geológiai teret leíró függvények determinisztikusak” (Földtani Közlöny 117.

1987. pp. 275— 283.). Ezzel a megállapítással azonban nem érünk semmit, ha
például egy adott nyersanyagra és adott helyre vonatkozó földtani kutatást
kell megterveznünk és kiviteleznünk. Ilyenkor egy ugyan determinisztikus, de
közvetlenül nem látható ásványtest megismerése a célunk. Tisztában kell

lennünk azzal, hogy ezt a determinisztikus ásványtestet a kutatás és a bánya-
mvelés folyamatában soha sem ismerhetjük meg annyira, hogy az minden
pontjában számunkra meghatározott legyen.

Vegyünk például egy üledékes lelhelyet. Bár ismerjük az adott haszon-
anyagra vonatkozó üledékképzdési folyamat általános törvényszerségeit, de
konkrétan az adott lelhelyrl bizony hiányosak az ismereteink. Mivel azonban
bizonyos általános törvényszerségek az adott haszonanyag minden üledék-
képzdésére jellemzek, fogalmazhatunk úgy is, hogy az adott lelhely vala-

mely pontján valamely paraméter értéke ezen általános törvényszerségek által

irányított (vagy befolyásolt) valószínséggel várható. Mondhatjuk azt is, hogy
ez adja a változás trend jellegét és a helyi sajátosságok a trendtl való — való-

jában determinisztikus, de a megismerés folyamatában véletlenszer— eltérése

két. Mindebbl az következik, hogy a kutatás során — mind a formát, mind a
formán belüli változást illeten — olyan eseményekre kell számítani, melyek
csak az adott helyre igazak és elfordulásuk a kutatás szempontjából véletlen

jelleg. Tehát egy determinisztikus ásványtest kutatása véletlen eseményekkel
tarkított folyamat, melynek végeredménye egy, a fényhez viszonyítva ergodi-

kusnak vélt geológiai kép.

Néhány szót az ergodicitásról. A földtani kutatás eredményeként kapott
geológiai kép akkor ergodikus, ha annak alapján még elviselhet kockázat
mellett bányát lehet tervezni és a feltárást kivitelezhetjük. Tehát az ergodicitás
feltétele — áttételesen a kutatás szükséges srsége — ebben a pillanatban
már nem matematikai, hanem mszaki-gazdasági mérszámok összessége.

,,A stacionáriusság feltevésébl még nem következik az ergodicitás” jegyzi
meg nagyon helyesen a szerz. Valójában szigorúan vett stacionárius földtani
paraméter nem létezik, és a stacionáritás feltételezésének is elég szk lehetségei
vannak. Helyesebb, ha eleve instacionaritást tételezünk fel és trendleválasztás-

• Központi Bányászati Fejlesztési Intézet, 1037 Budapest III., Mikoviny 8. u. 2—4.
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sál érjük el azt az állapotot ,
amikor a trendtl való eltérések már stacionárius-

nak tekinthetk.
. minden esetben, minden helyzetben adekvát modellt kell alkotni, és a

tényleges feladat ilyen megfogalmazásából azonnal következik is egy általában

nem triviábs — esetleg sztochasztikus — feladat” — írja Dienes István. Ezzel

a megállapítással teljes mértékben egyetértek, de nem osztom azon szkeptikus

nézeteit, melyek a sztochasztikus elmélet földtani használhatóságára vonat-

koznak.
Összefoglalva: a valóban determinisztikus ásványtestek kutatása

során a megismerés egyik lehetséges módja, ha a paramétereket sztochasztikus

változóknak tekintjük, tudva és vállalva, hogy a vonatkozó véletlen függvénye-

ket nemcsak nem definiáltuk, de nincs is módunkban definiálni.

A kézirat beérkezett: 1988. X. 12.
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Válasz Füst Antal észrevételeire

Dienes István*

Megköszönöm Füst Antalnak, hogy hozzászólásában igazat ad nekem. Ez a
régi, valószínleg az úriszék vagy a törzsfi bíráskodás idejébl származó kifeje-

zés egyes más nyelvekben azért ismeretlen, mert igazat adni tulajdonképpen
nem is lehet, valakinek tudniillik egy állítása vagy igaz, vagy hamis, vagy érték-

rés esetén megítélhetetlen, ez azonban nem az olvasó vagy hallgató igaz vagy
igazságosztó szándékán múlik.

Nem értek egyet azonban Füst Antallal abban, hogy azzal az igaz megállapí-

tással, amely szerint a geológiai valóság, a geológiai teret leíró függvények
determinisztikusak, nem érünk semmit, ha például egy adott nyersanyagra és

adott helyre vonatkozó földtani kutatást kell megterveznünk és kiviteleznünk.

Elssorban ebbl le lehet és kell vonni azt a hasznosnak tn következtetést,

hogy az újabban végzend vagyonszámítások és más kutatási feladatok során
az alkalmazandó véletlen függvény modell már a számítások elvégzését meg-
elzen megkonstruálandó. E tekintetben én nem vagyok szkeptikus, hiszen ezt

semmi sem akadályozza, az sem, hogy nem ismerjük a megkutatandó telepet és

az meg még kevébé, hogy ezt valaki azt írva, hogy . .a valóban determi-

nisztikus ásványtestek kutatása során a megismerés egyik lehetséges módja,
ha a paramétereket sztochasztikus változónak tekintjük, tudva és vállalva,

hogy a vonatkozó véletlen függvényeket nemcsak nem definiáltuk, de nincs is

módunkban definiálni” lehetetlennek tekinti. Ha ezt lehetetlennek tartottam
volna, vajon miért adtam volna tanulmányomban néhány, az érthetség
kedvéért numerikus példát erre, ami ugyan Füst Antal figyelmét — úgy lát-

szik — elkerülte? E példák vagy a sztochasztizálásnak a tanulmányban felso-

rolt egyes tipikus helyzetei az ért olvasó számára valószínleg igazolják, hogy
nézeteim a valószínségszámítás földtani vagy bányászati alkalmazására nézve
egyáltalán nem szkeptikusak, az azonban kétségtelen, hogy szkeptikus vagyok
a megalapozatlan alkalmazásokkal, a képletek mechanikus behelyettesítésével

szemben és úgy vélem: jó lenne, ha most már egyre több számítógép mellett
hozzáért alkalmazók ülnének.
Másodsorban levonható az a következtetés, amit a tanulmányban le is von-

tam, ti. hogy mindazok az elméletek, képletek, amelyek e függvényekkel, mint
a természettl megalkotott ab ovo sztochasztikus függvényekkel számolnak és

nem definiálják az adott feladat jellegének megfelelen az alkalmazandó vélet-

len függvényt, nem megalapozottak, és használatuktól óvakodni ajánlatos, azaz
a korábban több mint tíz év alatt ilyen módon készült elemzések és más anya-
gok konstruktív módon felülvizsgálandók.

* Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest II. Keleti Károly utca 5—7.
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Végül néhány szót az „Észrevételek” néhány további tételérl. Füst Antal
fejtegetései az általános törvényszerség (trend) plusz véletlen komponens
létérl (helyesebben definiálhatóságáról) a geológiai szakirodalomban legalább

30 éves múltra tekintenek vissza. Az ergodicitásnak az általa adott — definí-

ciónak nem nevezhet — felfogása, mely szerint ,,a . . . geológiai kép akkor er-

godikus, ha annak alapján még elviselhet kockázat mellett bányát lehet ter-

vezni és a feltárást kivitelezhetjük” azonban aligha azonosítható e matemati-
kai fogalom egyetlen korábbi matematikai értelmezésével sem és az ért utókor
számára — ha ilyen lesz — valószínleg a hazai „geomatematikai” kuriózumok
egyik klasszikus példájává válik. Már önmagában diagnózis érték, hogy ,,a

geológiai kép” ergodicitásáról ír.

Füst Antal e nézetei nem újak: tollából az egyetemi hallgatók ma is olyan
jegyzetbl (Bányászati geometria II., Tankönyvkiadó, 1984) tanulnak geosta-

tisztikát, ami szerint ,,Az ásványelfordulások paramétereinek adott pontokban
mért értékei nem tekinthetk teljes mértékben valamely statisztikai (valószín-

ségi) változó egyes értékeinek. Nem minden esetben teljesül ugyanis a teljes

folytonosság feltétele és a mért adatokból számított átlagérték pontossága nem
csupán a minták számától, hanem azok elhelyezkedésétl (reprezentativitásá-

tól), továbbá a vizsgált paraméter változékonyságától is függ. Már maga a

mintavétel sem tekinthet teljesen véletlenszernek, hiszen meghatározott
geológiai törvényszerségekkel jellemezhet elfordulásokat kutatunk és egy-

egy fúrás telepítési helyét, a törvényszerségek ismeretében bizonyos mszaki
megfontolások alapján jelöljük ki. így egy adott helyen a vizsgált paraméter
értékének bekövetkezése bizonyos irányított valószínséggel várható” (7. old.).

Vagy valamivel késbb: „Valójában az esetlegesen több ezer paraméterérték

csak akkor válna valószínségi változóvá, ha bellük tetszleges számú mintát
véletlenszeren kiválasztanánk és azok srségfüggvényét határoznánk meg”
(8. old.). Vagy ismét valamivel késbb: „Az egyedi megvalósulás ergodikus, —
ha lefutása jól követi a véletlen függvény alakját (sic !), maximum és minimum-
helye, valamint azok értéke a véletlen függvénnyel közel azonos. . .” (10. old.),

illetve „A kutatás során arra kell törekedni, hogy az egyedi megvalósulásként
szerkesztett izovonalas térképek ergodikusak legyenek” (10. old.). E fogalmi

tisztaságot nélkülöz szövegekbl tényleg aligha lehet megérteni azt, hogy mi
a véletlen függvény fogalma, és hogyan definiálható a kutatási gyakorlatban

elfordulható esetekben, mi az ergodicitás, mi a stacionárius véletlen függvény
stb. Amikor az egyetemi oktatás nem ad szilárd alapot, nem meglep, hogy a

szakácskönyv jelleg statisztika-alkalmazók tevékenységét a szakmai közvéle-

mény egy része is tudományos teljesítményként fogadja el.

Mindenesetre Füst Antalnak a tanulmányom fbb tételeivel — úgy tnik —
most egyetért sorait olvasva arra gondolok, hogy talán egyszer ismét legalább

részben kiderült, hogy a király meztelen. Igaz, hogy ez az az eset, amikor a

meztelen király épp felöltözöttségét hangoztatva lett királlyá.
&

A kézirat beérkezett: 1988. XII. 3.
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Zsolnav Lajosné

(
1924- 1988

)

1988. február 16-án Mátészalkán váratlanul elhunyt Zsolnayné Egervári Katalin, a
Vízgazdálkodási Intézet ny. osztályvezetje. Személyében a mélységi vízfeltárás és -be-

szerzés egyik, több mint három évtizeden át hségesen munkálkodó tagját veszítette el,

aki nagy szakmai tapasztalatát és tudását a mindennapi feladatok megoldásában messze-
menen hasznosította.

1924. szeptember 28-án Örkényben született. Budapesten elbb tanítói, majd 1947-ben
polgári iskolai tanárképz fiskolai, 1952-ben pedig az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men földrajz szakból tanári oklevelet szerzett. 1948-tól 1951. augusztus közepéig a f-
város több iskolájában tanított, de már mint egyetemi hallgató, 1950 nyarán a Magyar
Állami Földtani Intézet síkvidéki térképez munkájában részt vett, majd ezt 1951-tl
fállásban folytatta. Az ipari geológus szolgálat megszervezésekor a Kaposvári Mélyfúró
Vállalathoz helyezték, és még ugyanebben az évben fgeológusi kinevezést kapott.
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A budapesti székhellyel 1958-ban megalakult Országos Vízkutató és Fúró Vállalatnál
szakvéleményez geológus, majd átszervezés után, 1967-tl a Központi Vízkészletgazdál-
kodási Felügyelségnél — amely utóbb Vízkészletgazdálkodási Központ, késbb Víz-
gazdálkodási Intézet nevet kapott — a szakvéleményez osztályt vezette. Nyugdíjba
vonulása után (1980. január 31.) korábbi munkahelyén, a Vízkutató és Fúró Vállalatnál,
annak mátészalkai üzemvezetségén a vízföldtani szolgálatot látta el. Munka közben
hirtelen érte a halál.

Síkvidéki térképezése során nemcsak a felszíni földtani képzdményekkel ismerkedett
meg, hanem elmélyült tanulmányokat folytatott a talajvíz vizsgálatában is. Az itt szer-

zett ismeretanyagot jól tudta azután hasznosítani f munkaterületén, a Dunántúl víz-

iellátási kérdésének megoldásában. Ipari tevékenységének els éveiben kialakította válla-

latának kutatási módszerét, és a korszer földtani és vízföldtani adatszolgáltatást. Nagy
részt vállalt az artézi kutak 1958-ban megindult országos térképezési munkálatainak el-
készítésében, késbb bekapcsolódott a „Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere”
c. kiadvány-sorozat és a vízgazdálkodási keretterv munkálataiba.

Bár nyomtatásban csak néhány munkája jelent meg, tevékenységét — ahol neve
fennmaradt — sok száz vízbeszerzési szakvélemény és vízfeltáró fúrás földtani feldolgo-

zása jelzi. Azok egyike volt, aki a mindennapi építmunkában becsülettel helytállt, akire

mindenkor és mindenkinek számítani lehetett. Széles látókörével, kultúrált magatartásá-
val és példás életoptimizmusával maga körül kitn emberi és munkakapcsolatokat
teremtett. Munkáját a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója és a Kiváló Munkáért kitünte-
téssel ismerték el.

1988. március 18-án barátai, pályatársai megrendültén és nagy fájdalommal vettek tle
búcsút a rákospalotai temetben.

Dr. Dobos Irma

Füzesy László

(
1928— 1987

)

A kanadai Regina-ban (Saskatchewan) szívroham következtében, 1987. november 6-án

elhunyt Füzesy László geológus.
1928. XI. 4-én Szegeden született és ugyanitt érettségizett. 1949— 53 között Buda-

pesten az Eötvös L. Tudományegyetem Természettudományi Karának geológus szakán
tanult és szerzett oklevelet.
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1953— 54 között a Miskolci Nehézipari Mszaki Egyetem földtani tanszékén volt tanár-

segéd, majd 54— 56-ban a Komlói Szénbányászati Trösztnél, illetve a Nehézipari Minisz-

térium szénbányászati fosztályán dolgozott.

1956 végén hagyta el az országot, és a kanadai Regina-ban telepedett le. Itt a Depart-
ment of Mineral Resources-hoz került, oklevelét Honours Degree-ként ismerték el.

1959-ben megnsült, felesége Anne, angol geológus.

1962-ben megkapta a kanadai állampolgárságot, és végleges kinevezést nyert geológus
II. fokozatban.

1967— 69 között ösztöndíjjal Angliában képezi magát a eambridgoi Churchill Collegé-

ben, ahol a ,,1’etrology of the Lower Magnesian Liinestone” tanulmányozásával foglalko-

zik. E témakörbl írt disszertációja alapján 1971-ben Cambridgoben megkapta a Ph.D.
fokozatot és egyben megkapja a geológus III. kinevezést a Research Section Sedimentary
Division-hoz.

1971-ben a saskatchewani Geological Society elnöke volt.

1981-ben átkerült a Geology and Mines Division-hoz, ahonnan 1987. V. 31-én ment
nyugdíjba.

Füzesy László kollégánk új hazájában szakmai elismerést vívott ki magának. Meleg-
szív, segítkész, életvidám ember volt, tele tervekkel, amelyek megvalósítására, sajnos,

nem került sor.

1960 és 1980 között nyolc publikációja jelent meg, amelyekben fleg a Saskatchevvan
déli részén található Mississippian képzdmények földtani viszonyaival és kolajkutatási
lehetségeivel foglalkozott.

Haláláig szoros kapcsolatot tartott az itthoni és a világ más országaiba sodródott
geológusokkal. Gyakran látogatott haza, utoljára 1987 augusztusában.

Haláláról a Sáskátchewan Geological Society 1987 decemberi számában emlékezett meg.
Barátai és évfolyamtársai rzik emlékét.

Márton Gyula

Füzesy László szakirodalmi munkássága

Problems in the correlation of Mississippian strata in southeastern Saskatchewan. Geological Record, American As-
sociation of Petroleum Geologists, Rocky Mountain Section, Billings, 1960. pp. 123—140.

Correlation and suberops of the Mississippian strata in southeastern and south-central Saskatchewan. Saskatchewan
Department of Mineral Resources Report 51. 1960. 63 pages.

Geology of the Frobislier-Alida Beds, southeastern Saskatchewan. Saskatchewan Department of Mineral Resources
Report 104. 1966. 59 pages.

Petrology of the Lower Magnesian Limestone in the neighbourhood of Selby, Yorkshire. Unpublished Ph. D. thesis,
University of Cambridge, England, 1970

The geology of the Mississippian Ratcliffe Beds in south-central Saskatchewan. Saskatchewan Department of Mineral
Resources Report 163. 1973. 63 pages.

Future oil seen fór rare Williston pay (geology and hydrocarbon potential of the Winnipegosis Formation in Southern
Saskatchewan). Oil and Gas Journal, v. 73. no. 4. 1975. pp. 188—198.

Geology of the Deadwood (Cambrian), Meadow Laké and Winnipegosis (Devonian) Formations in west-central Sas-
katchewan. Saskatchewan Department of Mineral Resources Report 210. 1980. 64 pages.

Füzesy, L. M.—Von Osinski, \Y. P.—White, W. I.: Subcrop map of the Mississippian strata in southeastern Sas-
katchewan. Saskatchewan Department of Mineral Resources Map E-211. 1971. (revised 1976).

In memóriám Gönczi Julianna

1947—1988

Mindig szomorúan vesszük tudomásul, amikor egy munkatársunktól örökre búcsút kel
vennünk, de még fájdalmasabb, ha a távozó fiatalon, élete delén hagy el bennünket.
Különös megrendüléssel fogadtuk a hirt, hogy Gönczi Julianna, a Kolaj- és Földgáz-
bányászati Vállalat geológusa, életének 41. évében, 1988. III. 2-án, gyógyíthatatlan
betegségben, szeretteinek körében, Gellénházán elhunyt.

1947. VIII. 30-án született a Heves megyei Atány községben. Az általános iskolát
szülfalujában, majd a család Budapestre költözését követen a fvárosban végezte.
A Zrínyi Ilona leánygimnáziumban jelesen érettségizett 1965-ben. Gyermekkora óta
különös érdekldéssel fordult a földrajz felé, késbb ez az érdekldés a geológia felé
tereldött. Résztvett a késbbi tanára, Kriván Pál által vezetett központi geológus szak-
kör munkájában. Az itt látottak-hallottak alapján már úgy döntött, hogy az érettségi
után az Eötvös L. Tudományegyetem geológus szakára iratkozik be. Egyetemi tanul-
mányait 1970-ben „A talajvíz és a rétegvíz kapcsolata Szeged térségében” c. diplomamun-

7 Földtani Közlöny
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(a. Il-

kájának sikeres megvédésével fejezte be. Diáktársni szerint csendes, szerény, de az t
érdekl kérdések iránt határtalanul lelkesed, könnyen alkalmazkodó, szeretetreméltó
személyiség volt.

Els munkahelye az Alsótiszavidóki Vízügyi Igazgatóság vízgazdálkodási osztálya volt,
Szegeden, ahová 1970. VIII. 1-jén lépett be. Itt nagy szorgalommal vett részt a vízkészlet-
gazdálkodási felügyelet munkájában, az igazgatóság vízföldtani adattárának létrehozásá-
ban. Emellett foglalkozott a Tisza algyi védtöltése talajmechanikai vizsgálatával és a ta-

lajvízviszonyokkal, javaslatot adott a megépített résfal felszínalatti vizekre gyakorolt
hatásának vizsgálatára, az esetleges fakadóvizek származásának eldöntése érdekében.
1972 nyarán Székesfehérvárra, a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság vízkészletgazdál-
kodási felügyeleti osztályához került. Itt úttör munkát végzett, korábbi tapasztalatainak
felhasználásával, a felszínalatti adatbázis kialakításában. Felettesei és munkatársai
rendkívül érdekld, példamutató kollégaként ismerték meg. Minden helyzetben a meg-
bízhatóság megtestesítje volt.

Ez az óv magánéletében is jelents változást hozott : egy szakmai ismeretségbl házas-
ságkötés lett. 1974-ben megszületett Viktor fia, 1976-ban Fruzsina és 1977-ben Kinga.
Öt, gyermekeivel töltött esztend után új városban, új munkahelyen, az igazgatóság
veszprémi szakaszmérnökségén állt ismét munkába. A hatósági csoportban dolgozott,
ahol feladatainak zömét a helyi jelentség, közcélú vízfolyások, illetve mezgazdasági
területek meliorációs munkáinak vízügyi engedélyezése adta. A hatósági feladatokon túl

a Veszprém megye egyes térségein sajnos már akkor mutatkozó talaj- és karsztvízszint
csökkenések hidrogeológiai problémáinak megoldásában szakmai ismereteit, t udását ismét
kamatoztathatta. Ezzol a tevékenységével szinte új irányt adott a szakaszmérnökség
felszínalatti vízvédelemmel is összefügg tevékenységének. Nem volt benne szakmai
féltékenység, boldogan átadta ismereteit kollégáinak. Egyik veszprémi kolléganje mond-
ta róla, hogy bizony irigyolte, amiért annyira szorotték 8 fehérvári kollégái mindig benéz-
tek hozzá, ha Veszprémben jártak.
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Nem szakmai okok, hanem a távoli munkahely okozta fáradalmak és az új lehetségek
vonzása hozta magával, hogy örömmel mondtak igent férjével együtt a Kolaj- és Föld-
gázbányászati Vállalat hívására.

1982 szeptemberében foglalta el új munkahelyét Gellénházán a rczervoárgeológiai

osztályon, mint kiértékel geológus. Szakmai tudása, érdekld természete folytán új

munkakörébe gyorsan beilleszkedett. A kolajipari feltáró fúrások geológiai, mszaki és

rétegvizsgálati terveinek készítése mellett részt vett a már termel területek, mezk föld-

tani újraértékelésében. A mvelési szempontból egyszerbb mezk geológiai feldolgozásán
kívül a legtöbbet a másodlagos mvelés bevezetése eltt álló nagylcngyeli mezvel foglal-

kozott.
Gellénháza és az új munkahely meghozta számára azt a nyugalmat, azt a békés, kényel-

mes életmódot, amire addigi életében annyira vágyott . Szerette ezt a se nem város, se nem
falu települést , amely talán gyermekkorának nyugodt ,

csendes falusi élet ére emlékeztette.
A nyugodt, kiegyensúlyozott emberek bels békéjét sugározta.

Sajnos, nem sokáig élvezhette ezt a számára mindenben megfelel munkahelyet, oly
kedves lakóhelyet és kényelmes, rendezett életet. Bár egy súlyos mtét után még hamar
talpra állt, de hosszú id már nem adatott neki. Közel három hónapi szenvedés után
csendesen elhunyt gellénházi otthonában. Hamvasztás utáni búcsúztatása a legszkebb
családi körben volt 1988. IV. 1 7-én Gellénházán.

Emlékét kegyelettel és szeretettel megrizzük !

Tormássy István

Dolgozatai, tanulmányai

1. A résfal hatása a talajvízszint alakulására. Észlelési terv az algyi résfal környezetére vonatkozóan. Kézirat. Alsó
tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged. 1972.

2. A pátkai tározó hatása a talajvízszint alakulására. Kézirat. Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár,
1973.

3. A Zánka— Révfülöp térségében található felszinközcli vízadó térbeli kiterjedésének, igénybevételének, vízkészle-
tének meghatározása. Kézirat. Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár, 1974.

4. Sávoly mez földtani felülvizsgálata és készletszámítása. (VAky Miklóssal közösen). Kézirat. KFV Nagykanizsa,
1984.

5. Belezna mez szénhidrogén-telepeinek készlet-felülvizsgálata. Kézirat. KFV Nagykanizsa, 1986.
6. Ereszt mez rezervoárgeológiai felülvizsgálata. Kézirat. KFV Nagykanizsa, 1987.

Személyi hírek

Mint ez évi I. számunkban hírül adtuk,
1988. III. 7-én 76 éves korában elhunyt
dr. Allodiatoris Irma, tudománytörté-
nész, aki 1939-tl nyugdíjba vonulásáig —
37 éven át — volt a Természettudományi
Múzeum munkatársa. Munkásságát többek
között a Magyar Tudományos Akadémia
által megjelentetett magyar antropológiai
és zoológiái bibliográfia rzi. Az elhunyt
ereje fogytáig aktív tagja volt társulatunk
tudománytörténeti szakosztálya vezetségé-
nek.

1988. VI. 15-én, 56 éves korában elhunyt
Kecskés Béla, a Magyar Állami Földtani
Intézet négy nyelven fordítója és tolmácsa.
Az elhunyt hosszú éveken át, haláláig for-
dította folyóiratunk idegen nyelv rezü-
méit. A Földtani Intézet saját halottjaként
volt VII. 4-én 13h-kor hamvasztás utáni
búcsúztatása a rákoskeresztúri Üj közte-
metben, szakmai körünk nagy részvéte
mellett.

70 évesen elhunyt dr. Gagyi Pálffy
András bányamérnök, a mszaki tudomá-

nyok kandidátusa, Kossuth díjas. Temetése
1988. VI. 15-én 15h-kor volt a Farkasréti
temetben.

Életének 77. évében, 1988. július 2-án
Pesterzsébeten elhunyt dr. Bartkó Lajos
geológus, a földtudományok kandidátusa,
a Pro Natura és a Munka Érdemrend ezüst

fokozatú kitüntetések tulajdonosa. A Ma-
gyar Állami Földtani Intézet saját halott-
jának tekintette. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása VII. 15-én 13 órakor volt a
rákoskeresztúri Uj köztemet szóróparcel-
lájában. Dr. Bartkó Lajost a családtagok,
számos kolléga és barát, valamint a Nógrá-
di Szénbánya Vállalat központi bányász-
zenekara kísérte utolsó útjára. Hámor
Géza, társulatunk elnöke és a Földtani In-
tézet igazgatója a következ szavakkal
búcsúzott az elhunyttól:

Tisztelt gyászolók !

Dr. Bartkó Lajos fgeológustól, tudo-
mányos tanácsadótól, tiszteleti tagunktól
búcsúzik a Nógrádi Szénbánya Vállalat, a

7 *
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Magyar Állami Földtani Intézet és a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat.

Bartkó Lajostól, Lajos bácsitól búcsúz-
nak mindazok, akik életének különböz
idszakaiban kollégái, munkatársai, bará-
tai, pártfogoltjai lehettünk. Búcsúzik sz-
kébb és tágabb értelemben családja, felesé-

ge, fia, menye, unokái, testvérei és rokonsá-
ga; a geológustársadalom itthon és külföl-

dön él tagjai; bányász barátai és tiszteli.

Barticó Lajos nem ma, temetése és az
utolsó tiszteletadás napján vált és válik a
hazai földtudomány klasszikus, kiemelked
egyéniségévé. Életkorától függetlenül már
évtizedek óta szaktudományunk „nagy
öregjei” között tarthattuk számon szakma-
szeretetéért, a földtani megismerésbe ve-

tett hitéért, örökkön kutató kíváncsiságá-
ért, a megismerés örömét azonnal megosz-
tani kívánó, életével és a terepen egyaránt
példájával oktató egyéniségéért.

maga, reá jellemz szerénységével állí-

totta, hogy mindezekhez az indíttatást a
libetbányai bányamérnök nagyapa, az isko-

lás gyereket ásatásainál alkalmazó Kadic
Ottokár, a pályakezdt elindító id. Noszky
Jen, késbb Vitális Sándor, Vadász Ele-

mér nagynev eldeinktl kapta. Mi azon-
ban tudjuk, hogy a természet, a környezet,
a hazai táj szeretet, alázatos tisztelete és

megismerésének vágya indította el gyer-
mekkorában erre az útra. Érdekldése
Zólyombrézón, ahol 1911-ben született; a
Garam vidékén, az els világégés után Mis-
kolc környékén a Bükki barangolások so-

rán, katonaidejében az ipolytarnóci leletek

megismerésével fordult a természettudo-
mány irányába, mely még a gyászos emlék
doni visszavonulás idején is smaradvá-
nyok gyjtésére sarkallta.

1936-ban a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem földrajz -természetra

j
z

szakán tanári diplomát szerzett, 1937-ben
geológia, ásvány-kzettan, slénytan tár-

gyakból doktorált, 1963-ban a földtudomá-
nyok kandidátusává avatják.

5 1 munkás éve ma már a magyar földtu-

domány fél évszázados tudománytörténete.
Szolgálta az oktatást, a kincstári mélykuta-
tásokat, a földtani felvételeket a Rozsnyó-
pelsci fennsík, Székelyudvarhely környéke
és Északmagyarország egy része földtani
térképezésével. Szinte kiszámítottan ne-

gyed évszázadon át szolgálta a magyar
ásványi nyersanyagkutatást a szénhidro-
génkutatás, vízkutatás, tzállóanyag-,
kvarcit-, bentonit-kutatás sok területén és

21 évet áldozott különböz beosztásokban,
de elssorban a Nógrádi Szénbányászati
Trösztnél a hazai szénkutatás-szénbányá-
szat fejlesztéséért. Munkájában meghatá-
rozó volt Északmagyarország szeretet és ö
meghatározó jelentség Északmagyaror-

szág — elssorban miocénkori képzdmé-
nyeinek— földtani megismerésében. Kuta-
tásai töretlenül íveltek a Rákosszentmi-
hály-Cinkota körüli els szárnypróbálgatá-
soktól a Nógrádi-medence átfogó tanulmá-
nyán át Ipolytarnóc környékének monog-
ráfiájáig.

A társadalom Bartkó Lajos eredménye-
it kiváló dolgozó kitüntetésekkel, a Munka
érdemrend ezüst fokozatával, a „Pro Nálura"
emlékéremmel ismerte el.

Szkebb szaktársadalmunk, amelyért
1936 óta a Magyarhoni Földtani Társulat
tagjaként, titkáraként, választmányi tag-
ként oly sokat tett, 50 éves tagsági díszok-
levéllel, ipolytarnóci monográfiáját Koch
Antal-éremmel, ipari geológusi tevékeny-
ségét Pro geológia applicata-plakettel tün-
tette ki és 1981-ben a társulat közgylése
tiszteleti taggá választotta.

azonban nem a nyilvános elismerés
ezen formáira, nem publikációira és 61
kéziratos összefoglaló jelentésére volt büsz-
ke, hanem napjainkig hasznosuló eredmé-
nyeire: a sóshartyáni Jodaqua-forrás feltá-

rására, Salgótarján, Pásztó vízadó kútjaira,

egy-egy újabb nógrádi szénmez feltárásá-

ra, az ipolytarnóci természetvédelmi terü-

let megnyitására, egy újabb földtani szel-

vény, smaradványlelhely közkinccsó té-

telére.

Ezt az emberi képet csak teljesebbé te-

szi, ha tudjuk, a második világháború vér-
zivatarában is sikerült megriznie igaz em-
berségét: a rábízott munkaszolgálatos szá-

zadot minimális veszteséggel hozta vissza
Magyarországra. Ennek az szinte, tiszta

emberszeretetnek az emlékei maradnak
meg bennünk, munkatársaiban is: keze
alatt számos pályakezd kolléga tanulta a
szakmai munka legfontosabb fogásait és

ismeretanyagát, a sallangmentes földtani
gondolkodást, tapasztalhatta atyai-baráti
gondoskodását.

Lajos bátyánk személye és emléke nem
tri a nagy szavakat, fogadkozásokat. Az
teljes élete, eredményei benne élnek és fog-

nak élni tudatunkban és ércnél maradan-
dóbban állják majd ki az idk próbáját.
Saját üzenete, amit többször is kifejtett

néhányunk eltt: tette minden idben amit
kellett, amit a szakma, az ország minden-
kori helyzete megkívánt tle. Többet nem
tehetünk, mint ezen utolsó tanításét meg-
fogadjuk.

Jelképes a következ szomorú esemény,
melyet most végakaratának megfelelen
végrehajtunk: hamvait visszaadjuk a víz

közvetítésével a természet örök körforgásá-
nak és mától csak emlékeinkben él tovább.
Búcsúzunk és nem felejtjük, míg Észak-
magyarország, a Palócföld kövei kozod nyo-
mát és alkotó erdet tükrözik !
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Dr. Kisházi Péter, a Központi Bányá-
szati Fejlesztési Intézet nyugalmazott
munkatársa 1988. VII. 12-ón, életének 60.

évében meghalt. Temetése VII. 21 -ón volt

Nagykovácsi temetjében, ahol Boldizsár
István tudományos osztályvezet, a nvu-
gatmagyarországi területi földtani szolgá-

lat munkatársa búcsúztatta a kollégák ne-

vében.

1988 augusztusában újsághír adta tud-
tuk hogy Orbán Gábor okleveles geológus
tragikus körülmények között, magashegy-
ségi szerencsétlenség következtében életét

vesztette.

mon, majd a Pergolában megtartott,s-
maradványok, evolúció, környezet” c.,

nemzetközi konferencián. Vörös Attila, a
tár igazgatója, a Pozsonyban rendezett
,,A Kárpát-Balkán orogón öv geotektonikai
fejldése” c. nemzetközi konferencián kép-
viselte a múzeumot.

Molnár László, a Központi Bányászati
Múzeum (Sopron) igazgatója, a Fachver-
band dér Bergwerke und Eisen erzeugende
Industrie (Bányászati és vasgyártási szak-
egylet) meghívására részt vett a Leobenben
1987. IX. 21—26 között tartott jubileumi
rendezvény sorozaton.

Dr. Juhász József a Magyar Hidrológiai
Társaság 1987. évi Vitális Sándor szakiro-
dalmi nívódíját ,,A fvárosi hévízkészlet és

célszer hasznosítása” cím cikkéért kapta
(Hidrológiai Közlöny 64. óvf. 2. sz. 1984.)

A nívódíjat Bencsek Béla, a Társaság elnö-
ke nyújtotta át a VII. országos vándorgy-
lés nyitó plenáris ülésén.
A cikk idszer problémát foglal össze,

új megvilágításban. A dolgozat felöleli a
témával kapcsolatos szakirodalmat és az
azokból levont értékelések eredményeként
a budapesti hévizek területi csoportosítá-
sát újszerén adja meg. Ez a csoportosítás
a szakkörökben komoly szakmai vitákat
vált ki. A szerz által javasolt kutatófúrás
létesítésével a legmesszebbmenkig egyet
kell érteni. A fúrás eredményei— a hévizek
eredetére, áramlási viszonyaira vonatko-
zóan — sok vitatott kérdésre adhatnak
választ. A szerz gyógyvíztakarékossági
javaslatai különösen idszerek. Ezek meg-
valósítását a legsürgsebben meg kell kez-
deni, ha azt akarjuk, hogy Budapest tény-
leg a gyógyvizek, gyógyfürdk városa ma-
radjon, mind a hazai, mind az ide látogató
külföldi betegek részére.

1987. május 1. alkalmával a Vízkutató
és Fúró Vállalatnál Kiváló dolgozó kitünte-
tésben részesült Soóky Barna geológus,
igazgatói dicséretben Zsillé Ákos geológus
csoportvezet.

Kecskeméti Tibor figazgató-helyettes
és Pálffy József, a Föld- és slénytár
múzeológusa — a Természettudományi
Múzeum munkatársai— akadémiai együtt-
mködés keretében Jerevánban voltak
1987. IX. 21. és X. 4. között. Örményor-
szág eocén üledékes kzeteit és smarad-
ványait tanulmányozták, továbbá mol-
luszkák és nagyforaminiferák kövületeit
gyjtötték.
Fzy István, ugyanezen tár munkatársa,

részt vett a Lisszabonban megrendezett
II. nemzetközi jura rétegtani szimpóziu-

A Természettudományi Múzeum ásvány-
tárában egy hétig dolgozott Hilary Downes
Angliából, aki Embey Isztin Antal tárve-
zetvel közös publikációt készített el.
Vendég volt még itt S. R. Taylor profesz-
szor Ausztráliából, Jaromir Ulbrych Cseh-
szlovákiából és Chen Güoxi kínai kutató.

19S7-ben, az októberi forradalom évfor-
dulóján az Országos Vízügyi Hivatal
,,Elnöki elismerés" kitüntetését adta át dr.

Pataki Nándor, a Vízkutató és Fúró Válla-
lat igazgatója Sztyehlik Károly geológus-
nak, a ceglédi üzemvezetség munkatársá-
nak.

A díszdoktorrá avatásának alkalmából
Budapesten tartózkodó Wigner Jen
Nobel-díjas fizikus 1987. XI. 14-én fölke-
reste a Természettudományi Múzeum ás-
ványtani kiállítását. Az ásványkémiában is

alkotó tudós a specialista és a gyjt érdek-
ldésével tanulmányozta a kiállított gaz-
dag anyagot.

Az Országos Tudományos Kutatási Alap-
ból támogatott pályázatok. Az alapkutatá-
sok fokozottabb támogatására létrehozott
alap (OTKA) második témapályázatára
szóló nyilvános felhívás 1987 júniusában
jelent meg, IX. 30-i benyújtási határidvel.
A beérkezett pályázatok

száma: 1314
Az elfogadott pályázatok

száma: 503
Támogatási igény: 3287 millió Ft
Odaítélt támogatás: 404 millió Ft
A támogatási összeg tudományterületen-

kénti megoszlása (a forintösszeg százaléká-
ban):— élet tudományok 36,3%— természet- és mszaki

tudományok 45,3%— társadalomtudományok: 18,4%
A támogattás idsávja: 1988—1991,

ezen belül 1—4 óv.
A földtan területét érint, támogatott

témák

:
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1. Ádám Antal (MTA Geodéziai és Geo-
fizikai Kutatóintézete) : Geodinamikai
megfigyelrendszer modellje nagyléte-
sítmények biztonságának növelése vé-
gett és a rendszer tesztelése. 2 MFt

2. Árkai Péter (MTA Természettudomá-
nyi Kutatólaboratóriumai, Geokémiai
Kutatólaboratórium): Metamorf és ult-

rametamorf folyamatok kzetgenetiká-
ja: az eredet, a képzdési viszonyok
meghatározási módszereinek fejlesztése

és alkalmazása földtani-lemeztektonikai
rekonstrukcióhoz

.

2.2 MFt
3. Baxla László (Miskolci Nehézipari
Mszaki Egyetem Számítóközpontja):
Széntelepek gáztalanításának számító-
gépes modellezése.

0,8 MFt
4. Dékány Imre (József A. Tudomány-
egyetem Kolloidkémiai Tanszéke):
Szénhidrogénelegyek adszorpciós kiszo-

rítása kolajtároló rétegekben elfordu-
ló hidrofób szilikátokon.

0,7 MFt
5. Földvári István (MTA Kristályfizikai

Kutatólaboratóriuma) : Oxidkristályok
növekedésének elméleti és gyakorlati
kérdései, az optikai minséget befolyá-
soló tényezk fizikai és kémiai alapjai.

(Két másik témával összevontan)
2,7 MFt

6. Fülöp József (ELTE Rektori Hivatala)
Magyarország geológiája III. kötet
(harmad és negyedidszak) átfogó szin-

tézis vizsgálati megalapozása és a szin-

tézis elkészítése.

1,5 MFt
7. Hámor Tamás (Magyar Állami Föld-

tani Intézet): Az anoxikus üledókkép-
zdés és a korai diagenezis vizsgálata
stabil izotóp mérésének alkalmazásával.

0,4 MFt
8. Ikrényi Károly (Magyar Állami Föld-

tani Intézet): Az abszolút, kalibráció
nélküli atomabszorpciós spektrometria
elvi és gyakorlati problémáinak és a
módszer hazai adaptációjának kutatása.

0,14 MFt
9. Jánossy András (Veszprémi Vegyipari
Egyetem Ásványtani Tanszéke): Vál-
tozó környezeti körülmények között le-

játszódó kzetátalakulások mineraló-
giai és geokémiai folyamatai. Összevon-
va Vassányi István (ugyanott): Diokta-
édores agyagásványok dehidroxiláció-

jának vizsgálata c. pályázatával.
1.2 MFt

10.

Joó István (Erdészeti és Faipari Egye-
tem Földmérési és Földrendezi Fis-
kolai Kar): Jelenkori kéregmozgások
vizsgálata.

1,5 MFt

1 1 . Kecskeméti Tibor (Természettudo-
mányi Múzeum Föld- és slénytani
Tár): A dunántúli-középhegységi eocén
barnakszén telepek képzdésének s-
környezeti rekonstrukciója.

0,7 MFt
12. Kiricsi Imre (József A. Tudomány-

egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszéke)
Zeolit-, ALPO és SAPO szerkezetekben
létrehozott és stabilizált karbéníumio-
nok azonosítása spektroszkópiai mód-
szerekkel és kémiai átalakulásaik vizs-
gálata egyszer reakciókban.

0,6 MFt
13. Kubovics Imre (Eötvös L. Tudomány-

egyetem Kzettani-Geokémiai Tanszé-
ke): A ritka alkálifémek (Li, Rb, Cs)
eloszlásának összehasonlító vizsgálata
a hazai magmás, metamorf és vulkano-
szediment képzdményekben.

0,75 MFt
14. Lantos Miklós (M. Áll. Földtani Inté-

zet): A hazai neogén üledékek magne-
tosztratigráfiájának megalapozása.

1 MFt
15. Maros László (ELTE Szervetlen és

Analitikai Kémiai Tanszéke): Termé-
szetes vizek és biológiai oldatok bro-
mid- és jodidtartalmának meghatározá-
sa. Víz és leveg szerves szennyezinek
minségi és mennyiségi vizsgálata.

1 MFt
16. Meskó Attila (ELTE Geofizikai Tan-

széke): A termikus konvekció modelle-
zése a Pannon medence aljzatában és

és szerepe a fluiduin és gáztranszport-
ban.

1 MFt
17. Orsóval Imre (ELTE Alkalmazott és

Mszaki Földtani Tanszéke): Az in situ

vasmangántalanítás folyamatainak tu-
dományos megismerése, az optimális
üzemeltetési paraméterek meghatáro-
zása kémiai-technológiai kismintakísér-
lotek segítségével.

0,3 MFt
18. Papp Ilona (Marx K. Közgazdaságtud.

Egyetem Ipargazdaságtan Tanszéke):
A hatékonyabb ásványi nyersanyag-
hasznosítás összefüggései, gazdasági
kórdésoi. (A természeti erforrások és
ezen belül az ásványi nyersanyagok
felderítését, hatékony kiaknázását és

racionális felhasználását elsegít kuta-
tások). 0,9 MFt

19. Papp Sándor (ELTE Természetföld-
rajzi Tanszéke): Nagy kiterjedés táj-

egység (Bükkalja) komplex ökológiai-

ökonómiai feldolgozása, természeti-ter-
melési potenciáljának feltárása, értéke-

lése, térképezése a tájtényezk részletes

terepi és laboratóriumi vizsgálata alap-

ján. 0,25 MFt
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20. Pécsi Márton (MTA Földrajztudomá-
nyi Kutatóintézete): A lösz népgazda-
sági jelentségének vizsgálata (agrár,

talajmechanikai, ásványi nyersanyag
aspektusokból). 0,785 MFt.

21. Tózsa István (MTA Földrajztudományi
Kutatóintézete): TM rfelvétel digitá-

lis feldolgozásával támogatott szénhid-
rogén elkutatás. 0,6 MFt

22. Vassányi István (Veszprémi Vegyipari
Egyetem Ásványtan Tanszéke): Diok-
taéderes agyagásványok dehidroxilá-
ciójának vizsgálata. (A téma összevon-
va Jánossy András pályázatával.)

A mveldési miniszter Szocialista kultú-
ráért kitüntetést adományozott 1087. má-
sodik felében dr. Nagy István Zoltán tud.
fmunkatársnak és dr. Vörös Attila tár-

igazgatónak, a Természettudományi Mú-
zeum Föld- és slénytárában, továbbá
Molnár Lászlónak, a soproni Központi
Bányászati Múzeum igazgatójának.

1988. I. 1-el személyi változás történt
a Veszprémi Szénbányák fenntartásában
mköd két intézménynél: a várpalotai
Bányászattörténeti Gyjtemény vezetje
Bátai József, a Várpalotai Bányaüzem
termelési és mszaki csoportvezetje, míg
az ajkai Bányászati Múzeum vezetje
Kozma Károly geológus, az Ajkai Bánya-
üzem geológiai csoportvezetje lett.

A Természet Világa folyóirat 119. évfo-
lyam 1. számában (1988. január) tették
közzé 1 987. évi cikkpályázatuk eredményét .

Harmincöt pályam érkezett be. II. díjat
kapott Hámor Tamás geológus (M. All.

Földtani Intézet) „iszap” jeligéj cikkére,
amelynek címe: Kellemetlen jóbarátunk,
az üledékes pirít. A cikk a folyóirat ugyan-
ezen évfolyamának 4. számában jelent meg
(pp. 163—166., 7 ábra).

1988 elején a Természettudományi Mú-
zeum vendégei voltak az Afgán Tudomá-
nyos Akadémia vezeti, akik a geológiai
gyjteményeket tanulmányozták.

Embey Isztin Antal tárigazgató a fran-
ciaországi Vichyben járt, hogy a múzeum
vendégkiállításának hazaszállításáról in-

tézkedjék és a további együttmködésrl
tárgyaljon.

A hazai múzeumi szervezetben az Orszá-
gos Szakfelügyeli Kollégium az általános
szakfelügyelkbi és az országos múzeumok
ágazati vezet szakfelügyelibl áll.

Ezen belül a természettudomány szakterü-
letének vezet szakfelügyelje dr. Kecs-
keméti Tibor figazgató-helyettes (Termé-
szettudományi Múzeum), akinek területo
Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye. Az öt szakfelügyel egyike dr.
Hably Lilla fosztályvezet-helyettes (Me-
zgazdasági Múzeum), akinek Komárom,
Fejér és Veszprém megyék a területe.

Doktori szigorlatot tett a miskolci
Nehézipari Mszaki Egyetemen a Kolaj -

kutató Vállalat két geofizikusa. Kormos
László: „Statisztikus értelmezési eljárások
alkalmazása a szénhidrogén-tárolók kvan-
titatív karotázs interpretációjában” és
Tóth József: ,,A termelési kútszelvényezés
alkalmazása bonyolult felépítés szénhid-
rogén-tárolók kutatásánál” c. disszertáció-
ját védte meg. Avatásuk 1988. IV. 3-án
volt.

Némedi Varga Zoltán (Nehézipari
Mszaki Egyetem, Miskolc; sz.: Gátér,
1930.): „A mecseki liász feketekszén-terü-
let szerkezetalakulásának földtani-kutatási
és bányászati vonatkozásai” c. doktori érte-
kezésének nyilvános vitája 1988. IV. 14-én
du. 14h-korvolt az Akadémia Nagytermé-
ben. Opponensek voltak: Somosvári Zsolt,
a mszaki tudomány doktora, Szeder-
kényi Tibor és Végh Sándorné, a földtudo-
mány doktorai; bírálóbizottság: Füxöp
József, az MTA r. tagja Jaskó Sándor, a
földtudomány doktora, Barabás Andor,
Krössy László, Nagy Elemér és Vet
István, a földtudomány kandidátusai,
Tamásy István, a mszaki tudomány
kandidátusa.

Hírek

Hajdúszoboszló határában 1981. VIII.
3-án éjszaka az 1987-ben tizenhatodikként
mélyített Hsz-163. számú gázbetápláló
fúrás berendezését elnyelte a föld.

A kitermelt gáztelep helyén gázt tárol-
nak. Az 510 m-ig 310 mm 0-vel mélyített,
lyukat 214 m mélységig bélelték 245 mm
0 csvel, amikor éjjel 1 1 órakor a kút hir-
telen „forrni” kezdett egy újabb csszál
felcsavarásakor. A lyukból nagy mennyisé-

g, iszappal kevert földgáz tört fel, s a
fúróberendezés csakhamar megsüllyedt. Az
árboc 1—1,5 méteres zökkenésekkel süly-
lyedt s három óra alatt teljesen eltnt a
berendezés a 10—15 m átmérj lyukban.
Az eközben feltört nagy mennyiség iszap
egy közeli száraz morotvába folyt le. A ki-
egészít berendezések egy részét sikerült
eivontatni és így megmenteni. A heves,
homokos földgázkitörés reggel *4 6 -kor
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megsznt s utána már csak kevés száraz
gáz áramlott a felszínre.

A hajdúszoboszlói földgázmezt 1959-

ben kezdték feltárni. A fúrások mélyítése
során kétszer tört ki a földgáz. Öt lyukat
sikerült végül termelkúttá kiképezni. Ám
a Nagyhegyes mellett 1961-ben mélyített
fúrás (Hsz-36. sz.) mélyítése során a földgáz

a kút mellett utat talált magának a felszín-

re és meggyulladt. Hatalmas kráter és egy
hosszú repedés keletkezett. 1963-ban a
Hsz-59. sz. kútnál volt vad gázkitörés s itt a
föld az egész berendezést elnyelte. Valószí-

n, hogy e két katasztrofális esemény kísé-

retében fejtdhetett át nagy mennyiség
kóbor gáz a magasabb helyzetben települ
laza homokrétegekbe s most egy ilyen ellen-

rizetlen csapdában megrekedt gáztömeget
szabadított fel a fúrólyuk.

1987. XII. 7-én a dorogi lencsehegyi
bányából felszínre érkezett az év ötszáz-

ezredik tonna szene. A dorogi szénmedence
több mint 200 éves történetében még egyet-
len akna sem termelt egy évben ennyi sze-

net. A Lencsehegy II. bányaüzem építése
1982-ben kezddött és az els csille szén
1985. december elején került ki a bányából.

1986-

ban 113,1 kt szenet termeltek Lencse-
hegyen.

A Mecseki Szénbányák adósságállománya

1987-

ben elérte az 1,1 milliárd forintot,

ezért szanálási tervet kellett kidolgozni.

A 12 300 dolgozót foglalkoztató és 5,5

milliárd forint évi termelési értéket produ-
káló vállalat számára ez szigorú elírásokat
adott. 1988-ban 2,35, a rákövetkez két
évben 2,4 millió t szenet kell termelniök.

1988-

ban félmilliárd forintot meghaladó
szanálási támogatást kaptak. A támogatás
1991-ig nullára csökken.

A szanálási bizottság által elírt határ-
idre — 1988. V. 31-én — fölhagytak
Csordakúton egy bányamezt, a tongerszint
alatt 55 m-re fekv térségben. E napon leál-

lították a 34 m3/porc teljesítmény szivaty-

tyútolepot. A berendezések jelents részét

felszínre hozták az elárasztandó mezbl
és végrehajtották a bányatérségek elírás-
szer kitakarítását, mieltt azok víz alá
korülnnek. A vízkiemelés mogszüntetéso
itt az óv végéig 33 MFt csökkenést jelent a
bánya önköltségében. A 60 és 90 m tszf.

magasságok közötti magasabb szinteken,
három helyen, még folytatódik a termelés:
napi 4000 t szenet hoz felszínro 762 ember.

1988. VII. 12-én fellobogózott teherau-
tón szállították el az egymilliomodik tonna

szenet a. Dorogi Szénbányák bajnai külfejté-
sébl. Öt évvel azeltt nyitották meg ezt a
külfejtéses bányát, ahonnan a tiszapalko-
nyai hermbe szállítják a tüzelt. A baj-
nai külfejtés térségében még jó néhány évi
mvelésre elegend, több millió tonna szén-
vagyon van. Most egy olyan terület feltárá-

sát kezdték meg, ahol 6 m vastag a szénte-
lep, s az eddig bányászottnál nagyobb a
szén ftértéke. A külfejtésbl származó
szén víztartalma rendkívül alacsony, így az
ermben szárítás, tehát többletenergia
felhasználása nélkül égethetik el.

Megkezdték az új bányatelek kijelölését

a visontai Thorez külfejtésen, 1988 júliusá-

ban. Az új, déli bányamez Detk és
Karácsond határában húzódik majd, meg-
nyitása eltt ebben a térségben áthelyezik a
3-as számú fútvonalat is. Sürgeti a beru-
házás megindítását, hogy a jelenleg termel
nyugati bányamez fokozatosan kimerül,
ugyanakkor a lignitet felhasználó Gagarin
Herm— rekostrukeiója elrehaladtával— mint több tüzelanyagot igényel. így
hosszú távon, az ezredforduló után is szük-
ség lesz a Thorez külfejtés lignitjére. Az itte-

ni évi termelés 7 Mt. Az erm szükséglete
alapján ezt a mennyiséget egészít ik ki majd
a bükkábrányi külfejtésrl származó évi
mintegy másfél millió t lignittel.

1988. folyamán befejezdik a mezgaz-
dasági területek kisajátításának jogi rende-
zése is. A következ esztendkben fokoza-
tosan, mintegy ezer hektárt vonnak ki a
mvelés alól. A környezetvédelmi intézke-
dések nyomán a falvak határában erdsá-
vot kell telepíteni, és zajvéd gát épül a 3-

as fút mentén, a leend bánya mellett.

A környez települések vízellátására, még
mieltt a terület víztelenítése megkezddik,
regionális vízmüvet épít a Mátrai Szénbá-
nyák Vállalat. Mindezekre a munkákra a
tervek szerint a bányanyitás mintegy 2,5
milliárd forintos költségbl jut pénz.

A napilapok adták hírül 1988. VIII. 1-

jén, hogy Békés megye déli részén, a Dóva-
ványa-Nagydél 1. sz. fúrással új kolajtele-

pet tárt fel a Kolajkutató Vállalat orosházi
üzemének fúróbrigádja. A világbanki hitel-

keretbl végzett kutatás során 3000 m
körüli mélységben találták meg az eddig
ismeretlen telepet. Az elfordulás méreté-
nek, nagyságának meghatározása még to-

vábbi vizsgálatokat és fúrásokat igényel.

A telep eddig kivizsgált szakasza napi 40—
50 m 3 jó minség olajat képes adni.

1988. IX. 2-án Oroszlányban, a városi

emlékparkban emlékmvet avattak fel, a
helyi szénbányászat. 50 éves jubileumára.
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1988. IX. 6-án 14.30-kor a Barátság II.

kolajvezetéken nyomáscsökkonést ászleltek.

A hibát este nyolc óra után találták meg
Nagyhalász (Szabolcs-Szatmár) m. határá-

ban, egy bevetett szántón. Mintegy 400 m 3

olaj szivárgott ki és egy kis krátert képe-

zett, amelyból kifolyt. 80 ember és sok
munkagép dolgozott a hiba helyén. 8-án

ismét megindult a vezetéken a szállítás.

Mintegy 2000 nr-nyi terület szennyezdött
s kb. lÖOm 3 olaj került a talajba. Mintegy
1100 m 3 kifolyt olajat összegyjtöttek és

visszatápláltak a vezetékbe. Az olajvezeték
els sérülése még nyolc évvel korábban tör-

tént ezen a területen. A Barátság I. vezeték
alig több, mint egy éve lyukadt ki, ugyan-
csak Nagyhalász mellett. Az olasz gyárt-
mányú csöveknek többnyire az oldalvarra-

ta feslett föl, a hat esetbl négyben.

A Nógrádi Szénbányák vezérigazgatójá-
nak nyvigdíjazása után az ipari miniszter a
vállalat élére — fél évre — miniszteri biz-

tost nevezett ki 1988. X. 10-én. A vállalat

az elz évben került olyan nehéz helyzet-
be, hogy elrendelték az állami szanálási
eljárást. A mérleg szerinti veszteség, az
érdekeltségi alaphiány és a beruházások
folytán felhalmozódott adósság 1,6 GFt-ot
tett ki. 1988-ban további termelési elmara-
dás keletkezett.

Az ESSO nyugatnémet olajipari kon-
szern adatai szerint 1987-ben rekordszinten
volt a világ földgáztermelése és a bizonyítót t

készletek nagysága.
E szerint a világon 1861 Gm 3 földgázt

termeltek ki, 8 %-kal többet, mint 1986-
ban. A bizonyított készletek nagysága
107 500 Gm 3 volt, 4,2 %-kal nagyobb az
1986. évinél. Az 1987. évi földgáztermelést
alapul véve a tartalékok megközelítleg
60 évre elegendek.

1987-ben a világtermelés kétharmada az
Egyesült Államokból és a Szovjetunióból
származott. A világon a legnagyobb föld-

gáztermel, a Szovjetunió 718 Gm3 föld-

gázt hozott felszínre 1987-ben, az utóbbi
10 évben megkétszerezte földgáztermelését.
1 982-ig az Egyesült Államok állt e tekintet-
ben az els helyen; 1987-ben 454 Gm3-t ter-

melt ki, csaknem 20%-kal kevesebbet, mint
tíz évvel korábban.
A Szovjetunióban és Iránban található

a Föld bizonyított földgázkészletének zöme.
Az els helyen a Szovjetunió áll 41 000 Gm 3

bizonyított készlettel.

A nyugatnémetországi gazdaságkutató
intézet (DIW) adatai szerint a földgáz rész-

aránya a világ elsdleges energia felhaszná-

lásában 1986-ban alig 20% volt. A kolaj
38, a szón 20%-al részesedett.

A miskolci Nehézipari Mszaki Egyetem
kolaj- és földgázipari szakán 1986-ban és

1987-ben 32-en védték meg diplonmtervü-
ket és államvizsgáztak eredményesen. Az
olajmórnökképzós 1949. évi megkezdése óta
összesen 389 olajmérnöki, a gázmérnöki
képzés 1967. évi megindulása óta pedig
összesen 146 gázmórnöki diplomát osztot-

tak ki.

Az 1986-ban és 1987-ben végzettek
diplomamunkái között vannak olyanok,
amelyek érdekldésre tarthatnak számot a
Földtani Közlöny olvasói körében is. Ezek
a következk:

Andristyák Ambrus diplomaterve a
fajlagos kzetbontási energia számítását
végz eljárást, mint a fúró kiválasztásának

új módszerét ismerteti.

Debreczeni Ferenc a szilárdásvány-bá-
nyászatban használatos köteles gyorsmag-
szedk gazdaságos alkalmazásának határa-
it vizsgálja.

Török Károly a nagy metán-tartalmú és

a nagy C0
2
-tartalmú földgázok hidraulikai

és termodinamikai viselkedését hasonlította
össze a szuperkritikus nyomástartomány-
ban.

Kovács Béla a geotermikus energiát
termel kutak mszerezését tervezte meg
úgy, hogy az energiatermel rendszerben
az üzemállapotok ellenrzése és szabályo-
zása lehetségessé váljék.

Gábris Tibor javaslatot készített az
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat
által a Balinka-Mór-Nagyveleg térségében
végzett eocén szénkutatások optimalizálá-
sára, különös figyelmet fordítva a kutatás
tervezésére, a fúróberendezések kiválasztá-
sára, a környezetvédelemre és a gazdasági
kérdésekre.
Hepp Pál áttekintést adott Magyaror-

szág geotermikus viszonyairól, a hévízkút
állományról és a termálvíz hasznosításáról,
s bemutatta a kút kifolyó-víz hmérsékle-
tének számítási módszerét. Megvizsgálta,
hogyan hat a hévízkutakba beépített bú-
várszivattyú a kitermelt víz hmérsékle-
tére, majd a Végardó-4. jel hévízkút eseté-

ben összehasonlította a számított eredmé-
nyeket a mért értékekkel.

Robonyi András javaslatot készített a
Földtani Kutató és Fúró Vállalat tevékeny-
ségi körébe tartozó hidrogeológiai kutatá-
sok és kútfúrások, kútkiképzések optimali-
zálására. Munkájában részletesen kitért a
munkálatok tervezésével, kivitelezésével
kapcsolatos fontosabb kérdésekre.
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Jugovics Lajos-emlékülés és emléktábla avatás Badacsonytomajban

Társulatunk tiszteleti tagjának, dr.

Jugovics Lajos (1887—1975) geológus,
egyetemi tanár születése 100. évfordulója
alkalmából, 1987. november 5-én emlék-
ülést tartott Badacsonytomajban.
Az emlékülést a községi mveldési ház-

ban Csíky Gábor nyitotta meg. Köszöntöt-
te a mintegy 60 résztvevt, köztük a
magyarországi kbányavállalatok megje-
lent igazgatóit és köszönetét mondott
mindazoknak az intézményeknek, amelyek
az emlékülés rendezésében részt vállaltak.

Ezután Kertész Pál emlékezett meg
Jugovics Lajosról, a tudósról és az ember-
rl ( 1. ábra), majd Kopek Annamária tar-
tott eladást „Természetvédelem Bada-
csonyban” címmel.
A Magyar Állami Földtani Intézet

munkatársai (dr. Pellérdy Lászlóné,
Honéi Jánosné, Vitális György és Hála
József) archív fényképek és más dokumen-
tumok felhasználásával készült alkalmi ki-

állításon mutatták be Jugovics Lajos éle-

tét és munkásságát. A tablókat az emlék-
ülés befejezése után a helyi általános iskola
honismereti szakkörének ajándékozták.

Ezt követen került sor a Badacsony-
licgyen Jugovics Lajos emléktáblájának
felavatására, amelyet Mindszenty Andrea,
társulatunk társelnöke leplezett le (2. ábra).

Rövid avatóbeszédében elssorban Jugo-

vics Lajos munkássága mának szóló tanul-
ságait taglalta és kiemelte az általa képvi-
selt tudósi magatartás példaadó voltát.

Az emléktábla szövege:

DR. JUGOVICS LAJOS
1887—1975

GEOLÓGUS, EGYETEMI TANÁR
KIVÁLÓ VULKANOLÓGUS,

A BADACSONY-HEGY EGYIK
MEGMENTJÉNEK EMLÉKÉRE

A MAGYARHONI
FÖLDTANI TÁRSULAT

ÉS
A MAGYAR KBÁNYAIPAR

DOLGOZÓI
1987

Az ünnepség résztvevi Nagy Miklós
helytörténeti kutató vezetésével megtekin-
tették a badacsonytomaji tájházat.
A méltó megemlékezés lehetségének

megteremtéséért köszönet illeti a badacso-
nyi és badacsonytomaji nagyközségi közös
tanácsot, az Uzsabányai Kbánya Vállala-
tot, a Kfaragó- és Épületszobrászipari
Vállalatot, az ünnepség elkészítésében
való aktív részvételükért pedig Ferencz
Károly és Kéri János tagtársainkat.

Hála József

Alapítvány a Magyar Állami Földtani Intézet fiatal kutatói részére

Bandat Horstnak, a Földtani Intézet
egykori kiváló geológusának özvegye, Jes-
sie von Bandat (amerikai állampolgár),
férje emlékére, az intézet fiatal kutatóinak
támogatására és tudományos munkára
való ösztönzése érdekében 1986. augusztus
25-én 30 000 $ összeg alapítványt tett.

Az alapítvány célja: fiatal (4Ó. életévü-
ket be nem töltött) magyar kutatók szak-
mai és nyelvtanulási továbbképzése külföl-
di tanulmányutak formájában. A tanul-
mányutak finanszírozása az alapítvány
alapösszege éves kamatainak felhasználásá-
val történik. A kutatók kérelmüket az
évenként kiírt pályázatok alapján az illeté-

kes kuratóriumhoz nyújthatják be, amely-
nek tagjai: a Központi Földtani Hivatal
elnöke, a Magyar Állami Földtani Intézet
igazgatója, a Magyarhoni Földtani Társu-
lat elnöksége által kijelölt (az elnökséget
képvisel) személy, valamint a Magyarhoni
Földtani Társulat Szeniorok Tanácsának és
Ifjúsági Bizottságának egy-egy tagja. A ku-
ratórium a pályázatok elbírálásában szó-
többséggel hozza meg határozatát. Ha az

alapítvány összegének éves kamatát vala-
melyik évben nem használják fel (pl. nincs
jelentkez, vagy a jelentkezk kérelmének
támogatása szakmailag nem indokolt), a fel

nem használt pénz az alapítvány alapössze-
gét növeli.

A kuratórium els pályázati felhívását
1988. január 25-én írta ki, amelyre a megje-
lölt idpontig (1988. február 15-ig) 12 pályá-
zat érkezett be.

Az alapítvány kuratóriuma 1988. feb-
ruár 22-én bírálta el a kérelmeket. Jelen
voltak: dr. Dank Viktor (a Központi Föld-
tani Hivatal elnöke), dr. Hámor Géza (a
Magyar Állami Földtani Intézet igazgató-
ja), dr. Kleb Béla (a Magyarhoni Földtani
Társulat elnökségének képviseletében), dr.
Balogh Kálmán (a Társulat Szeniorok
Tanácsának képviseletében), dr. Balog
Anna (a Társulat Ifjúsági Bizottságának
képviseletében) és dr. Hála József (az ala-
pítvány titkára). A kuratórium döntése
értelmében a Földtani Intézet alábbi 6 fia-

tal kutatója részesült anyagi támogatásban:
Erdélyi Árpád 250 § és Tóthné Makk
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Ágnes 200 $ (részvétel a belgiumi Leuven-
ben rendezend IX. Regionális Szedimen-
tológiai Konferencián), dr. Juhász Erika
250 $ (az ICSOBA IV. Nemzetközi Kong-
resszusának befejezése után lehetséget ka-

pott a brazíliai Pórto Alegrében lev Vitto-

rio Emanuele Egyetem Geokémiai Intéze-

tének felkeresésére), dr. Kordos László
250 $ (egy hetes tanulmányút a Frankfurt
am Mainban lev Senckenberg Múzeum-
ban), O. Kovács Lajos 750 $ (részvétel a
franciaországi Avignonban rendezend III.

Nemzetközi Geostatisztikai kongresszuson)
és Selmeczi Ildikó 300 $ (két hetes tanul-
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mányút Ausztriában a Bécsi Egyetem
Paleontológiái Intézete professzorának irá-

nyításával).

A pályázat eredményét a Földtani Intézet
beszámoló ülésén, 1988. március 16-án hir-

dették ki. Az eredményhirdetésen megje-
lent az alapítványt tevó Jessie von Bandat
is. Az ülésen Hámok Géza köszöntötte a
vendéget, méltatta Bandat Horst munkás-
ságát és tájékoztatást adott az alapítvány-
ról. A pályázat egyik nyertese, O. Kovács
Lajos bemutatkozó eladása (Adatok a
dunántúli fiatal bazaltok petrológiájához)
után a támogatásban részesült fiatal kuta-
tók nevében köszönetét mondott Jessie von
BANDATnak. Ezt követen dr. Hoffmanx
Tamás, A Néprajzi Múzeum figazgatója
Bandat Horst néprajzi munkásságát mu-
tatta be, kiemelve a geológia mellett a nép-
rajzi kutatással is foglalkozó tudós új-gui-

neai, borneói és celebeszi gyjtéseinek
eredményeit.
A beszámoló ülés résztvevi ezután meg-

tekintették a Bandat Horst életútját és
munkásságát bemutató kiállítást (1. ábra.

Középen Jessie von Bandat). A kiállítást

dr. Pellérdy Lászlóné és dr. Hála József,
a Magyar Állami Földtani Intézet, vala-
mint Wllhelm Gábor, a Néprajzi Múzeum
munkatársa rendezték. Egy vitrinben Ban-
dat Horst földtani munkásságát mutatták
be, egy másik virtinben pedig néprajzi tár-

gyakat állítottak ki új-guineai és borneói
gyjtéseibl. Ez utóbbi tárgyakat a kiállí-

tás idejére a Néprajzi Múzeum kölcsönözte
a Földtani Intézetnek. A kiállításon szere-
pelt Bandat Horst tükrös sztereoszkópja
is.

Délután 12 óra 30 perckor avatták fel

Bandat Horst ruszkicai márványból készí-

tett emléktábláját (2. ábra

)

a Magyar Állami
Földtani Intézet Szabó József utcai épüle-
tének bejáratánál. Avatóbeszédében dr.
Dank Viktor, a Központi Földtani Hiva-
tal elnöke emlékezett meg Bandat Horst-
ról. Leleplezte az emléktáblát, amelyet ez-
után Jessie von Bandat és dr. Hámor Géza
igazgató megkoszorúzott (3. ábra).

Az emléktábla leleplezését követ igaz-
gatói fogadáson, ahol Jessie von Bandat,
Bandat Horst egykori munkatársai, a ku-
ratórium tagjai és az alapítvány nyertesei
vettek részt, dr. Hámor Géza az Intézet
ajándékaként átadott Jessie von BANDAT-
nak egy fotóalbumot, amely a tudomány-
történeti gyjteményben rzött, Bandat
Horstról és munkatársairól az 1 940-es évek-
ben, Észak-Erdélyben készült fényképek
másolatait tartalmazta. Jessie von Bandat
meleg szavakkal köszönte meg a szíves
fogadtatást, valamint azt, hogy a Földtani
Intézet ily nagy gondot fordít néhai férje
emlékének ápolására.

Hála József
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.Ásványok, smaradványok és bányászati emlékek Magyarországról

c. kiállítás Vichyben

j elem a francia-magyar földtani kapcsolatokban

A francia-magyar földtani kapcsolatok
régi keletek. Már a földtudományok fejl-

désének kezdeti szakaszából ismerünk ide

vonatkozó adatokat.
A kapcsolat els megnyilvánulásai uta-

zások voltak. 1728-ban Montesquiett, Ch.
nyitja meg a Magyarországra utazók sorát.

Követi t Jars, G. 1757—59-ben, Lefebre
d’HELLENCOURT, A. M. 1795-ben, Betj-

dant, F. S. 1818-ban, majd Hébert, E. és

Mpnier-Chai.mas, M. 1876-ban, hogy csak
a nevesebbeket említsük. Az utazók min-
den esetben könyv vagy tanulmány formá-
jában adták közre szerzett ismereteiket,

tapasztalataikat. Számottev volt ezidben
az ellenkez irányú forgalom is. Ebbl csak
a múlt században Párizsban rendezett két
Nemzetközi Geológiai Kongresszuson (1878
és 1900) résztvev magyar geológusokat
említjük, akik eladásaikkal, különböz
bizottságokban végzett munkájukkal, be-

mutatott gyjteményeikkel jelents mér-
tékben járultak hozzá a magyar geológia

franciaországi jobb megismertetéséhez.
Az els idszakra jellemz volt a földtan

és a bányászat ismeretanyagának kölcsö-

nös cseréje. Ez fként az oktatás terén nyil-

vánult meg. Míg a szénbányászattal kap-
csolatos elméleti és gyakorlati tudásanyag
Franciaországból áramlott Magyarország-
ra, addig ez az ércbányászat vonalán for-

dítva volt. Utóbbira egy példa: Delius, Ch.
T. Selmecbányái professzor ,,Bányamve-
léstan” c. könyvét 1778-ban lefordították

francia nyelvre, kötelez tankönyvként
használták a franciaországi bányászati f-
iskolákon. A korai kapcsolatok (1832-ig)

formáiról és eseményeirl további részlete-

ket Csíky G., Dudich E., Póka T. és

Zsámboki L. szerzi kollektíva kitn
cikkében olvashattuk (Technikatörténeti
Szemle, XV, 1985, pp. 119 123).

A földtudományok fejldésével a kap-
csolatok intenzívebbé váltak, tartalmuk is

megváltozott. Az alkalmi tájékozódó uta-

zásokat felváltották a speciális ismeretek
szerzését szolgáló rendszeres tanulmány-
utak. Számos magyar geológus részesül ek-

kor posztgraduális képzésben Franciaor-
szágban, akik hazatérve szótsugározták a
magyar egyetemeken és kutatóintézetek-
ben a francia geológiai iskola korszer
szemléletét. A századfordulón és századunk
elején Hébert, E. és Haug, E. kéziköny-
veibl oktattak a magyar egyetemeken s

Boüssac, J., Cossmann, M. Doncieux, L.

és mások monográfiái alapján dolgozzák
fel Magyarország mezozóos és tercier fau-
náit. Mindehhez fként Coquaftd francia
geológus vásárlás útján Budapestre került,
mintegy 30 000 darabos slénytani gyjte-
ménye szolgáltatta az összehasonlító anya-
got. A világhír francia eocén kutatások,
valamint a híres francia tektonikai iskola
eredményei mindmáig meghatározóak a
magyar rétegtanban és szerkezeti földtan-
ban.
A világháború idejének stagnálása után

az utóbbi évtizedekben újra intenzív és
egyre sokrétbb a kapcsolat. A rendszeres
publikáció és vizsgálati anyag cseréje mel-
lett szívesen közlik egymás tanulmányait
mindkét ország tudományos fórumai. Pá-
rizsban jelent meg 1966-ban Csepreghyné
Meznerics I. nagy neogén Pectinida mono-
gráfiája, valamint 1978-ban „Magyaror-
szág rétegtani lexikona”, a legújabb idk-
ben pedig a budapesti Acta Geologica kö-
zölte több mint 10 francia geológus és

paleontológus tanulmányait.
Örvendetesen fejldnek a személyi kap-

csolatok is. Rendszeressé vált az ösztöndíj
intézménye: évente számosán keresik fel

hosszabb idre a két ország kutatóhelyeit
és tesznek szert korszer ismeretekre. Álta-
lánossá lett a részvétel egymás földtani
kongresszusain, konferenciáin. Ennek egy-
egy jó példája: népes delegáció képviselte
a francia geológiát 1969-ben Budapesten a
Földtani Intézet centenáriumi rendezvé-
nyein, és a magyar geológiát 1980-ban
Párizsban a 26. Nemzetközi Geológiai
Kongresszuson.
A kapcsolatok különleges formája: pro-

minenes szakemberek tudományos mun-
kásságának elismerése. Ennek kapcsán lett

Roger, J. professzor a Magyarhoni Föld-
tani Társulat tiszteleti tagja, s kapott egy
éves meghívást a Párizsi Egyetemre eladá-
sok tartására Bárdossy Gy. és Géczy B.
professzor.

Az egyre jobban felvirágzó kapcsolatok
az utóbbi években kereteket kaptak.
Egyezmény keretében biztosítják a francia

és magyar földtani kutatási központok egy-
más informálását egységes számítógépes
rendszerben, s egyezmény keretében végez-
tek igen eredményes kutatásokat több éven
át a Párizsi Egyetem és a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem földtani tan-

székeinek munkatársai Dercourt, C. és

Kubovics I. professzorok irányításával a
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két ország mezozóos és tercier képzdmé-
nyein. Az eredmények egy vaskos kötetben
jelentek meg Budapesten 1986-ban.

Az itt vázolt, egyre jobban kiteljesed
kapcsolatnak egy új megnyilvánulása a
címben szerepl kiállítás.

A kezdeményezés a Párizsi Magyar Inté-
zet érdeme. Az intézet vetette fel: hasznos
lenne szép ásványokkal, érdekes smarad-
ványokkal és bányászati emlékekkel bemu-
tatkozni a magyar múzeumoknak a francia
közönség eltt. A kezdeményezésre pozití-
van reagált a Természettudományi Múze-
um, 8 vállalta egy komplex geológiai kiállí-

tás megrendezését a vichy-i földtudományi
ismeretterjeszt központban, a Dobinet, S.
geológus által alapított és igazgatott Cris-
talliére-ben.

A bemutatott anyag gazdag, több mint
300 magyarországi ásványt, kzetet, s-
maradványt és bányászati emléket tartal-
maz. Az ásványok az esztétikumot, a kze-
tek a hasznosságot, a fossziliák az érdekes-
séget, a bányászati eszközök a prakticitást
képviselik.

Láthattuk az ásványok színpompáját,
különleges formáit, páratlan változatossá-
gát, a fossziliákat a parányi egysejtektl
a hatalmas mammutig. Az ásványok közül
kiemelkedk a termésréz és malachit kris-

tályok Rudabányáról és a ritka greenockit
a Mátrából. Az smaradványok közül
néhány egyedülálló lelet: a kavicsfogú ál-
tekns koponyája, a világhír ipolytarnóci
lábnyomos homokk egy darabja, a rend-
kívül ritka si tengeri tehén borda-darabjai,
a nagyító alatt látható hallenyomat, mely
arról tanúskodik, hogy a „nagy hal meg-
eszi a kis halat”, egy mammut hatalmas
állkapcsa. A többséget adó korallok, csigák,
kagylók, ammoniteszek, pörgekarúak, rá-

kok és tengeri sünök furcsa alakjukkal,
változatosságukkal, nem egyszer méreteik-
kel tnnek ki. Gazdag az snövónytani
anyag: többségük leheletfinom levóllenyo-
mat, de van köztük termés- és szirommarad -

vány és kovásodott fatörzs is.

A térképanyagból kiemelked az els
szltermesztést szolgáló földtani térkép a
világhír tokaji borvidékrl.
A bányászati eszközök, szerszámok és

ruházat az egykor hatalmasan virágzott
magyarországi ércbányászat emlókanyagá-
ból ad ízelítt.

A kiállítást 1987. április 11-ón nyitotta
meg dr. Berényi Pál, a Párizsi Magyar
Intézet igazgatója, Vichy város polgármes-
tere és a tartományi elöljáróság vezetinek
jelenlétében.

A kiállítás múzeumpolitikai jelentségét
az adja, hogy ez az els magyar természet-
tudományos, azon belül földtani kiállítás

külföldön. Tudománypolitikai jelentsége
pedig abban van, hogy a francia-magyar
geológiai kapcsolatok egy sajátos területé-

nek, a geomúzeológiának els eredménye.
Remélhet, hogy ez az esemény más francia,

közte párizsi geogyjtemény figyelmét is

felhívja magára, s további múzeumi kap-
csolatok kiépítését iniciálhatja.

A kiállítás anyagának nagyobb része a
Természettudományi Múzeumé, de jelents
ásvány-, smaradvány- és térképanyaggal
járult hozzá a kiállítás sikeréhez a Magyar
Földtani Intézet, valamint bányászati
emlékekkel a soproni Központi Bányászati
Múzeum. A három példásan és önzetlenül
együttmköd intézmény közös sikere az a
rendkívüli közmveldési hatás, melyet az
egy év nyitvatartási id alatt a 258 968
látogató ielez.

Dr. Kecskeméti Tibor

Könyvismertetés

Magyarország tájföldrajzának 5.-ik kö-
tete: Pécsi Márton (szerkeszt) és 1 9 szerz
munkája: a Dunántúli-középhegység, A),
természeti adottságok és erforrások. Aka-
démiai kiadó, Bp. 1987, 500 oldal, 93 ábra.

A szép kiállítású könyv a tárgyalt terület
természetföldrajzi adottságait és erforrá-
sait mutatja be. Mint földrajzkönyv,
tárgya sokrét. A fejezetei: a táj kutatás-
története, földtana, domborzata, ásványi
anyagai, éghajlata, vizei, növényföldrajza,
talajtana, b irodalomjegyzék, név-, hely-
ség- és tárgymutató. Vizsgálja a természet
és a társadalom kölcsönhatását és az er-
forrásoknak a környezetkárosítás nélküli
hasznosítási lehetségeit.

A geológus olvasót elssorban a földtani
vonatkozások érdekelhetnék, de azok ilyen
könyvben inkább csak a földrajz mveli
részére való összefoglaló, tájékoztató jelle-

gek lehetnek. A geológiai részek szerzi,
Hahn György, Majoros György, Szabó
Imre és különösen SÁG László, valamint a
név szerint nem említett 23 közremköd jó
képet adnak a terület korszer földtani
ismeretérl. Természetesen a földtan mve-
linek tiszta forrásként azok a munkák
szolgálhatnak, melyeket a szerzk is fel-

használtak és bven idéznek.
A kutatástörténeti áttekintésben vitás

az a máshol is felbukkanó gondolat, hogy
„az ásványi nyersanyagok ismerete messze
megelzte a földtani megismerést és kuta-
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t4st. . . a geológia csak a 18. századtól
alakult ki.” Nincs ebben egy kis lebecsü-

lés? Végeredményben már az sember is

földtani kutatást végzett a cserépedény
vagy kszerszám készítésére alkamas anya-
gért. A Biblia is sok földtani ismeretet tar-

talmaz, vagy az olyan m, mint G-eorgius

Agricola 1556-ban megjelent könyve,
mely az üledékképzdés, erózió, földrengés,

hévforrások, vulkanizmus kérdéseivel is

foglalkozik és megállapításai a Középhegy-
ségre is érvényesek. Az itt élknek ponto-
sabb helyi földtani ismereteik voltak, mint
a 18. századtól át-szekerez idegeneknek,
akiknek érdemük, hogy tapasztalataikat
leírták.

Jó lenne, ha a földrajzi ismeretek meg-
alapozására kevesebb bizonytalanságot tar-

talmazó, bvebb tektonikai rész lenne a
könyvben. Néhány régebben leírt szerkezeti

egység a szokásostól eltér, más néven,
részben pedig világosan nem definiált egy-
ségekként szerepel. Viszont a rétegtani

rész részletes, jól áttekinthet és korszer
ismertetés. A kzetrétegtani formációk leí-

rásán alapszik, amelyek elnevezése még
nem teljesen alakult ki. Ragaszkodik a H.
Hedberg (1967) nemzetközi elírásaihoz,
mely tiltja a rágós, jelzs neveket (nálunk
az ,,i”-vel képzetteket), de neki könny,
mert a nyugati nyelvek prepozíciókat hasz-
nálnak. Hedberg azonban utal az egyes
nemzeti nyelvek sajátságainak tekintetbe-
vételére is. A Magyar Rétegtani Bizottság:
Irányelvek (1975) cím kiadványa, és a
„Magyarország litosztratigráfiai formációi”
összeállítás a szokásos ,,i”-vel képzett neve-
ket használja. Pl. Budai Márga stb. Az itt

alkalmazott Kiscell Agyag, Velence Gránit
szokatlan, nem feltétlen követend. De ahol
a használatban az ,,i” lekopott, pl. Tófej

Homok, Nagylengyel Márga, így is megért-
het, nem mindig a merev szabályokhoz
való ragaszkodás helyes, kivételek lehetnek.

A kzetrétegtani elnevezésekben a könyv
bizonyos változásokat javasol, észszeren
megindokolva. Ezeket jó lenne elfogadni.

De a Kovaöov új csehszlovák helységnév
használata helyett, az eredeti régi magyar
illeszkedik a nyelvünkhöz: Kovácspatak.
Ezt kell használni, miután ránk nem köte-
lez Ceaucescu oltiltása.

A neogón korbeosztás vitatottságáról

szóló fejtegetések helyett (p. 81.) a régi

hagyomány szerint használt és bevált alsó-

felspannon és alsó-folspliocén elnevezé-
seket célszer használni, ahogy a Földtani
Intézet Évkönyve 69. kötet p. 10, stb. meg-
indokolja. Az új nevek feleslegesek, st
zavarkeltk. A Keleti Paratóthysnek „pon-
tusi” elnevezését a mi felspannonunkra, az
1 975. évi pozsonyi IV. RCMNS kongresszus
határozata ellenére a mi képviselink nm

fogadták el. A Középs Paratethys fels-
pannonjának és a Keleti Paratethys pontu-
sijának a fejldéstörténete, litologiája,

faimája nem azonos, ha vannak is slény-
tani hasonlóságok. A hivatalos elírásokra
való hivatkozás a tudományban nem
bizonyító érv a helyes vagy helytelen mel-
lett, szolgai elfogadása megakadályozna
minden tudományos fejldést.
A bazaltok ismertetése a Dunántúl más

részeire is kiterjed. A teljesebbé tétel érde-
kében jó lett volna megemlíteni a Duna-
Tisza közi alsópannoniai bazaltokat is.

A geológiai ismeretek mai tudásnak meg-
felel világos összefoglalása annál fonto-

sabb, mivel az iskoláinkban csak a földrajz

keretében tanítanak valamennyi földtant,

s a földrajz-tanárok valószínleg ezekre a
fejezetekre támaszkodnak.
A negyedidszak képzdményeinek tár-

gyalása részletes és alapos munka, mint az
a földrajzban szokásos. Ugyanúgy a föld-

felszín morfológiája is megérlelt írás, és a
földtani kérdések megoldásánál is hasznos
ismereteket közöl.

Sok értékes adatot és helyzetismeretet
találunk az éghajlat, a felszíni és mólybeli
víz-viszonyok, növénytársulások, és talaj-

típusok ismertetésében is.

A könyv stílusa általában szép tömör,
nyelvezete jó magyarságú, nincs tömve
divatos tudálékos idegen szavakkal, írói

ki tudják fejezni magukat magyarul is;

ismerik, megtalálják és alkalmazzák a
magyar szakkifejezéseket. Kivéve talán a
talajtani részt, melyben a régi magyar
neveket új, idegenbl átvcttekkel cserélték

föl. A geológiai részben kifogásolható az
„alkotja” szerkezet gyakori és szükségtelen
használata. A „sztyep” szót is kerülni

kellene, mint amely nem illeszkedik nyel-

vünkbe. Mennyivel szebb a régi „füves
puszta” kifejezés.

A jó és bséges irodalomjegyzéknek nem
szerencsés az öt szakág szerinti felosztása.

Egyes munkák több csoportban is szerepel-

hetnek, így nehezebb megtalálni az idézett

munka bibliográfiai adatait.

Végeredményben am legfbb értéke az,

hogy sok kiváló szakért összehangolt
munkájával nagymértékben fejleszti ha-

zánk földjének ismeretét, ersíti a hozzá
való ragaszkodást és szeretetet, mert ennyi
a miénk a nagyvilágból. Meg kell becsül-

nünk a könyv jó eredményeit és magasztos
célját, mert értékes munkával lettünk gaz-

dagabbak.
Dr. Krössy László

Bognár László: Ásványhatározó. Gondolat
Könyvkiadó, Budapest, 1987. 478 oldal,

30 ábra, 240 színes fénykép. Ára: 200.—Ft
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Több éves elkészít munka után jelent

meg az Ásványhatározó dr. Bognár László
tollából.

A recenzensnek rögtön azzal kell kezde-
nie mondandóját, hogy a kezében tartott

könyv többet ad az olvasónak-felhasználó-

nak, mint amit a cím takar. Az amatr
vagy hivatásos gyjtk, az ásványtanra
specializálódott geológusok, vagy más kép-
zettség szakemberek részére a könyv nem-
csak az ásványok meghatározásához szük-

séges ismereteket tartalmazza, hanem köz-

érthet tömörséggel bevezet a kzettan,
kristálytan és ásványtan legfontosabb feje-

zeteibe.

A Bevezetés helyett cím fejezet valóban
nem bevezet, vagy legalábbis nem az a
szó megszokott értelmében, ugyanis már
alapvet fogalmak meghatározását adja
(ásvány, kzet, érc, fácies).

Az Ásványok és kzetek keletkezése, ás-

ványegyüttesek és ásványtársaságok c. fejezet

képviseli srítve a kzettani ismereteket.

A következ két fejezet (Az ásványok alak-

ja, Az ásványok megjelenése) képviselik

tulajdonképpen a kristálytan legfontosabb— az ásványhatározáshoz nélkülözhetet-

len— témáit. Már itt ki kell emelni a mun-
ka egyik érdemét, azt tudniillik, hogy jól

áttekinthet táblázatok egészítik ki a
könyv gerincét értelemszeren alkotó hatá-

rozoláblázatot. Jelen fejezetet így teszi gya-
korlatilag is hasznosíthatóvá az ásványok
csoportosítása kristályrendszerünk alapján.
Hasonló szerepet tölt be az ásványok táblá-

zatos felsorolása növekv keménységük
alapján (82. oldal), vagy növekv srségük
sorrendjében (99. oldal). Ugyanígy ásvány-
tankönyvbe is kívánkozó az ásványcsoport-
tok és -változatok bemutatása, vagy a gya-
koribb ásványok geokémiai jelleg csopor-
tosítása a f kémiai alkotóelemek szerint

(412. oldal).

Az ásványtannak az ásványhatározás-
ban legfontosabb részeivel foglalkozik Az
ásványok fizikai tulajdonságai c. fejezet.

A határozó feladata szempontjából fontos
MoHS-féle keménységi skála (és használatá-
nak) részletezése mellett talán a témát be-
vezet szövegrészben (80. oldal, els bekez-
dés) egy-két számszer példa érdekes lett

volna annak megvilágítására, hogy a jól

használható, de tapasztalati alapokon
nyugvó MoHS-skála egyes fokozatai közötti
tényleges különbségek milyen aránytalanul
eltérek, ha exakt méréssel határozzák meg
azokat.
Amatr gyjtk, elssorban a fiatalabb

(iskolás) korosztály szempontjából kell

hangsúlyozni az ásványok fényének és
színének közérthet megfogalmazását: itt

gyakori szokott lenni a két fogalom össze-
keverése.

Az ásványok rendszerezése c. fejezet rövi-

den megismertet a Magyarországon már
évtizedek óta használt ásványrendszertan-
nal. Itt kell utalni a könyvnek egy további
elnyére: a táblázatok kövotkezetescn jel-

zik a határozótáblázatban szerepl ásvá-

nyokat.
Az Ásványok meghatározási módszerei c.

fejezetben kapnak helyet azok az évszáza-

dos, egyszer meghatározási módszerek,
amelyeket az ásványgyjtést hobbiból z
amatrök akár terepen is tudnak használ-

ni, illetleg azok a modern, nagymszeres
vizsgálati módszerek, melyek alkalmazásá-
val a ma elérhet legpontosabb ásványmeg-
határozást végezhetik az ásvány-kzettani
kutatásokkal foglalkozó szakmeberek.
A következ rövid fejezet (A gyjtés

szabályai és hasznos gyakorlati tanácsok

)

már ténylegesen az ásványgyjtésre készíti

fel az olvasót. Nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni — a szerzvel együtt — a gyjtés etikai

kérdéseit. Amilyen jó dolog, hogy Magyar-
országon is örvendetesen terjed az ásvány-
gyjtés, az ásványok szeretete, annyira kell

vigyázni is egyúttal, hogy a gyjtés csak
hasznot és ne kárt hozzon.

Az ásványhatározónak értelemszeren
legfontosabb és legterjedelmesebb fejezete

a határozótáblázat. A táblázat tartalmazza
az ásványok összetételére, kristályrendsze-

rére, megjelenésére, fizikai sajátságaira

vonatkozó legfontosabb adatokat és infor-

mációkat. Külön utal a keletkezésre, az
ásvánnyal együtt található ásványtársa-
ságra és — a hely adta lehetségen belül —
megnevezi a lehetséges magyarországi,
Kárpát -medencén belüli, vagy távolabbi
nevezetes külföldi elfordulást. A könyv
mérete sajnos nem teszi lehetvé a táblázat
összetartozó oldalainak egymás melletti

közlését, de ezt a gondot gyakorlatilag fel-

oldja az éppen szóban forgó ásvány(ok) leg-

többjérl mellékelt fénykép. Itt kell kie-

melni, hogy az ásványhatározó egyik nagy
erssége a kitn fénykép anyag, Gatter
István és Gömbös Attila felvételei. Ennek
értékét még az is emeli, hogy kivétel nélkül

minden kép „eredetije” az Ásványtani
Tanszék gyjteményében található. Az
Ásványhatározó következ kiadásánál a
recenzens véleménye szerint meg kell keres-
ni a módját annak, hogy a fényképek alá
rövid cím kerülhessen. Hasonlóan technikai
korrekcióként javasolható, hogy a követ-
kez kiadásban a táblázat jellemz kristály -

alak-rajzait egyenl vonalvastagságúra
húzzák ki. Ez most a különböz méret
kézirat-rajzok eltér lépték kicsinyítésébl
adódóan nem egyforma, de végül is nem
zavaró. Kijavítása viszont eltntet egy
apró szépséghibát a kitn könyvbl.
Hasonló kis kiegészítésként javasolható a

8 Földtani Közlöny



308 Földtani Közlöny 118. kötet, 3. füzet

következ kiadásban a bels — els — bo-
rítón közölt kristályrendszertani áttekint
ábrához cím és rövid magyarázó illesztése.

Hasonló kiegészítés kívánkozik az Ásvány-
képek jegyzékéhez: ha a címek a képek alá
kerülnek, akkor a lefényképezett ásványok
eredeti mérete (hely hiányában akár) elha-
nyagolható. Ha viszont a képjegyzék meg-
marad, akkor célszer a szövegben utalni
arra, hogy a méret az ásvány eredeti nagy-
ságára vonatkozik.

Tekintettel a jöv ásványgyjtinek
esetleges fényképezési hajlamára, javasol-
ható, hogy egy következ kiadás egyrészt
ismertesse az ásványhatározóban meg-
jelent fényképek készítésének f technikai
adatait (gép, objektív, film stb.), másrészt
adjon tanácsokat a terepen, vagy otthon
fényképez gyjtk részére.

Összefoglalóul: az ásványhatá-
rozó összeállításáért és megírásáért szerzt
minden dicséret megilleti. Hasonló dicséret

illeti a kitn fényképek készítit, valamint
a felels szerkesztt és a nyomdának a
könyv esztétikaliag is kiváló megjeleníté-
sében részt vett valamennyi dolgozóját.

Az Asványhatározó ebben a formában
nem egyszeren hézagpótló munka: a várt-
nál jóval szélesebb kör érdekldését keltette

fel. A recenzens maga is tanúja volt egy
könyvesboltban annak, amikor egy anyuka
második általánosba járó gyermekének
vette meg a könyvet ajándékba. A könyv
fentiekben méltatott érdemei és keresett-

sége miatt jól felmért példányszámban
feltétlenül javasolható a könyv újabb kia-

dása.
Dr. Vörös István

G. Z. Földváry (1988) Geology of the
Carpathian Region. Kiadó: World Scien-

tific Publishing Co. Ltd. P.O. Box 128,

Farrer Road, Singapore 9128. Megrendel-
het a nagyobb könyvkereskedésekben, ára
44 $ puhakötésben, 83 $ kemény kötésben.

A tágabb értelemben vett hazánkról, az
egész Kárpátok övezte terület földtanáról
elször jelent meg szakkönyv, a Föld másik
oldalán, szép kiállításban, 571 oldalon, 55
ábrával. Többen ismerik a szerzjét, több-
ször járt itthon, amikor bejárta az ismer-
tetett területet. Akik nem ismerik, azoknak
szerényen bemutatkozik a könyv hátlap-
ján: Földváry Gábor, 1931-ben szülotett
Budapesten, 14 évesen Ausztráliába került,

ahol Sydney három egyeteme közül a New
South Wales egyetemen szerzett geológus
diplomát, és 22 év óta a Sydney Egyetem
slénytani gyjteményének gondnoka,
négy gyermek atyja, angol felesége Boryl,
aki munkájában nagyban segítette. A szer-

z a nagy messzeségben, ahol sok csábító
tudományos téma lenne, a távolszakadt
szeretett szülföldjével foglalkozott, és több
mint tíz évi szorgalmas munkával, nagy
kitartással megírta és megjelentette ezt a
könyvet.

Fogadjuk olyan szeretettel, ahogyan
készült.

A bevezetésben ismerteti a Kárpátvidé-
ket, a földtani megismerés történetét, a
szerkezeti vázat és geofizikai vonatkozáso-
kat, a nagyszerkezeti egységek összetevit
és fejldéstörténetét. Aztán sorra veszi a
Kárpátok leírását, a Nyugati-, Északkeleti-,
Keleti-, Déli-Kárpátok sorrendjében, a na-
gyobb egységekbl kiindulva a részletekig.

A közrezárt medenceterületek általános is-

mertetése után az Északi-középhegység,
Dunántúl, Dráva-Száva köze, a Nagy Ma-
gyar Alföld, az Erdélyi-medence, az Erdé-
lyi-középhegység, Bánsági hegység követ-
kezik. Leírja a Kárpátok vidékének sföld-
rajzát stb. A könyv végén a Kárpát-régió
13 magyar, csehszlovák, lengyel, német-
osztrák és román kutatójának életrajzát

találjuk, a legfontosabb mveikkel. Ez
szerencsésen és a tudósok iránti elfogulatlan
tisztelettel közelebbi ismeretségbe hozza
ket az olvasóval. B irodalomjegyzék és
38 oldalas gondos tárgymutató zárja a kö-
tetet.

Minden fejezet földrajzi bekezdéssel kez-
ddik, történeti, bányászati vonatkozások-
ra is kiterjed, ezért sokféle érdekldésre
tarthat számot. Nem annyira nekünk, mint
inkább az angolul ért nagyvilágnak mutat-
ja be a területet. így végre nem csak az
idegen szerzk részben elavult, vagy téves
véleményét, hanem az itt él és alkotó szak-
embereknek az els alapvet felismeréseit is

és a mai korszer kutatási eredményeit is

megismerheti e világ, a tudomány mai
nemzetközi nyelvén, angolul.

Mint tudjuk, az egész Kárpátvidék föld-

tanát összefüggen elször és utoljára az
1929-ben megjelent könyv: Telegdi Roth
Károly: Magyarország geológiája ismertette.

Azóta az utódállamoknak az egyes terület-

részeket leíró sok jó tanulmánya jelent meg.
Néhány összefoglaló munka is van egy-egy
témáról, mint a Kárpát-Balkán Geol.
Asszociáció tektonikai térképe és magyará-
zója, vagy a Centrális Paratethys rótegtani

leírásainak heterogén és a magyar eredmé-
nyeket háttérbe szorító kötetei. Ezek bár-

milyen jó részletmunkák, szükség van mel-
lettük a területnek, mint a földkerekség
egyik legszebb földrajzi, földtani egységének

korszer ismertetésére, a nemzetközi tudo-
mány nyelvén, a magyar eredményeket is

figyelembe véve. Erre legalkalmasabb a
távolabbról szemlél, de hozzáért szakem-
ber, akit nem nyomorítanak a helyi politi-
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kai korlátok. A világszerte mutatkozó
érdekldésre utal néhány máris jelentkez
méltatás. így a világhíres tasmaniai pro-

fesszor, S. W. Carey: „Gratulálok a Kár-
pát-vidék könyvhöz. Ez a régió nagyon
összetett és számos kompilátort meggyö-
tört már. Ebben a könyvben igen sok mun-
ka fekszik, az idegenek felett avval az
elnnyel, hogy a szerz ismeri azt a nyelvet,

amelyen a legtöbb eredeti munkát írták.”

Vagy prof. F. H. T. Rhodes (President

[Chancellor] of Cornell University, New
York, U.S.A.): „Nagyon örülök, hogy meg-
ismerhettem a Kárpátokat összefoglaló kö-

tetet, ezt az alapos és nagyszer munkát.”
Érdekes Dr. Habsburg Ottó magyarul írt

levele a szerzhöz: „Remek tudományos
mvével igazi örömet szerzett. Az egyete-
mes magyarság köszönettel tartozik önnek
azért a rengeteg munkáért, amit a Kárpát-
medence tanulmányozása és am megírása
igényelt. . .a könyv nem csak geológiai

szempontból értékes, hanem alátámasztja
az ezeréves Magyarország egybetartozását
is.”

Több hazai szaktekintély is elismerését

és jókívánságait fejezte ki: „a nagy telje-

sítményért” vagy „. . .megható az a szül-
földhöz való ragaszkodás, amellyel tzön-
vízen át véghezvitte könyvének megjele-
nését. . Hálásan köszönöm tanszékünk
nevében a részünkre küldött példányt. .

”

Vagy: „Nagyon szép könyv, temérdek
munka van benne, én igazán tudom érté-

kelni.” Vagy: „Érzem benne, hogy mennyi
fáradság, mennyi szellemi munka fekszik

benne, ilyet közreadni manapság nem is

tudnánk. .” Végül: „. . .büszke lehet mvé-
re. .tisztelettel és megbecsüléssel tekintünk
Magára. Ez nem csak egy szakkönyv, ha-
nem sokat szenvedett népünk hitvallása is,

hogy sok ezer km távolságban is beleírta

magát valaki a magyar történelembe.”
Stb. Folytathatnánk. . .

A bevezetésben nehézségként említi a
szerz az óriási távolságot, de azt a meglep
segítkészséget is, amit a magyar és kör-
nyez államok geológusaitól kapott. A
könyv eredeti szövegét többször is tömörí-
teni kellett, a kiadás lehetvé tétele miatt,
aminek sok jó ábra és az írás egyéni vará-

zsa is kárát szenvedte. A még készül mun-
ka kézirata megtalálható a Széchenyi
Könyvtárban és egy töredéke a Földtani
Intézet adattárában.
A földrajzi névhasználat a valósághoz

híven bonyolult. Legtöbbször háromféle
elnevezés szerepel: az eredeti régi magyar,
az újonnan kreált idegen, és az angolra for-

dítottak. Néhol negyediknek a német iroda-

lomban elterjedt nevek is elfordulnak.
A kevered nevek esetenkint nehezítik a
megértést. Az új neveknek elég lenne az
indexben szerepelniük a könyv végén. Oly-
kor többféle név szerepel ugyanarra, pl.

Gömör, máshol „Gemer”. Tudjuk, hogy
Gömörben az seinkkel érkezett kabarok
voltak az els telepesek, akiknek török
nyelvén „kömür” parazsat, felégetett erdt
jelent, mint a szlávok prága neve. De mivel
a szlávok az ö és ü hangot nem tudják kiej-

teni, k Gemernek mondják, és utánuk
némely magyarok is, bárk ki tudnák ejte-

ni az ö hangot is. Kár, hogy az ábrákon is

keveredik az eredeti és az új, idegen név.
A felhasznált irodalom igen gazdag, és

méltó szerepet kapnak az alapvet magyar
munkák is, melyeket az újabb külföldi dol-

gozatok, akarva-nemakarva, rendszerint
nem említenek. Itt a bséges hivatkozás
révén megismerheti a világ a régi és új
magyar eredményeket is.

Jelenleg nincs még egy ilyen munka,
mely a Kárpátok vidékének egészében ilyen

híven tükrözné a földtani ismeretét és a
még megoldásra váró kérdéseit. Azt, hogy
olyan távol, néhány hazalátogatás után
ennyire ismeri a szerz mind a régi, mind
pedig az újabb kutatási eredményeket és

azokat saját gazdag ismereteivel egységbe
rendezi, csakis a szülföld iránti szeretet
magyarázza. Sokat lehetne írni a nagy
munkáról, megállapításait méltatni vagy
bírálni, de ismertetése nem térhet ki a
részletekre.

A könyv külalakjában gondos szép
munka, a kiadó képességeit dicséri.

Áttanulmányozását a földtan, földrajz,

geofizika, bányászat szakembereinek és az
érdekldk széles körének lehet ajánlani.

Dr. Krössy László

8 *



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyarhoni Földtani Társulat 1987. január— december havi

ülésszakán elhangzott eladások

Alföldi Területi Szervezet

Január 20. Eladóülés Szegeden
Elnök: Zentay Tibor
Szederkényi Tibor: Földtani térképe-

zési tapasztalatok Ungava földön Eszak-
Labradorban (vetítettképes eladás)
A résztvevk száma: 30

Február 24. Eladóülés Szolnokon
Elnök: Révész István
Gajdos István: Javaslat a regionális

* nagyegység kategória bevezetésére és hasz-

nálatára a pannóniai idkereten belül az

alföldi szénhidrogénkutatásban.
Szentgyörgyi Károlyné: A szegedi

neogén medence képzdményeinek szén-

hidrogénföldtani értéke
Vita: Fábián Gy., Papp S., Bokor Cs.,

Révész I., Kovács G.
A résztvevk száma: 23

Március 12. Mszerbemutató Szegeden

A bemutatón a MICROMERITICS
CORP. (USA) SEDIGRAPH-5000 ET
típusú készülékét és a mérési tapasztalato-

kat ismertették
A résztvevk száma: 1

5

Március 17. Eladóülés Szegeden

Elnök: Molnár Béla
Gévai Gábor: Az egykristályos fázis

képzdésének termodinamikai es kinetikai

alapjai
Hetényi Magdolna: A képzdési mikro-

környezet tükrözdése néhány barnak-
szén szerves geokémiai sajátosságaiban

Szederkényi Tibor: Á kristályos aljzat

szerkezete és metamorf állapota Algy terü-

letén

Vita: Mezsi J., Bertalan Á.-né, Gévai G.,

Szederkényi T., Hetényi M.
A résztvevk száma : 1

5

Április 28. Eladóülés Debrecenben
Elnök: Kaszab Imre
Székyné Füx Vilma: A bihari terület

fedett neogén vulkanizmusa
Ször Gyula: Kossuth Lajos Olaszor-

szágban gyjtött smaradványai

Bartha István: Szeged felszínközeli
üledékeinek szulfáttartalma

Rózsa Péter: A tokaji-hegységi vulkáni-
tok az új nevezéktan tükrében

Nyilas István

—

Sümegi Pál: A horto-
bágyi Nir-lapos üledékföldtani és malako-
lógiai értékelése

Vita: Bertalan Á.-né, Székyné F. V.,
Bartha I., Ször Gy., Kaszab I., Sümegi P.,
Mucsi M.

A résztvevk száma: 15

Május 20—22. Szeged. Az Ifjúsági Területi

Szervezettel és az SZKFI-vel közös rendezés-

ben geomatematikai továbbképz tanfolyam
Dienes István: Geostatisztika, geoló-

giai és valószínségelméleti alapfogalmak
Dienes István

—

Szidarovszky Ferenc
—Füst Antal: Programbemutató — fél-

variogram számítás, kriegelés, irányítási

problémák
Rétháti László: A klasszikus matemati-

kai statisztika és alkalmazása a geológiában
Rétháti László: Egyváltozós módsze-

rek: eloszlásvizsgálatok, paraméterbecslé-
sek, hipotézisvizsgálat

Vágás István: Korreláció- és regresszió-

analízis

Vágás István: Adatsorok elemzése
Lelkes Péter: Többváltozós módsze-

rek — diszkriminancia analízis, osztályo-

zási módszerek, CLUSTER-analízis
Geiger János: Geológiai folyamatok

matematikai modellezése. Üledékes folya-

matok matematikai modellezése
Kiss Balázs: Matematikai statisztikai

eljárássorozat a felhalmozódás és a kzet-
fizikai tulajdonságok kapcsolatának vizs-

gálatára
Szederkényi Tibor: Matematikai sta-

tisztikai módszerek alkalmazásának lehe-

tségei a metamorf kzettanban
Komlóssy Zsoltnó: Készletszámítási

problémák matematikai modellezése
Horváth István: Többváltozós mód-

szerek a magmás kzettanban
Komlóssy Zsolt: Regressziós eljárások
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alkalmazása mélyfúrási geofizikai szelvé-

nyek értelmezésében
Turczi Gábor: Egy komplex geológiai

programcsomag bemutatása IBM PC szá-

mítógépen

A résztvevk száma: 80

Május 26. Az MTA Szegedi Akadémiai
Bizottsága földtudományi szakbizottságával

közös ankét ,,A földtani kutatás újabb ered-

ményei a Duna-Tisza közén , különös tekin-

tettel az alapfúrásokra" címmel, Kiskunhala-
son

Lukács Andrea: Az Alpár I. és Kis-
kunhalas-I. alapfúrások magvizsgálatának
eredményei

Gyarmati János: Az Alpár I. és Kiskun -

halas-I. alapfúrások földtani eredményei
Haas János: A Bácsalmás-I. alapfúrás

földtani eredményei
Pogácsás György: Újabb adatok a kis-

kun depresszió rétegtani és fácies viszo-

nyainak ismeretében
Tóth Rudolf: A Kiskunhalas D-i terület

vizsgálata
Vita: Szederkényi T., Haas J., Gyar-

mati J., Erdélyi M., Szentgyörgyi K., Heté-
nyi M., Ság L., Pogácsás Gy., Valcz Gy.

A résztvevk száma: 20

Szeptember 7—12. COGEODATA WORK-
SHOP

Elnök: prof. dr. Gábriel Gaál (Finn-
ország)

Pogácsás Gy.

—

Jámbor A.—Elston D.
P.

—

Mattick M.—Hámor T.

—

Simon E.

—

Várkonyi L.—Lakatos L.

—

Várnai P.:

Correlation of seismic- and magneto-stra-
tigraphy: cronostratigraphy and the evolu-
tionary sequence of rock units in the Pan-
nonian Basin

Elston, D. P.

—

Franyó F.—Hámor
T.

—

Jámbor Á.

—

Korecz A.

—

Korpásné
Hódi M.

—

Lantos M.—Sütné Szentai
M.: Temporal framework in selected wells
of the Pannonian Basin from polarity
zonation, lithostratigraphy and biostrati-
graphy

Geiger J.—Kiss B.: Computer model-
ling of somé aspects of the Post-Sarmatian
sedimentary basin evolution of the Great
Hungárián Piain on the scale of micro-,
macro- and megasedimentological inves-
tigations

Bérczi I.—Szentgyörgyi K.

—

Révész
I.—Kádárné Juhász Gy.: The role of
applied sedimentology and its prelhninary
results in the basin analysis of the Great
Hungárián Piain

Djaparov, I. S.

—

Bagirov, V. A.—As-
kerov, G. I.: Sedimentation process simu-

lation of the Southern-Caspian depression
during productive time series

Fadjeev, V. E.: Initiativo models of the
mantle, crust and sedimentary cover inter-

action
Mihajlov, O. V.: Solution of direct and

inverse probléma in the process of au
analysis of the evolution of sedimentary
basins

Ritter, U.: Computer modelling of
hydrocarbon generation in parts of the
Norwegian Shelf

Jaskó T.: Volumetric hydrocarbon
potential: estimation by Monto-Carlo mo-
delling of source rocks

Jensen, P. K.: Basin modelling of
North Jutland, Denmark

Harff, J.: Mathematical modelling of

sedimentary basins structure
Timoshkina, E. P.: Modelling of ther-

mal fields in different regimes of sedimen-
tary basin formation

Marchenko, V. V.

—

Isaev, E.—Sa-
punkov, A.

—

Fainghers, L.: Nitrogén
prognosis in hydrocarbon-bearing basins

Vadjaev, A. U.: Stratification multi-
dimensional representation of dividing
problom in there dimensional space

Vinogradov, S.: Localizing ofgeochemi-
cal anomalies based on multivariate statis-

tical modelling fór dicsovering of pools
Haas J.

—

Turczi G.: Computer aided
raw matériái forecasting in Hungary

Bállá Z.—Sárhidai A.: Computeriza-
tion of the rotation and deformation of
tectonic domains: application to the Pan-
nonian Basin

Barlai Z.—Baráth I. et ah: Paleo-
facies investigation based on intergrated
geological-geophysical analysis applied to
the hydrocarbon-bearing sediments of the
Algy Basin

Kilényt É.—Szeidovitz Zs.—Polcz I.:

New phenomena of the evolution of the
Pannonian Basin as revealed by seismic
reflection profiles of the Kiskunfélegyháza
region
Albu I.—Kovács N. et.al.: A compara-

tive study of seismic and dipmeter data in

the Kiskundorozsma oil field

Kuzemko, N.: The role of computers in

seismic interpretation depth conversion
and petróleum geology modelling

Bayoumi, A. I.—Lofty, H.: Structural
evolution of Abu Gharadig Basin, Western
Desert, Egypt, as deduced from seismic
data

Flexer, A.—Toister, A.: Geological
problems in preparation of a computerized
data bank fór basin analysis

Nemirovsky, E. A.

—

Sejful-Mulju-
kov, R. R.: REEF — Expert system fór

oil-bearing reefs forecasting
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Nlkitina, M.: Automatized system fór

analysis of geochemical data with the aim

of discovering of potential petróleum areas

Svalova, V. B.: Modelling of the pro-

cess of sedimentary covér formation and
the reverse problem of stratigraphy

Omeline,V.: Organizing and employing
of the interactive system fór modelling of

the geological structure of a territory in

connection with estimating of petróleum
producting area

Trgina, P.

—

Bulla P.: Computer prog-

ram system GTIS fór supporte geological

prospection of the oil and gas reservoir

Vuchev V.: Feature space in hasin

analysis
Somos L. et al.: Coal hasin modelling.

A case history

Október 20. Eladóülés
Elnök: Révész István
Papp Sándor: A békési szerkezet kutatá-

sának eredményei

A résztvevk száma: 1

5

Október 20. Vezetségi ülés

Napirend: Az 1987. évi munka értékelé-

se, az 1987. évi jutalmak odaítélése a társa-

dalmi aktíváknak, az 1988. évi munkaterv
vázlatának megvitatása

A résztvevk száma: 7

November 17. Eladóülés
Elnök: Szekerkényi Tibor
Molnár Béla

—

Fényes József—Kun
László

—

Novoszáth Lószló: A hagyomá-
nyos és a pásztázó elektronmikroszkópos
szemcsevizsgálati eredmények összehason-

lítása

Szónoky Miklós—Kovács Béla: A Bala-

tonfzf-Papvásári hegyi felspannóniai

feltárás rétegsorának üledékföldtani és s-
lénytani vizsgálata

Vita: Szederkényi T., Mezsi J., Vermes
J., Révész I., Szónoky M.

A résztvevk száma: 17

December 8. Klubnap
Elnök: Révész István

T. Kovács Gábor— Papp Sándor: Ame-
rikai útiélmények (vetítettkepes beszá-

moló)

A résztvevk száma: 40

Budapesti Területi Szervezet

Január 28. Eladóülés az Általános Földtani

Szakosztállyal közösen
Elnök: Zelenka Tibor
Bállá Zoltán: Magyarország nagyszer-

kezete regoinális áttekintés és kinematikai

modellezés alapján
Zelenka Tibor: Vetítettképes élmény-

beszámoló a magyar-kubai expedíció nyers-

anyagkutatási eredményeirl
Vita: Kovács S., Bállá Z., Mindszenty A.,

Havas L., Csontos L.

A résztvevk száma: 65

Február 25. Eladóülés a Magyar Földrajzi

Társaság természetföldrajzi szakosztályával

közösen
Elnök: Szabó Csaba
Balogh Kadosa: Pliocén és pleisztocén

kzetek kormeghatározása fizikai módsze-

rekkel
Pécsi Márton: A neogén-kvarter geoló-

giai és geomorfológiai szintek és képzd-
mények korrelációja radiometrikus mód-
szerek alkalmazásával
Hably Lilla—Kordos László—Kro-

lopp Endre

—

Scheuer Gyula

—

Schweit-
zer Ferenc: Az egri pleisztocén édesvízi

mészk vizsgálata

Vita: Pécsi M., Krolopp E., Hahn Gy.,

Balogh Kadosa, Szabó Cs., Embey-Isztin

A., Hevesi A., Kordos L., Füköh L., Somo-
gyi S., Várhegyi A.

A résztvevk száma: 55

Március 25. Eladóülés
Elnök: Zelenka Tibor
Bihari György: A Móri-árok homokku-

tatásának eredményei
Vet István: Anoxikus üledókképzdós

az oligocón Paratethysben
Vita: Vet I., Barátosi J., Bognár L.,

Lingauer J., Bihari Gy., Zelenka T.,

Báldiné Beke M., Zelenka T., Vet I.

A résztvevk száma: 12

Április 29. Eladóülés
Elnök: Bállá Zoltán
Csongrádi Jen—Papp Péter: A Cagan

Obo wolframércesedése K-Mongóliában
Zelenka Tibor: A Cagan davai wolfram-

lelhely teleptana és magyar bányászata

Vita: Kiss J., Bállá Z., Végh S., Szebónví

G.

A résztvevk száma: 10

Május 27. Eladóülés
Rudolf Oberhauser: Adatok a Keleti

Alpok metamorf és nem metamorf friss

képzdményeihez és azok lehetséges kap-
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csolatai a Kárpátokban (német nyelv el-
adás)

Horváth István

—

Ódor László

—

Ko-
vács Lajos: A velencei-hegységi fels-kar-
bon granitoid magmatizmusa és metallo-
géniai értékelése

Daridáné Tichy Mária

—

Ódor Lász-
ló

—

Dudko Antonyina: A velencei-hegy-
ségi paleogón andezites vulkanizmus és
metallogéniája

Daridáné Tichy Mária

—

Horváth Ist-

ván

—

Földvári Mária

—

Farkas László:
A velencei-hegységi paleogén magmatiz-
mushoz kapcsolódó nemércos ásványi
nyersanyagok
Dudko Antonyina: A Balatonf—velen-

cei-hegységi szerkezet alakulása

A résztvevk száma: 36

Az eladóüléshez kapcsolódóan 1987. június
6-án Szépvizéren bemutatták a velencei-hegy-
ségi alapfúrások anyagát.

A résztvevk száma: 12

Szeptember 30. Eladóülés
Elnök: Szabó Csaba
Kókay József: A Várpalotai-medence,

mint neogén tektonikai geomechanikai
modell

Vita: Bállá Z., Kókay J., Kovács M.-né.,
Dudko A., Edelényi E.

A résztvevk száma: 14

Október 10. Terepbejárás a fekete-hegyi triász

alapszelvény (Pilis hegység) és környékének
bemutatására

Kirándulás vezet: Oravecz János

A résztvevk száma: 35

Október 22. Vezetségi ülés
Elnök: Zelenka Tibor
Napirend: Az 1988. évi program

A résztvevk száma: 6

Október 28. Eladóülés
Elnök: Szabó Csaba
Síkhegyi Ferenc

—

Marsi István

—

Szurkos Gábor: A negyedidszaki térképe-
zés lógifónyképokon alapuló komplex rend-
szere

Vita: Horeczky J., Marsi I., Barátosi J.,

Kváriné Gulyás E., Szabó Cs.

A résztvevk száma: 8

Déldunántúli Területi Szervezet

Január 24. Eladóülés
Elnök: Majoros György
Bállá Zoltán: Magyarország nagyszer-

kezete regionális áttekintés és kinematikai
modellezés alapján

Vita: Hónig Gy., Bóna J., El Sz.,

Virágh K., Sütné Szentai M., Majoros Gy.,
Bállá Z.

A résztvevk száma: 36

Február 12. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Parti Gabriella: A kvágószöllsi Ho-

mokk Formáció tavi fáciesének vizsgálata
Kókai András: Neotektonikai jelenségek

a gamási háton
Chxkán Géza

—

Kókai András: A Bu-
zsák és Gamás közötti terület földtani
felépítése

Vita: Wéber B., Barabás A., Vincze J.,

Parti G., Majoros Gy., Chikán G., Kókai A.

A résztvevk száma: 28

Február 24. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Kassai Miklós: A jakab-hegyi homokk

fácies és korkérdései
Nagy István: A mecseki felsjura—alsó-

kréta reszedimentációs jelenségek
Vita: Majoros Gy., Nagy I., Hónig Gy.,

Barabás A., Kassai M., Várszegi K., Bóna
J., Knauer J., Hegyi J.

A résztvevk száma: 37

Március 3. Eladóülés, közös rendezésben a
Magyar Geofizikusok Egyesülete Mecseki
Csoportjával és a Mecseki Szénbányák Liász
Klubjával

Elnök: Barabás Andor
Bállá Zoltán

—

Dudko Antonyina:
A Dunántúli-középhegység új nagyszerke-
zeti modellje

Vita: Majoros Gy., Kókai A., Hónig Gy.,
Kassai M., Barabás A., Bállá Z.

A résztvevk száma: 42

Március 12. Klubdélután, közös rendezésben
a Mecseki Szénbányák Liász Klubjával

Elnök: Bóna József
Szabó Csaba: Geológus hallgatók nyári

termelési gyakorlatának szerepe az ipari
igény munkastílus kialakításában

Mindszenty Andrea: Geológus munka
Indiában, újszer geológiai és munkaszer-
vezési feladatok

Vita: Wéber B., Lipi I., Szabó Cs., Pólai
Gy., Bóna J., Mindszenty A.

A résztvevk száma: 24
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Március 17. Eladóülés, közös rendezésben a
Magyar Geofizikusok Egyesülete Mecseki
Csoportjával és a Mecseki Szénbányák Liász
Klubjával

Elnök: Majoros György
Gyarmati János

—

Németh Gusztáv:
A Világbank Project keretében folyó alap-

fúrások földtani vizsgálata

Vita: Pordán S., Wéber B., Honig Gy.,
Virágh K., Major G., Kovács E., Majoros
Gy., Gyarmati J., Németh G., Koncz I.

A résztvevk száma: 1

7

Április 21. Eladóülés
Elnök: Bóna József
Gál Miklós: Újabb adatok a mecseki

slír nannoplankton vizsgálatához
Chikán Géza

—

Chikán Gézáné

—

Korai
András: Pincehely környékének alkalma-
zott földtani vizsgálata

Hónig Gyula: Felstriász kolajnyomos
szint Komlón és a mázai kutatási területen

Vita: Majoros Gy., Wéber B., Virágh K.,
Pordán S., Hnig Gy., Bóna J., Chikán G.,

Chikán G.-né., Kovács E., Kókai A.

A résztvevk száma: 21

Május 5. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Stogitza Imréné: rfelvételek földtani

kiértékelése, különös tekintettel a Mecsek
hegységre

Pordán Sándor: Újabb adatok a mázai
terület mezozoós vulkanizmusához
Konrád Gyula: Újabb mikrotektonikai

értékelés a Nyugat-Mecsekbl
Vita: Hnig Gy., Stogicza I.-né., Bara-

bás A., Harangi Sz., Pordán S., Virágh K.

A résztvevk száma: 23

Május 26. Eladóülés
Elnök: Hegyi József
Bóna József: Újabb mikropaleontológiai

adatok a Villányi-hegység középstriász ré-

tegsorának ismeretéhez
Vita: Kassai M., Pordán S., Kókai A.,

Bóna J.

A résztvevk száma: 14

Június 4. Kerekasztal beszélgetés, közös ren-

dezésben a Magyar Hidrológiai Társaság

Baranya megyei Szervezetével és a Pécsi Aka-
démiai Bizottsággal

Elnök: Barabás Andor
Érdi-Krausz Gábor: Radioaktív hulla-

dékok olholyozéso (vitaindító eladás)
Vita: Sobessy L., Pólai Gy., Koch L., Hz

M., Érdi-Krausz G., Kovács E., Dányi P.,

Tóth I., Bodrogi F., Barabás A., Ötvös K.,

Reszlor F.

A résztvevk száma: 30

Június 9. Eladóülés, közös rendezésben a Pé~
esi Akadémiai Bizottsággal, az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület Me-
cseki Csoportjával és a Mecseki Szénbányák
Liász Klubjával

Elnök: Mach Péter
Kiss József: Az optimális termelési vesz-

teségrl
PÁL István: A komlói kszéntelepek azo-

nosítása
Vita: Lipi I., Virágh K., Pál I., Mach P.,

Kassai M., Hnig Gy., Pordán S., Bóna J.,

Papp I., Soós J.-né., Kiss J.

A résztvevk száma: 32

Június 16. Eladóülés, közös rendezésben a
Magyar Geofizikusok Egyesülete Mecseki
Csoportjával és a Magyar Hidrológiai Társa-
ság Baranya megyei Szervezetével

Elnök: Barabás Andor
A nyugat-mecseki eltér fiatal üledékei
vizsgálatának eredményei a Mecseki Ércbá-
nyászati Vállalat legújabb kutatásai tükré-
ben. A hidrogenetikus kutatás új módszerei
és els eredményei a Dólkelet-Dunántúlon.

Majoros György: A hidrogenetikus érc-

telepek képzdésének földtani-hidrogeoló-
giai-geokémiai folyamatai és feltételei

Gerzson István

—

Várhegyi András: A
komplex mélységi radiológiai kutatás és az
eredmények értékelési módszerei

Elsholtz László

—

Koch László—

U

nyi
Péter: A hidrogenetikus érckutatás radio-

hidrogeológiai vonatkozása, a kutatási ered-
mények hasznosítása a mélységi vízbeszer-
zés távlati terveiben

Lendvainé Kolesszár Zsuzsanna

—

Vá-
gó Zoltán: A délkeletdunántúli hidrogeneti-
kus érckutatás földtani alapjai és eddigi
eredményei

Vita: Virágh K., Kókai A., Majoros Gy.,
Barabás A., Gerzson I., Hunyadi I., Kassai
M., Várhegyi A., Baranya I., Jámbor Á.,
Pordán S., Koch L., Ötvös K., L.-nó Ko-
lesszár Zs., Vágó Z.

A résztvevk száma: 39

Szeptember 6. Koszorúzás
A XXXVII. Bányásznap alkalmával

megkoszorúzták Vadász Elemér pécsi em-
léktábláját.

Társulatunk néhai örökös tiszteletbeli

elnökének tevékenységét Wéber Béla mél-
tatta.

A résztvevk száma: 54

Szeptember 22. Eladóülés, közös rendezésben

a Pécsi Akadémiai Bizottsággal

Elnök: Barabás Andor
Wéber Béla: A nyugat-mecseki újpaleo-

zoós képzdmények morfológiai viszonyai
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Konrád Gyula: A Misinai Formáció ta-

golásának problémái
Vita: Pólai Gy., Barabás A., Virágh K.,

Majoros Gy., Fazekas V., Vincze J., Kókai
A., Wóber B., Konrád Gy.

A résztvevk száma: 43 f

Október 20. Vezetségi ülés

Elnök: Tóka Jen
Napirend: 1. Az 1987. év hátralév ren-

dezvényei, 2. Az 1988. évi munkaterv meg-
vitatása és összeállítása, 3. Egyéb ügyek.

A résztvevk száma : 9

Október 27. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Bóna József—Soós Józsefnó

—

Szilágyi
Tibor: A Mecseki Kszén Formáció tufit-

szintjének rétegtani értékelése Máza-Dól és

Vasas-Észak területen végzett fúrásos ku-
tatások eredményei alapján

Szilágyi Tibor: A Mecseki Kszén For-
máció faciológiai és teleptani értékelése a
Máza-Dól kszénterületén

Vita: Balogh S., Pál I., Várszegi K.,Bóna
J., Mául E., Soós J.-né., Tormássy L., Bara-
bás A., Hegyi J., Eld Sz., Szilágyi T.

A résztvevk száma: 26

November 10. Klubdélután
Elnök: Kassai Miklós
Szederkényt Tibor: Földtani térképezé-

si tapasztalatok Ungava földön, Észak-Lab-
radorban

A résztvevk száma: 45

November 17. Eladóülés, közös rendezésben a
Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Me-

gyei Szervezetével és a Pécsi Akadémiai Bi-

zottsággal

Elnök: Hoffmann-né Szathmári Mag-
dolna
Bárány Imre

—

Csvári Mihály

—

Koch
László: A Mecseki Ércbányászati Vállalat

környezetvédelmi tevékenysége a felszíni és

felszín alatti vizek megóvása érdekében
Vita: Horváth A., Barabás A., Bárány I.,

Wóber B., Koch L.

A résztvevk száma: 35

November 24. Eladóülés
Elnök: Bóna József
Chtkán Géza: A Paks környékén mélyí-

tett új fúrások vizsgálatának földtani ered-

ményei
Hámos Gábor: A MÉV XVII. sz. szerke-

zetkutató fúrása triász összletónek bioló-

giai és slénytani vizsgálata.

Vita: Majoros Gy., Chikán G., Wéber B.,

Bóna J., Koch L., Barabásnó Stuhl A., Há-
mos G., Konrád Gy.

A résztvevk száma: 26

December 15. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Majoros György: Néhány felvetés a Kö-

zóp-Dunántúl paleozoós aljzatának földtani

szerkezeti viszonyairól
Fazekas Via: Ásványkzettani megfi-

gyelések a Jakabhegyi Homokk Formáció
délkelet-dunántúli elfordulásain

Vita: Hnig Gy., Virágh K., Barabás A.,

Majoros Gy., Szabó Tv Kassai M., Fazekas
V., Barabásnó Stuhl A., Vincze J., Elek I.,

Kovácsnó Prantner E.

A résztvevk száma: 37

Észak-magyarországi Területi Szervezet

Január 29. Klul)délután
Elnök: Némedi Varga Zoltán
Némedi Varga Zoltán: Az 1987. évi

munkaterv ismertetése
Hegeds Károly: Élménybeszámoló Pe-

ruról (diavetítés) —
A résztvevk száma: 17

Február 26. Vezetségi ülés

Elnök: Némedi Varga Zoltán
Napirend: 1. Az 1987. évi Borsodi M-

szaki és Közgazdasági Hetek rendezvényei-
nek megbeszélése, 2. Aktuális kérdések

A résztvevk száma: 6

Február 26. Eladóülés
Elnök: Némedi Varga Zoltán

Juhász András: A nyugatborsodi me-
dence kszéntelepei képzdésének körül-
ményei a lápövekben

Taraczközi Gusztáv: Bányaüregek meg-
határozása geofizikai mérési módszerrel

Goda Lajos

—

Juhász András

—

Radócz
Gyula: A nyugat- és kelet-borsodi medence
összeköttetésének vizsgálata a további ku-
tatások szempontjából (bejelentés)

Vita: Goda L., Némedi V. Z.

A résztvevk száma: 30

Március 26. Eladóülés
Elnök: Madai László
Deák János: További kutatási lehetsé-

gek ismertetése a Cserhát—Mátra—Bükk
eltéri felspannon bgnitterületer.
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Kovács Sándor—

P

éró Csaba: A Szend-
r-hegy földtani térképezésének újabb lehe-

tségei

A résztvevk száma: 8

Április 23. Eladóülés
Elnök: Némedi Varga Zoltán

Hermész Miklós

—

Pleszkáts Tibor—
Radócz Gyula

—

Szalay István: A Nóg-
rád—Cserhát barnakszén elkutatásának
eredménnyei

Pleszkáts Tibor

—

Szalay István: A
Nógrád—Cserhát barnakszén elkutatás-

sal kapcsolatos geofizikai eredmények
Vita: Némedi V. Z., Szalay I., Goda L.,

Szlabóczky P., Radócz Gy.

Május 21. Borsodi Mszaki és Közgazdasági
Hetek keretében „Geostatisztikai módszerek al-

kalmazása a földtani kutatásban Eszak-Ma-
gyarországon” címmel ankét

Csókás János: Elnöki megnyitó
Juhász András: Geostatisztikai mód-

szerekkel kapcsolatos eljárások
Steiner Ferenc: Geostatisztikai számí-

tások hatásfoknövelésének szükségessége

és új lehetségei
Molnár Gábor: Földtani adatbankok al-

kalmazása a geostatisztikában (számítógé-

pes bemutatóval)
Pólyák Mariann: Szénvagyonszámítá-

sok Comodore-64 számítógéppel, a számító-

gépes adatfeldolgozás az üzemi geológiában
Füst Antal

—

Madai László

—

Zergi Ist-

ván: A Mátra-bükkaljai lignittelepek komp-
lex geostatisztikai értékelése
Fodor Béla

—

Lengyel Vilmosné

—

Rapp
Ferenc: Geostatisztikai módszerek alkal-

mazási lehetsége a Borsodi Szénbányáknál
Vita: Fodor B., Csókás J., Somfai A.,

Füst A., Hegeds K., Szepessy A., Drótos L.

A résztvevk száma: 40

Szeptember 24. Vezetségi ülés

Elnök: Némedi Varga Zoltán
Napirend: 1. Az 1987. évi szi rendezvé-

nyek, 2. Az 1988. évi munkaterv összeállítá-

sához javaslatok, 3. Aktuális kérdések

A résztvevk száma: 6

Szeptember 24. Eladóülés
Elnök: Némedi Varga Zoltán
Hegeds Endre: Sajókaza környéki ref-

lexiós-refrakciós sekélyszerkezetkutatás
Guthy Tibor: Lyukóbánya környéki ref-

lexiós vetkutatás
Vita: Goda L., Némedi V. Z., Juhász A.

A résztvevk száma: 12

Október 28. Tanulmányút: Miskolc—Encs—
Gönc

Vezet: Goda Lajos
Goda Lajos

—

Pataki András: A Hernád
völgyében végzett termálvíz feltárások is-

mertetése
Deák János: Termálvíz-kutatás Gönc és

Hidasnémeti környékén
Szlabóczky Pál: A Hernád völgyi föld-

tani kutatások vízgazdálkodási jelentsége
Vita: Némedi V. Z., Jeneiné Jambrik R.,

Szcs I.

A résztvevk száma: 30

November 26. Vezetségi ülés

Elnök: Némedi Varga Zoltán

Napirend: 1. Az 1988. évi munkaterv
tervezetének rövid ismertetése, 2. Az 1987.

évi jutalomosztás megbeszélése

A résztvevk száma: 6

November 26. Eladóülés
Elnök: Juhász András
Elek Izabella: Néhány ásvány- és kzet-

tani szempontból érdekes megfigyelés a
lentikápolnai fúrásban

Veress Lajos: A dubicsányi lejtsakna
kihajtása során szerzett bányaföldtani ta-

pasztalatok, különös tekintettel a vízdús

rétegek harántolására
Vita: Józsa G., Juhász A.

A résztvevk száma: 16

December 10. KlvhdéluXán
Elnök: Némedi Varga Zoltán

Napirend: 1. Titkári jelentés, 2. Jutalom-

osztás, 3. Hajdétné Molnár Katalin

—

Nagy Béla: Beszámoló a kazahsztáni geo-

lógiáról

A résztvevk száma: 1

2

Közép- és Északdunántúli Területi Szervezet

Február 19. Titkárválasztó gylés
Elnök: Kéri János
Császár Géza: Bepillantás a Keleti Al-

pok nyugati részének földtani felépítésébe

Mindszenty Androa: Morfotektonikai

fojldés és a latorites mállás kapcsolata in-

diai példákon

A megválasztott új titkár: Kopek Anna'
mária

A résztvevk száma : 2

1

Március 26. Beszámoló ülés

Elnök: Gondozó György
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Magyar Állami Földtani Intézet: Csá-
szár Géza

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet: Szabadvári László

Országos Földtani Kutató és Fúró Válla-

lat: Szomszéd Elemérné
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság:

Haraszti Laios
Országos Ere- és Ásványbányák: Bihari

György
Balatonalmádi Bauxitkutató Vállalat:

Baross Gábor
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat: Janko-

vics Bálint
Oroszlányi Szénbányák Vállalat: Gon-

dozó György
Tatabányai Szénbányák vállalat: Sas

Endre
Veszprémi Szénbányák Vállalat: Mar-

ttnkó Mária
Vita: Szabadvári L., Haas J., Császár G.,

Farkas T., Kopek A., Bihari Gy., Knauer
J., Hoffer E., Muntyán I., Móréi K., Bartók
A.

A résztvevk száma: 51

J únius 4. Eladóülés „Dorog térségének kör-

nyezetföldtani viszonyai” címmel
Elnök: Kéri János
Gutmann György: A dorogi medence

környezetföldtani viszonyai
Gerstner Bálint: A bányászati mvele-

tek felszíni hatásai és az ellenük való véde-
kezés lehetségei a dorogi medencében
Kleb Béla: A Tatabányai-medence kör-

nyezetföldtani viszonyai
Szcs József: A Duna, mint a karsztvíz-

szintnek a bányászat által okozott változá-
sait befolyásoló tényez
Muntyán István

—

Schneidler Judit:
A dorogi barnakszénterület szennyezdés-
érzékenysége

Vita: Kéri J., Makra L., Erdélyi T.,

Szcs J., Gerstner B., Farkasné Darányi I.,

Kieb B.

A résztvevk száma: 60

Szeptember 23. A Magyar Állami Földtani
Intézet kutató állomása Szépvízéren

Császár Géza: A Tési Agyagmárga,
Környei Mészk Formáció tipizálása, név-
választásának nehézségei fúrómagok alap-
ján

Vita: Knauer J., Knauer J. -né., Jocháné
Edelényi E., Mindszenty A., Császár G.

A résztvevk száma: 20

Október 16—17. III. Országos Bányaföldtani
Ankét, a Budapesti Területi Szervezettel

közös rendezvény Alsóörsön
Október 16. Plenáris ülés
Hámor Géza: Elnöki köszönt

Benyó István, mint házigazda köszönti
a rendezvény résztvevit

Karolyi László: A bányafoldtan szerepe
az ásványi nyersanyagpolitika szolgálatá-
ban
Dank Viktor: A bányaföldtani szolgála-

tok helyzetérl és problémáiról
Kitüntetések átadása

A-szekció: SZÉNBÁNYÁSZAT

Elnök: Juhász András
Juhász András: 35 éves a szénbányászat

földtani szolgálata

Széles Lajos: A bányaföldtani doku-
mentációk nyilvántartásának és szerkesz-

tésének korszer lehetségei
Gerber Pál: A bányaföldtani kutatás

aktuális kérdései
Makrai László: Mennyiségi és minségi

változások a különböz kutatási fázisokban
Hermész Miklós: A bányabeli geofizika

alkalmazásának jelenlegi helyzete, megbíz-
hatósága és fejlesztésének lehetsége
Gutmann György: A földtani paraméte-

rek megbízhatóságának növekedése a bá-
nyaföldtani munka hatására

Vita: Jaskó S., Szcs J., Taska Cs.,

Jakut T.

A résztvevk száma: 25

B-szekció: BAUXITBÁNYÁSZÁT

Elnök: Vizy Béla
Vizy Béla: A bányaföldtani munka sze-

repe a bauxitbányászatban
Mérai Károly—Erdélyi Tibor: A bá-

nyaföldtan helye és szerepe a Bakonyi
Bauxitbányánál

Böcker Tivadar

—

Vizy Béla

—

Végh
Anna: A vízvédelem káros környezeti hatá-
sai elleni védekezés feladatai a bauxitbá-
nyászatban

Höriszt György

—

Rrasznai János: Víz-

mentesítési és vízellátási feladatok a Feny-
f I. Bauxitbányában

Rapp Ferenc

—

Fodor Béla

—

Lengyel
Vilmosné

—

Mérai Károly: A számítógépes
bányaföldtani rendszer kiépítésének és al-

kalmazásának tapasztalatai a bauxitbányá-
szatban

Lengyel Vilmosné

—

Fodor Béla

—

Rapp Ferenc

—

Fekete István

—

Lohr-
mann Ervin: Geostatisztikai módszerek
alkalmazása a feltárás és a fejtés tervezésé-

nél a fejérmegyei bauxitbányáknál
Vita: Virágh K., Böcker T., Erdélyi T.,

Horváth V., Nyerges L., Mérai K., Tóth Á.,

Bárdos M., Hegedsné Koncz M., Cseh-
Németh J., Posgai K.

A résztvevk száma: 72
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Október 17. A-szekció: ÉPÍT- és ÉPÍT-
ANYAGIPARI NYERSANYAGOK BÁ-
NYÁSZATA

Elnök: Karácsonyi Sándor
Karácsonyi Sándor: Az épít- és épít-

anyagipar bányaföldtani szolgálatának
tevékenysége

Badinszky Péter: Bányaföldtani kuta-
tás és koordináció az ÉVM Földtani Szolgá-
lat tevékenységében

Klespitz János: Kbányaipari bánya-
fal-szelvényezések és porfúrások tapaszta-
latai

Mónus Ferenc: Termeléselkészítési és
üregkutatási munkák eredményei és prob-
lémái a kötanyagiparban
Rege Csaba: A tégla és cserépipar bánya-

földtani kutatásai
Vita: Marczis J., Havasi P., Szilágyi A.,

Badinszky P., Rege Cs.

A résztvevk száma: 32

B-szekció: URÁNÉRCBÁNYÁSZAT

Elnök: Barabás Andor
Barabás Andor: A bányaföldtani kuta-

tás rövid története a Mecseki Ércbányá-
szati Vállalatnál

Bodrogi Frigyes: A Mecseki Ércbányá-
szati Vállalat gazdasággeológiai informá-
ciós rendszere
Gyréi László: Bányaüzemi geológiai

információs alrendszer
Mikolay István

—

Schmidt József:
Bányaföldtani kutatás kiértékelése számí-
tógépen egy bonyolult ásványi nyersanyag-
lelhely példáján
Horváth Attila—Csala László

—

Balogh Zoltán: A termelékenység növelé-
sének lehetsége és az ásványvagyon-gaz-
dálkodás néhány összefüggése

Vita: Paál L., Posgai K., Lipi I.,

Bárdossy Gy., Bodrogi F., Horváth K.,
Fodor B.

A résztvevk száma: 42

C-szekció: ÉRC- ÉS ÁSVÁNYBÁNYÁ-
SZAT

Elnök: Zelenka Tibor
Zelenka Tibor: Az érc- és ásványbányá-

szat bányaföldtani szolgálatának története
Bihari György: Bányaföldtani tevé-

kenység a hazai üveghomok racionális

ásványvagyon-gazdálkodása érdekében
Szabó Zoltán: A bányaföldtan szerepe

az úrlcúti oxidos mangánérc termelésben
Mátyás Tibor: Üj eszközök és módsze-

rek az ásványi nyersanyagok toxikus ne-
hézfém tartalmának rendszeres meghatá-
rozására

Gasztonyi Éva—Katona Ferenc

—

Polgár István—Szebényi Géza: A recski
mélyszinti színesfémére elfordulás kutatá-
sának újabb bányaföldtani és ásvány-
vagyon-gazdálkodási eredményei (szkarnos
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Kérjük, hogy a Földtani Közlöny Szerkesztbizottságához beküldött kéziratokat az
alábbiak szerint szíveskedjenek elkészíteni:

1. Minden oldal (az esetleges apróbets szedések is) kettes sorközzel, soronként 60 leütés-

sel, 25 sorral készüljön.

2. A fokozódó papírhiány miatt és a hosszú átfutási idó lerövidítése érdekében egy-egy
cikkmax. 15 szabványoldal (lásd az 1. pontot) terjedelm lehet, beleértve a táblázatokat
és az idegen nyelv rezümé szövegét is, ami max. 2— 3 gépelt oldal legyen.

3. A cikkhez max. 8—10 ábra tartozhat, a megfelel feliratokkal és jelmagyarázattal
(ez nem számít bele a 2. pontban említett 15 oldalba). Az ábracímeket és a jelmagyará-
zatokat külön (tehát nem a szövegben !) kérjük. Az ábrák helye a szövegben megjelö-
lend.

4. Amennyiben fénykép-tábla melléklet szükséges, kérjük, hogy pl. egy smaradvány
vagy kristály (stb.) csak egy fényképen szerepeljen, a táblák száma sem lehet több
5— 8-nál. A fényképek minsége kliséképes kell legyen.

5. A gépelt szövegben a szerz által kívánt kiemeléseket kérjük ceruzával megjelölni,
minden más megkülönböztetést (pl. csupa nagybet stb.) mellzni kérünk.

6. A Földtani Közlönyben csak olyan cikket közlünk, amelyet megelzleg a Társulat
fórumán eladtak és megvitattak. Ezt a címhez tartozó lábjegyzetben minden esetben
fel kell tüntetni.

7. A lektorok kijelölése a szerkesztbizottság feladata. Mellékelt lektori véleményt nem
veszünk figyelembe.

8. A szerkesztbizottság csak a fentieknek megfelel kéziratot fogad el.

9. Kérjük Szerztársainkat, szíveskedjenek a közlés céljából kívánt postacímüket (irányí-

tószámmal) megküldeni. Továbbá közölni pontos lakcímüket és személyi számukat,
amely adatokra a szerzi díj kiutalásához van szükség.

10.

A korrektúrára visszaküldött levonatokat javítás után kérjük minden esetben Db.
Kaszap András címére, és nem a Társulat titkárságára eljuttatni, ill. ajánlott külde-
ményként postára adni (1034 Budapest III., Nagyszombat u. 25. II. 87.).
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Dr. Bartkó Lajos tiszteleti tag emlékezete

(1911-1988)

Dr. JasJcó Sándor*

1988. július 2-án 77 éves korában hunyt el Bartkó Lajos nyugalmazott
fgeológus, a földtani tudományok kandidátusa, a Magyarhoni Földtani Tár-

sulat tiszteleti tagja.

Ismersei sokáig emlékezni fognak megnyer fellépésére, szívélyes, mosolygó
köszöntésére. Jóindulatú, barátságos modora igen népszervé tette pályatársai

körében. Távozása érzékeny veszteséget jelent számunkra.
Bartkó Lajos 1911. május 6-án született Zólyombrézón. Gyermekkorát itt,

hegyvidéken töltötte. Nagyapja bányamérnök volt; innen ered a kzetek és

ásványok iránti korai érdekldése.
Középiskoláit Miskolcon és Budapesten végezte. 1935-ben földrajz-termé-

szetrajz szakon tanári oklevelet nyert a budapesti Tudományegyetemen.

• 1122 Budapest XII., Pethényi köz 4.

1 Földtani Közlöny
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Mauritz Béla, Papp Károly és Kutassy Endre professzorok irányítását kö-

vetve, 1937-ben doktorált földtan, ásványtan és slénytan tárgyakból.

Pályája kezdetén az Egyetemi slénytani Tanszék gyakornoka volt. 1941-

ben kinevezték asszisztensnek a Magyar Állami Földtani Intézetbe. Itt rövi-

desen adjunktussá, majd osztálygeológussá lépett el. Földtani intézeti mkö-
dését egy idre félbeszakította katonai szolgálatra való behívása. A háború
végén századparancsnokként szerelt le. Ezzel a rendfokozattal — mint tarta-

lékos tisztet — a Néphadsereg is átvette késbb.
A bányageológiai szolgálat megszervezésekor 1949-ben a Nógrádi Szén-

bányászati Tröszthöz került, fgeológusi beosztásba. Itt dolgozott 1956 feb-

ruárjáig, midn a Szénbányászati Minisztériumba rendelték fel. Az 1958 — 59.

években osztályvezet volt az Országos Földtani Figazgatóságon. 1960-tól

1971-ig — vagyis nyugdíjba vonulásáig — ismét a Nógrádi Szénbányászati

Tröszt fgeológusaként mködött. Geológusi munkásságát nyugdíjasként sem
hagyta abba, hanem mint a Földtani Intézet Salgótarjáni Kirendeltségéhez

beosztott szakért, tevékenyen részt vett az ipolytarnóci híres kövületlelhely

feltárásában és megóvásában.
Bartkó Lajos élete els felében mint a felstriász és harmadidszaki üledé-

kes kzeteket térképez geológus mködött. Az 1949. évtl kezdve — megvál-

tozott munkakörének megfelelen — érdekldése áttereldött a barnakszén
bányászat gyakorlati feladatkörére. Csak nyugdíjba vonulása után nyílt lehe-

tsége arra, hogy ismét foglalkozhasson slénytani-rétegtani kérdésekkel

(Ipolytarnóc).

Munkásságát fleg két vidéken végezte. Az egyik terület Budapest közvetlen

környéke, a másik terület pedig a Cserhát-hegység északi része és az ehhez

csatlakozó Salgótarjáni-szénmedence volt. Legtöbb kinyomtatott publikációja

errl a két vidékrl szólt. Hivatalos kiküldetései csak rövid idre szólították

el máshová. így 1941-ben Pelscön és Szilicén, 1942 — 1943-ban pedig Székely-

udvarhely környékén készített földtani térképet.

Két slénytani értekezése is megjelent. Ezek az ipolytarnóci cápafogakról,

illetve a remetehegyi Fusus noricusról szólnak.

Kinyomtatott publikációinál jóval több a csak kéziratban olvasható szak-

véleményeinek száma. Utóbbiak dönt többsége a Salgótarjáni-szénmedence

különböz aknamezinek viszonyaira vonatkozik. Ezekben a kimondottan
gyakorlati célból, megbízásra készült leírásokban másutt még nem közölt,

új adatokra bukkanhatunk a rétegsorok fácieskifejldésére és szerkezeti viszo-

nyaira vonatkozóan. így ezek a kéziratok igen jó segítséget fognak nyújtani

a jövben az észak-magyarországi miocén további földtani alapkutatásaihoz.

Bartkó Lajos kiemelked szaktudásával és nagy szorgalmával több ízben

is méltán kiérdemelte az elismerést. Tudományos kutatásaiért kandidátusi

címet kapott. Bányaföldtani tevékenységét a Munka Érdemrend ezüst fokoza-

tával jutalmazták. Tulajdonosa volt a Koch Antal emlékéremnek, a Pro Natura

emlékéremnek és a Pro geológia applicata emlékéremnek.

Munkássága során a hozzá beosztott fiatal geológusokat megtanította szak-

májuk szeretetére, személyes példaadással bizonyítva, hogy az ipari geológiai

feladatokat is lehet magas tudományos színvonalon mvelni.
Társadalmi munkával nagyon sokat tett Salgótarján és környéke fejleszté-

séért, a helybeli vízellátás megalapozása, a természetvédelmi területek kijelö-

lése és megóvása, továbbá a földtani ismeretek széles kör népszersítése

révén.
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Kiemelten kell méltatnunk azt a buzgó tevékenységet, amelyet Bartkó
Lajos a Magyarhoni Földtani Társulat egyesületi életében kifejtett. Több év-

tizeden át folytatott munkája során volt egyesületi titkár, tagja a Társulat

fegyelmi bizottságának; megbízták, hogy a MTESZ Szeniorok Tanácsában
képviselje a Földtani Társulatot. Az iránta megnyilvánuló bizalmat mutatja
az is, hogy a három évenként bekövetkez tisztújításokon ismételten újra és

újra beválasztották a Társulat választmányi tagjai közé. Üj tagok ajánlásával

több ízben is gyarapította létszámunkat. Segített gyümölcsöz kapcsolatokat

létrehozni a Földtani Társulat Elnöksége és a bányaipar vezet szervei között.

Önzetlen, áldozatos munkája elismeréseként 1973-ban társulati emlékgyrt
kapott, 1981-ben pedig tiszteleti taggá választották meg.
Bartkó Lajos sírhantját hiába keresné az utókor kegyelete. Sírdombja sehol

sem látható, mert — kívánságát követve — az elhamvasztása után vissza-

maradó porait a gyászszertartás keretében széthintették a Rákoskeresztúri
Köztemet parkjában. Haló porait a szél fuvallata ma már messze széthordta,

hogy a talajrögök közé elkeveredve ismét fiatal, új élet fakadjon bellük, táp-

lálva a kizöldül fszálak és nyíló virágok színes világát.

Bartkó Lajos szakirodalmi munkássága

A. Publikált értekezések

1937. Földtani és slénytani adatok Rákosszentmihály és környékének oligocén-miocénkori rétegeihez. Egyetemi
bölcsészdoktori értekezés, pp. 1 — 39.

1938. Cápafogak Ipolytarnóc vidékérl — Földtani Ért. III. pp. 14— 17.
— Milyen volt hazánk területének harmadkon éghajlata? — F. Ért. III. pp. 104—114.

1939. Fusus norieus nov. sp. a Remetehegy dachsteini mészkvébl — Földt. Közi. LXIX. pp. 196— 198.
— Nummulinás kvarckavicsok — Földt. Közi. LXIX. pp. 58—61.

1940. Néhány szó egy visszatért mészkterületrl — F. Ért. V. pp. 32—39.
1942. Külföldi utazásom földtani tanulságai — F. Ért. VII. pp. 83—86.
1947. Beszámoló az 1946 évben Sóshartyán-Szécsény környékén végzett kutatásról — Jövedéki Mélykút. Jel. 1946-

ról. pp. 34—54.
— Jelentés a pesterzsébeti sósviz földtani viszonyairól — Jövedéki Mélykút. Jel. 1946-ról. pp. 154— 159.

1948. Jelentés az 1947 évben Sóshartyán-Szécsény környékén végzett kutatásokról — Jövedéki Mélykút. Jel. 1947-
rl. pp. 121— 139.

— (cum Szektes F.): A Budapest környéki szénhidrogénkutatások eddigi eredményei — Jövedéki Mélykút. Jel.
1947-rl. pp. 160—166.

— Elzetes jelentés a Romhány környékén végzett földtani kutatásokról — Jövedéki Mélykút. Jel. 1947-rl. pp.
149—156.

— Jelentés a Mád környékén végzett geológiai reambulációs felvételrl — Jövedéki Mélykút. Jel. 1947-rl. pp.
251—253.

1952. A salgótarjáni barnakszén medence ÉNY-i részének földtani viszonyai — Földtani Int. Évi Jel. 1948. pp.
101-109.

1953. Pelsci Nagyhegy (Plesivecka Planina) földtani viszonyai — ÉJ. 1941— 42. II. pp. 43—53.
— Székelyudvarhely-Homoródalmás környékének földtani viszonyai — ÉJ. 1943. II. pp. 91— 120.
— Adatok a Budai-hegység felépítéséhez — ÉJ. 1944. pp. 37—40.

1956. Magyarország szénelfordulásai (orosz nyelven). NIM kiadványa
1961. Az észak-magyarországi baraakszéntelepek kora — Földt. Közi. XCI. pp. 143—146.
1962. A magyarországi külfejtéses szénbányászat értékelése. A hazai új külfejtési lehetségek értékelése. Orsz. Msz.

Fejleszt. Biz. kiadványa
1963. (cum Boda J. et Széky F.): Pásztó I. távlati kutatófúrás — ÉJ. 1960. pp. 339—341.
— (cum Széky F.): Litke 16. távlati kutatófúrás — ÉJ. 1960. pp. 342—345.

1966. BarnabAs K.— Bartkó L.—Cseh Németh J.—Hegeds Gy.—

J

axtsky B.— Kertai Gy.—

K

ókay J.—
Mikó L.—Morvái G.—Varjú Gy.—

V

idacs A.: Ásványtelepeink földtana. Nyersanyag-lelhelyeink. Mszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1966., 1—315 p.. Általános kszénföldtani ismeretek és Magyarország szénkészlete és
a további kutatások iránya c. fejezetek.

— Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához. Salgótarján. Hasznosítható ásványi nyers-
anyagok. MÁFI kiadása, Budapest.

— (cum Kókay J.): Lajtamészk elfordulása a Kerepesi úton. Földt. Közi. XCVI. pp. 301— 305.
— Nógrád megye ásványi nyersanyagainak kutatási eredményei 1945—65 évek között. Nógrád megyei Tanács VB.

Kiadványa, Salgótarján
1967. A nógrádi barnakszénterület földtani viszonyai — M. Földtani Társulat Észak-magyarországi Kszénföldtani

Vándorgylésének Kirándulásvezetje, pp. 3—6.
1985. Ipolytarnóc. smaradványok. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára. OKTH. 196. sz. ismertet.— Ipolytarnóc földtani vázlata — Geol. Hung. ser. Palaeontologica No 44— 46. pp. 15—71.
— (cum HAmor G.—Kordós L.): Paleoenvironment at Ipolytarnóc — vmth RCMNS Congress, Excursion Guide

pp. 1—32., 10 figs, Budapest, 1985.

1
*
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B. Kéziratok (a Magyar Állami Földtani Intézet adattárában)

1941. Jelentés 1941-ben Udvarhely vármegyében végzett földtani kutatásaimról.
1946. Jelentés a Sümeg környéki bauxitbányákról.
1949. Javaslat Szorospatak és Katalin bányatelepek vízellátására.
1950. Jelentés a sóshartyáni jódos-brómos víz ügyében.
— Jelentés a hazai üveghomok-elófordulásokról.

1951. Elzetes jelentés a Salgótarján környékén végzett földtani felvételrl.
1952. Jelentés az Istenmezeje környékén végzett bentonit kutatásokról.
— Jelentés a salgótarjáni barnakszénmedence Mátranovák, Mizserfa, Kisterenye III. telepre tervezend erm

vízellátásáról.
— Jegyzkönyv: A Magy. Pöldt. Társulat Kszénföldtani Szakosztályának 1952. október 30-án Salgótarjánban

tartott ülésérl.
— (cum Székely P.): Nógrádi szénmedence. Kszénvagyonbecslés.

1953. A Nógrádi Medence 1954. évi kszénkutatási terve.

1954. (cum Joó T.): Kányás-akna földtani jelentése.

1956. Magyarország szénelfordulásai (orosz nyelven).
1957. Elzetes jelentés a Balassagyarmat-salgótarjáni 1 : 100 000 gazdasággeológiai térképlap szerkesztésérl.
1962. A nógrádi barnakszénterület földtani vizsgálata (Kandidátusi értekezés).
— (cum Vitális S.): Javaslat a salgótarjáni 2232,60 m mélység fúrás továbbmélyítésére, illetleg egy újabb fúrás

mélyítésére. — Feljegyzés Somoskújfalu 3. sz. mélyfúrásról. — A salgótarjáni nagymélység, kb. 2000 méteres
kutatófúrás földtani javaslata.

— Az 1954— 1962. évi alap- és felderít kutatások eredményei.
1964. (cum Kéri J.): A nagybátonyi Tiribes akna összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— (cum Várkon

Y

l J.): Mizserfai külfejtésbvítés összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— (cum Várkonyi J.): A Keszi barnakszén terület összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— (cum Várkonyi J.): Kistelek VII. lejtsakna összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— (cum Kéri J.): A Nagybátonyi Katalin II. lejtsakna összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— Tkés lejtsakna Összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— Jelentés Pálhegy III. (Csibaj) rekonstrukció határmódosításához.

1965. Forgách lejtsakna összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— Székvölgy II. kutatási terület összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— Kányás-akna Összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— Csurgó rekonstrukció összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.
— (cum Tamáshipy L.): Gyula II.—Gyula III. rekonstrukció Összefoglaló földtani jelentése és készletszámltása

1966. (cum Kárpáti F.): Margit VIII. Összefoglaló földtani jelentése és készletszámltása.

1967. (cum Kéri J.): Ménkes táró alfa ereszke kutatóvágatának anyagvizsgálata és kiértékelése.

1968. Mátraverebélyi szénmezt határoló vet kutatóvágatai.

1969. (cum Tamáshidy L.): Ménkes részletes Összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása.

— (cum Bazsalya Gy. et Kárpáti F.): Nógrádi alapszelvények és típuskzetek mérnökgeológiai és építésföldtani

vizsgálata.

1970. (cum Kéri J.) : összefoglaló földtani jelentés és készletszámítás a kazári „Zöldmez” mezgazdasági termel-
szövetkezet mátraszelei homoklelhelyérl.

1974. Jelentés Ipolytarnóc-Litke-Mihálygerge környékén végzett földtani kutatásról.

1976. ítészjelentés az 1976. évben Salgó-Medves-lapos és környéke földtani térképezés elkészítésérl.
— Nógrádi Szénmedence fejlesztési terve. Kányás-Ny, Tar-Hasznos.

1978. (cum Kéri J.): Javaslat az Ipoly völgyében, Rákospuszta térségében végzend termálvíz feltárására.

— (cum Kéri J.): Salgó-Medves környékének földtani térképezése. 1 : 10 000.

1979. Jelentés a Salgótarján Észak terület földtani kutatásáról.

1981. összefoglaló jelentés az 1980. évi Észak-nógrádi munkákról és tervjavaslat az 1981—82. évekre.

A kézirat beérkezett: 1988. VIII. 2.
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ÉRTEKEZÉSEK

A Magyar-középhegység n eogén rögszerkezete
*

Dr. Jankó Sávdor**

(2 ábrával)

Összefoglalás: A Magyar-középhegységet ftörésvonalak tömbökre szabdalták
szét. A tömböket behálózó kisebb törésvonalak hálózatiránya a blokk egész területén

egyforma, de a fötörésvonalak mentén megváltozik. Ugyanez a szabály érvényes a neogén
üledékképzdésre és a neogén kori denudációk intenzitására is. Az egymást követ hegy-
ségképzdési fázisok helyenként bonyolult szerkezeti formákat hoztak létre. A szerz
ezt a Darnó-övezet kialakulástörténetének példáján mutatja be.

Szakirodalmunkban az utóbbi idben több tanulmány is foglalkozott kisebb-

nagyobb területrészek neogén hegységszerkezetével (Bállá Z. — Havas L.

1982, Hámor G. 1973, 1985, Jaskó S. 1984, 1985, 1986, Kókay J. 1956, 1985,

Oravecz J. 1978, 1981, Mészáros J. 1983, Moldvay L. 1971, Schmidt E. R.
1953, Wein Gy. 1974). Dolgozatok jelentek meg Csehszlovákia szomszédos
területeinek neotektonikájáról is (Fusán 0. — Ibrmajer J. 1979, Gaza B.—
Beinhauerova M. 1977, Vass D. — Elecko M. — Bodnár J. 1981, Cech F.

1982, Vass D. 1987). Alábbi tanulmányomban ezeknek a részletadatoknak
az összesítésével néhány olyan törvényszerségre kívánok reámutatni, ame-
lyek a Magyar-középhegység egész területén egyformán megnyilvánulnak.
Ezek a felsmiocéntl a negyedidszakig tartó mozgások alakították ki rög-

hegységeink és az azokat körülvev süllyedkek mai arculatát. Továbbá hatás-
sal voltak a régebben keletkezett ásványi nyersanyagok földtani-teleptani

körülményeire is. A fiatal vetdések szétdarabolták a telepeket, ezeknek egyes
részeit mélyebbre süllyesztve, más részeket pedig a felszínhez közelebb hozva
(Császár G. — Haas J. — Jocháné E. E. 1978, Radócz Gy. 1966, 1978). Ugyan-
ilyen neogénbeli utólagos deformálódásnak voltak kitéve a prekainozóos gvrt-
takarós kzetalakulatok is. Ezért a régi tektonikai formák rekonstruálásához
nélkülözhetetlen az újabban végbement mozgás mechanizmusának felismerése
és a régebbiektl való különválasztása.

A neotektonikai adatok, törvényszerségek figyelembevétele tehát hasznos
segítségül szolgál más tudományágak számára is: távérzékeléses morfológia,
ásványi-nyersanyag kutatás, paleotektonika stb.

A fiatal töréses rögszerkezet fbb szabályszerségei röviden a következk:
A Magyar-középhegvség vonulatát ftörésvonalak keresztezik 20 — 25 km-re

egymástól. Ezeknek a ftörésvonalaknak a csapásiránya Ugod és Várpalota
között Ny— K, Esztergom és Szentendre között ÉNy — DK, Hatvan és Pásztó
között É — D, Tokaj és Sátoraljaújhely között ÉK — DNy. A harántirányú

• Eladta az Általános Földtani Szakosztály 1987. október 7-i szakülésén.
** H-1122 Budapest XII. Pethényi köz., 4.
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1. ábra. Földtani térképvázlat a Magyar-középhegység neogén korú hegységszerkezetérl. Jelmagyarázat:
1. Köghegységek és töréses dombvidék, 2. Vulkáni hegységek, 3. Peremsáv, 4. A Nagyalföld és Kisalföld sikvidéke,
5. Kimutatott ftörés. 6. Feltételezett ftörés, 7. Ftörések a kainozoikum feköjében, 8. Országhatár, 9. Szelvényvonal

Fia. 1. Schematic geological map of the Neogene structure of the Hungárián Central Hangé. Legeod: 1. Block
faulted mountains and faulted hills, 2. Volcanic ranges, 3. Marginal zone, 4. Lowlands: the Great & Little Hungárián
Plains, 5. Known lineament, 6. Assumed lineament, 7. Lineaments in pre-Tertiary formations, 8. International

boundary, 9. Line of Section

ftörésvonalak tehát mintegy legyezszeren szétágaznak a Nagyalföldi be-

süllyedése fell (1. ábra). Ezekre nagyjából merlegesek a Magyar-középhegy-

ség csapásirányát követ ftörésvonalak. A ftörésvonalak helyenként hegyes-

szögben összefutnak, másutt viszont közel derékszögben keresztezik egymást,

így a közéjük zárt tömbök szabálytalan alakúak és egymáshoz képest látszólag

eltolódott helyzetek.
A ftörésvonalak közötti tömböket egymást keresztez kisebb törések háló-

zata járja át. A kisebb törések hálózat-iránya a blokk egész területén egyforma,

de a ftörésvonalak mentén megváltozik. így mindegyik blokknak a többitl

eltér, sajátos kifejldés töréshálózata van.

Ugyanez a szabály vonatkozik a neogén korú üledékekre is. A blokk neo-

génnel fedett részén a neogén rétegsor nagyjából egyöntet, de hirtelen jelen-

tsen megváltozik a ftörés túloldalán.

A Dunántúli-középhegység egy részén hiányzanak a neogén rétegek. (Erede-

tileg sem képzdtek, vagy pedig csak utólag pusztultak le.) Ilyen helyeken

csak az alsómiocénben létrejött denudációs tönkfelület jelenlegi állapotából

következtethetünk az azóta történt változások irányára és mértékére. Ez az

eredetileg összefügg peneplén felszín utólag szétdarabolódott, és ma már he-

lyenként magasabb, másutt pedig mélyebb helyzetben található meg (Jaskó
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1984). A területenkénti különbségeket az okozta, hogy az egyes blokkok egy-

mástól függetlenül, különbözképp emelkedtek ki és süllyedtek alá az egymást
követ orogén fázisok során. így a lepusztulási és üledékképzdési folyamatok

tömbönként (vagy tömb-csoportonként) eltér módon mentek végbe.

A ftörésvonalak egy része már az oligocén legvégén létrejött (szávai oro-

genezis), majd ezt követen a miocénben többször is megismétld mozgáso-

kat végzett. A blokkok területét sakktáblaszeren átjáró töréshálózat csak

késbb, a lajtai és rodáni orogenezis hatására keletkezett.

A töréshálózatokat létrehozó geomechanikai folyamatokról és a töréshálóza-

tok irányainak eltérésérl mostanáig nem alakult ki egységes vélemény a föld-

tani szakirodalomban.
A töréshálózatok felismerhet volta területenként változó, függen a kze-

tek minségétl, továbbá a természetes és mesterséges feltárások számától.

Ennek megfelelen négy kategóriát tüntettem fel térképemen: 1. a tektonika

a legvilágosabban kirajzolódik a felszínre kiemelked röghegységekben és az

azokhoz csatlakozó bányavidékeken. 2. A vulkáni hegységeket szintén érték

neotektonikai hatások, de a nagy vastagságú vulkáni kzettömegekben a törés-

vonalak nehezebben ismerhetk fel, mint a röghegységekben. 3. A röghegysé-

geket szegélyez peremsávoknak fleg csak azokon a részein szerkeszthet meg
a töréshálózat pontos képe, ahol a felszíni morfológia kedvez a fotogeológiai

interpretációhoz, vagy pedig ahol srn telepítettek kutatófúrásokat, és rész-

letes geofizikai méréseket végeztek. 4. A Nagyalföldön és a Kisalföldön a szino-

rogén szedimentáció folyamatosan lépést tartott a süllyedés mértékével. Ezért

a mély katlanokban fleg csak a paleogén, valamint a mezozóos-paleozóos

medencealjzat töréses szerkezet. Itt a nagy vastagságú és plasztikus pliocén

és pleisztocén üledéksorban felfelé haladva, általában fokozatosan lecsökken

a törések elvetési magassága. Ezért az Alföld negyedidszaki rétegeiben a leg-

több vetdés már ki sem mutatható. Ilyen alapon Kázaiér Miklós határozottan

tagadja a medencealjzat prekainozóos szerkezetének újraéledését a neogénben
(Kázmér M. 1986 p. 91). azonban nem veszi figyelembe azt, hogy a Magvar-
középhegvség neogénben is aktív törései csapásirányú folytatásai az alföldi

medencealjzat szerkezetvonalainak (Fülöp J. — Dank V. 1987).

A Magyar-középhegység különböz részein végzett vizsgálatok azt bizonyí-

tották, hogy a neogén hegységszerkezet fejldéstörténete nem egységesen ala-

kult mindenütt. Az egymást követ hegységképzdési fázisokként eltér moz-
gásmechanizmussal más-más konkrét törés újult fel. Ezért szükséges a tekto-

nikai fázisok hatásait külön-külön megvizsgálni mindenütt. A különböz moz-
gásmechanizmusú törésvonalak keresztezdésénél olykor bonyolult szerkezeti

formák keletkezhetnek. Erre jó például szolgál a Darnó-övezet. melyrl gyak-
ran történik említés szakirodalmunkban. Különböz szerzk többször is meg-
kísérelték ennek a vonalnak a szerepét tisztázni a paleozóos-mezozóos kzetek,
valamint az oligocén fáciesek elterjedésében (Pantó G. 1956: I. mell.. Balogh
K. 1964 p. 477, Radócz Gy. 1964 p. 514. Zelenka T. 1977 p. 360 és 1983

p. 29, Báldi T. 1983 pp. 250-253, Cech F. 1982: 3. mell.).

Mostanáig azonban soha nem vizsgálták meg részletesen azt, hogy a Darnó-
övezet újraéledése mennyire befolyásolta a neogén rétegek elterjedését. Nem
hasonlították össze a neogénben egymást követ orogén fázisok hatásait sem.

Ezért most bemutatom a Darnó-övezet neogén kialakulástörténetét egy
szelvénysorozaton (2. ábra). Ez a szelvénysorozat Ózdtól az Upponyi-hegysé-
gig tart, ott keresztezve az övezetet, ahol a jó felszíni feltárások, szeizmikus
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Ózd Csernely-Bólai-órok Upponyi-hg
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-500

2. ábra. Vázlatos szelvénysorozat a Darnó-övezet kialakulásáról. Jelmagyarázat: 1. Szarmata és pannon
üledékek, 2. Ottnangi, kárpáti és bádeni üledékek, 3. Kiscelli, egeri és alsó-eggenburgi üledékek, 4. Mezozóikum és

paleozóikum. A — Ózd-Csíz-Safarikovo ftörésvonal, B — Bükkszék-Uppony-Rudabánya ftörésvonal

Fig. 2. Schematic sections showing the development of the Darn zone. L e g e n d: 1. Sarmatian and
Pannonian sediments, 2. Ottnangian, Carpathian and Badenian sediments 3. Kiscellian, Egerian and Lower

Eggenburgian sediments. 4. Mesozoic and Palezoic, A — Ózd-Csíz-Safarikovo lineament,
B — Bükkszék-Uppony-Rudabánya lineament

reflexiós mérések és srn telepített kutatófúrások a legjobban lehetvé tették

a szerkezeti viszonyok felismerését.

A lényeg kiemelése céljából a szelvények ersen túlmagasítottak és leegysze-

rsítettek. A kainozóos üledékeket három formációcsoportba vontam össze.

Az els formációcsoport a kiscelli, egri és alsó eggenburgi korú formációkat
(kiscelli agyag és slír) foglalja magába. A következ formációcsoportba az

ottnangi, kárpáti és bádeni korú formációk (riolittufa, tarka agyag, széntelepes

összlet, valamint annak fedrétegei) tartoznak. A fels formációcsoportba a
szarmata és pannon üledékeket soroltam. A három formációcsoportot eróziós

és tektonikus diszkordanciafelület választja el egymástól.

Az egyes szelvények — idrendben haladva — a következ fázisokat szem-
léltetik :
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I. Az eggenburgi elején a szávai orogenezis hatására pikkelyes rátolódásos

szerkezet jön létre.

II. Az eggenburgi második felében letarolódás megy végbe. Ezt követen
a középsmiocén üledéksor diszkordanciával települ az elegyengetett denudá-
ciós térszínre.

III. A bádeni végén a lajtai orogenezis hatására lépcss törésrendszer kelet-

kezik. Besüllyed a Csernely-bótai-árok, kiemelkedik ózd környéke és az

Upponyi-hegység

.

IV. A felspliocén és negyedidszaki erózió a kiemelked részekrl letarolja a

miocén üledékeket. A Csernely-bótai-árok mélyre süllyedt részében megmaradt
középsmiocén és szarmata üledéksor vastagsága meghaladja a 600 — 700 métert.

A Darnó-övezetet több törésvonal alkotja. Ezek Bükkszéktl észak felé

haladva legyezszeren szétágazódnak. A Darnó-övezet nyugati szélén a Tar-

nalelesz — ózd — Csíz — Safarikovo ftöxésvonal húzódik (a IV. sz. szelvény-

rajzon ,,A” betvel jelölve). Ez a ftörésvonal a lajtai fázisban keletkezett.

Tle nyugatra az ottnangi barnakszéntelepes összlet teljesen hiányzik, és

a felszínen lév slírben ÉÉNy—DDK és EK —DNy csapású törésrendszer

figyelhet meg (Jaskó 1952, Vass D. — Elecko M. — Bodnár J. 1981, Vass D.
et al. 1987).

A Tarnalelesz — ózd — Csíz — Safarikovo ftörésvonaltól keletre általában az

ottnangi barnakszéntelepes összlet van a felszínen, és ezt ÉÉK —DDNy csapás-

irányú törésrendszer járja át. A Tarnalelesz — Ózd — Csíz — Safarikovo ftörés-
vonal tehát két különböz felépítés tömböt választ el egymástól.

A Darnó-övezet nyugati szélét az upponv-rudabányai ftörésvonal alkotja.

Ez utóbbi a szávai orogenezisben keletkezett. A ftörésvonal mentén a mezo-
zóos-paleozóos kzetek reátolódtak az oligocén slírre az Upponyi-hegység és

a Rudabányai-hegység peremén. De kimutatható ez a ftörésvonal az Ózdi-
és Borsodi-szénmedencében is. A vonaltól nyugatra telepített kszénkutató
fúrások a széntelepes rétegösszlet fekjében oligocénbe jutottak. A vonaltól
keletre lév fúrások viszont a miocént átharántolva mindenütt rögtön a mezo-
zóos-paleozóos alaphegységet érték el.

Az uppony-rudabánvai ftörésvonal két oldalán nem változik meg a középs-
miocén szénösszlet kifejldése és az azt felszabdaló ÉÉK—DDNy csapású
vetsíkok helyzete. Ez arra utal, hogy az Uppony-rudabányai ftörésvonal
aktivitása csak a szávai orogenezis kezdeti szakaszára korlátozódott.

Megoszlanak a vélemények a Darnó-övezet és a Mátra-hegység vulkánjainak
kapcsolatáról. Nincs kell magyarázatunk arra, hogy miért van az, hogy a
Darnó-övezettl nyugatra es részeken az andezit lávakzetek, a keletre es
részeken pedig a riolittufa található nagyobb mennyiségben. A Mátra-hegység
felszíni domborzati formái egy ftörésvonalra látszanak utalni (Bállá Z.—
Havas L. 1982). Ez azonban csak a vulkáni tevékenység befejezdése után
keletkezhetett, tehát fiatalabbnak kellene lennie a szávai orogenezisnél.

Végezetül reámutatok, hogy a Csernely-bótai-árok tengelyvonala hegyes
szögben keresztezi a Darnó-övezetet. így a két különböz mechanikai hatásra
létrejött tektonikai törésfelületek egymással keresztül-kasul való metszdései
igen változatos szerkezeti formákat hoztak létre.

A Darnó-övezet példája alapján feltételezhet, hogy a Kárpát-medence
többi szerkezeti fvonalai is szétágazódó, vagy egymást keresztez töréssíkok-
ból tevdnek össze, és aktív voltuk esetleg többször is megismétldhetett a
földtörténet folyamán.
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A kézirat beérkezett: 1987. X. 13.

The Neogene block structure of the Central Hungárián Rangé

Dr. S. Jaskó

Abstract

The Neogene block structure of the Central Hungárián Rangé shows a nuinber of

regular features:

The lineaments traversing the Central Hungárián Rangé are spaeed about 20— 2 í> km
apait. These are perpendicular to the lineaments following the strike of the Central
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Hungárián Rangé. The lineaments are occasionally approaehing each other at acute
angles and the fault blocks enclosed by them became irregular in shape ( Fig. 1).

Within a major block bordered by lineaments a network of smaller faults has developed
following uniform direetions inside a block. The direction of small faults shows abrupt
changes along major faults. Similar rules apply to the provenance of Neogene sedimenta-
tion and the intensity of erosion gaps during the Neogene. Where the block has a Neogene
cover the section shows uniform facies bút over the lineaments there is sudden change of
character.

Neogene orogenetic development was nt the same everywhere. Somé lineaments
originated in the Eggenburgian others in the Badenian stage.

The major transversal faults of the Central Hungárián Rangé can be followed along
the strike in the buried basement of the Great Hungárián Piain. There is no surface
manifestation as most of these faults cannot be traced in the thick Pliocene and Pleisto-
cene cover of the hasin of the Great Piain.

The lineaments of the Central Hungárián Rangé generally consist of several small
fault segments Crossing each other or branching away at small acute angles. A succession
of orogenetic phases, each with different structural style, has alternately activated the
one or the other fault pláne. Sometimes this led to complicated structural patterns as
shown e.g. in the Darnó zone, NE Hungary ( Fig. 2).

The Darnó zone is bordered on the west by the lineament of Tarnalelesz—Ózd— Csíz—
Safarikovo. This fault originated at the end of the Badenian. The thrust fault line of
Uppony-Rudabánya, on the eastern margin of the Darnó zone, became active in the
Eggenburgian. The two lineaments meet at Bükkszék. Miocéné formations are broken
int staircase like blocks by parallel normál faults. The orogenetic succession of alternating
movements created complicated structures in the Oligocene sediments and the Mesosoic-
Palcozoic basement. Sedimentary sequences of both tectonic stages are separated by
marked unconformity.

Manuscript received: 13th October, 1987.

HeoreHOBan öjiOKOBan CTpyKTypa UeHTpajibHoro BeHrepCKoro

CpeflHeropbH

JJp. Ulaudop Hmm

HeoreHOBaa öjiOKOBaa CTpyKTypa UeHTpajibHoro BeHrepCKoro Cpegneropba uueeT HecKOJib-
ko xapaKTepHbix npn3H3K0B:

JJ,nn aHHeaAieHTOB, nepeceKatoutHx UeHTpajibHoe BeHrepci<oe CpegHeropbe, xapaKTepHa
aaiiHa 20— 25 km. Ohh nepneHgHKyjinpHbi k JiHHeaMeHTaM, orpaHHmiBaiomHM UeHTpajibHoe
BeHrepcKoe CpegHeropbe. JlHHeaMeHTbi oöbiMHO nepecexaiOT gpyr gpyra BHyTpn CpegHeropbg
nog ocTpbiM yrjiOM h orpaHHmiaBeMbie hmh Mejnaie ójiokh oöbmHO hmciot HenpaBiiJTbHyio
<{)opMy ( Puc. 1 ).

BHyTpn raaBHoro ÖJiOKa, orpamweHHoro gimeaMeHTaMH, cerb mcjikhx HapyineHHH pa3BH-
BaeTCH b cooTBeTCTBHH c HanpaBJieHHHMH BHyTpn MejiKnx öjiokob. HanpaBjieHiie mcjikhx Hapy-
uieHHü pe3K0 H3MeHaeTCfl Bgojib KpynHbix HapyujeHHii. riogoÓHbie npaBHJia npujioHOiMbi h k
ycnoBiiRM ocagKOHaKOnJieHHH h HHTeHCHBHOCTH 3po3HOHHoro pa3MbiBa b TeneHHe HeoreHa. TaM,
rge b öjioKax HMeeTCg HeoreHOBbiií noKpoB, ara ynacTKH hmciot cxogHbie (jjapnn, a Bgojib jiHHea-
MeHTOB pe3K0 MeHneTCH xapaKTep oópa30BaHHÍí.

HeoreHOBoe ropoo6pa30BaHiie 6buio He Be3ge ogiiHaKOBbiM. HeKOTopbie JiiiHeaMeHTbi B03HH-
kjih b arreHÖypre, gpyrue b óageHCKoe BpeMH.

rnaBHue cenyigHe HapyineHHH UeHTpajibHoro BeHrepCKoro CpegHeropbg MoryT cjiegOBaTb
3a HapyiueHHHMH, orpaHHHHBaiomHMH öjiokh 3axopoHeHHoro (jiyHgaMeHTa Eojibiuoií BeHrep-
CKOH BnagHHbl. BOJlbUlHHCTBO H3 3THX HapyineHHH He npOCJie>KHBaeTCH Ha riOBepXHOCTH H He
MOweT öbiTb npocne>KeHO nog MoniHbiM nonpoBOM nJiHOgeHOBbix h njieiiCToueHOBbix OTjiOHteHiuí
Bojibinoií BnagHHbi.

JiiiHeaMeHTbi UeHTpajibHoro BeHrepCKoro CpegHeropbH oóbniHO coctoht h3 HecKOJibKHx
MejiKHx cerAteHTOB, nepeceKaiouiHX apyr gpyra hjih pa3BeTBJiHiouiHXCH nog MajibiMOCTpbiM
yrno.M. Cjiegytoinne gpyr 3a gpyroM 4>a3bi oporeHe3a, Kancgan co cbohm crpyKTypHbiM cthjicm,
pa3JiHMHbiM o6pa30M aKTHBH3HpoBajiH ogHy hjih gpyryio ceTb HapyineHHH. Bpe.MeHaMH sto
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npHBOflHJlO K 06pa30BaHHK) OHeHb CJIO>KHOH CTpyKTypHOÍÍ KapTHHbl, KaK Hanp. B 30He JJapHO
CB-ií BeHrpnH (Puc. 2).

3oHa XlapHO Ha 3anaae orpaHHHHBaeTCH JiHHeaMeHTOM TapHajienec —03fl—Mh3— Ca$apH-
kobo.Sto HapyuieHHe bo3hhkho b KOHpe öaaeHa. Ha«BHr YnnoHb — PyaaöaHbfl Ha boctohhoíí

OKpaHne 30Hbi JíapHO CTan aKTHBHbiM b arreHÖypre. ^Ba JiHHeaMeHTa BCTpenaioTCH y Biokkcck.
MnoueHOBbie o6pa30BaHHH pa36nTbi Ha CTyneHMaTbie öjiokh napajuiejibHbiMH cöpocaMH. Pa3-

jiHHHbie flBHweHHH nocjieaoBaTejibHbix <{)a3 oporeHe3a C03flajiH cjio>KHyK) CTpyKTypy ojinropeHO-

Bbix o6pa30BaHHH h Me3030HCK0-na;ie030HCK0r0 (JtyHflaMeHTa. B pa3pe3e ocaflOHHbix othojkchhh
oöenx TeKtOHHHecKHx eflHHHH OTMenaeTCH HecorjiacHe.
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A Ny-mecseki felspermi üledékgyííjt

morfológiája*

Wéber Béla**

(9 ábrával)

Összefoglalás:A tanulmány fúrási adatokra támaszkodva megkísérli rekonstru-
álni a Ny-mecseki felspermi üledékgyííjt morfológiájának fejldését és perm idszak
végi állapotát.

Bevezetés

A tanulmány tárgya a felspermi üledékgyííjt morfológiai vizsgálata.

Az ilyen irányú munkák folyamatosságát elssorban a Ny-mecseki uránlel-
hely teszi szükségessé, amelynek még nem ismert földtani határait a befogadó
üledékgyjt szabja meg. A vizsgálatok idszersége négy szempontból külö-

nösen indokolt: 1. a közeljövben nem várható jelentsen több adat a felsperm
teljes harántolásával, 2. megjelent egy olyan geokémiai ércesedési modell
(Vincze J. 1986.), amely mai megfogalmazásában a Ny-mecseki felspermi
üledékgyjt morfológiájába ágyazva hasznosíthatónak látszik. 3. Folyamat-
ban van a Ny-mecseki újpaleozóos medence mélyszerkezetének feltárása.

A felspermi üledékgyjt morfológiai vizsgálatának tapasztalatai segíthetik
a mélyszerkezeti adatok értelmezését az egész medence fejldésére vonatkozó-
an. 4. A MÉV Ny-Mecseken kívüli DK-dunántúli kutatásai a felspermi üledék-
gyjt újabb területeit tárták fel.

Morfológián a felspermi Kvágószlsi Homokk Formáció és egyes tago-
zatainak egy adott rétegtani szinthez viszonyított vastagságát és vastagsági
változásait értjük.

A vizsgálatok folyamatosságának hangsúlyozása szükséges, mert a Ny-mecseki perm
térképezésével, üledékföldtanával foglalkozó kutatók eddig is keresték, vizsgálták és
értelmezték azokat az adatokat, amelyek az üledékgyjt morfológiájával is kapcsolatban
vannak. Ezeket az adatokat három csoportba lehet sorolni.

Az els csoportba a kzettani minség adatok tartoznak. /Alföldi L. 1958., Barabás A.
1956., Dobosi I. 1978., Fazekas V. 1979., 1985., Jámbor Á.—Szabó J. 1961., Jámbor Á.
—Tzsér O.—Wéber B. 1962., Jámbor Á. 1964., Kassai M. 1963., Kiss J. 1961.,
Kiss J.— Grossz Á. 1958., Konrád Gy. 1978., Kovács M.-né 1963., 1977., 1981., 1982.,
Nagy E. 1958.)
A második csoportot a földtani térképezés és bányászat sorén elkerült közvetlenül

szállítási irány mérésére alkalmas adatok alkotják. (Barabás A. 1956., Dobosi I. 1978.,
Jámbor Á. 1964., Kassai M. 1968., Konrád Gy. 1978., Méhes K. 1959., Somogyi J.
1965., 1979., Szabó J. 1965. és a MÉV bányageológusainak fatörzs iránymérési alapada-
tai.)

• Eladta a Déldunántúli Területi Szervezet 1987. szeptember 22-i szakülésén.
•* Mecseki Ércbányászati Vállalat, 7633 Pécs.
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A harmadik csoport mór a részletes üledékföldtani vizsgálatok eredménye. (Barabás A.

1956., Barabásné Stuhl Á. 1962., 1969., 1973., 1976—1977., 1981., 1986., Kassai M.
1963., 1973., 1976.)

Külön említést érdemel Barabásné Stuhl Á. 1977. évi tanulmánya, amelynek nem
publikált része már az „A”, „B”, „C" kisciklusokra szerkesztett rekonstrukciós szelvé-

nyeket is tartalmaz, rendez szintként a Jakabhegyi Fkonglomerátum fekíí felületét

felhasználva.
Valamennyi vizsgálat elssorban a folyóvízi fáeies felspermi üledék lehordási területe

földtani felépítésének, a szállítás f irányának és távolságának a megállapítását szolgálta,

az uránérc származásának, lerakodási és jelenlegi elfordulási körülményeinek megisme-
résére. (Bállá Z.—Dudko A. 1972., 1973., Barabás A.— Kiss J. 1958., Selmecziné
Antal P.—Vincze J. 1986., Tóth I. 1977., Vincze J. 1965., 1985., 1986., Vincze J.—
Fazekas V. 1979., Vincze J.— Somogyi J. 1984., Virágh K.—Vincze J. 1967.,

Virágh K. 1979.)

Módszer

I

A morfológiai vizsgálatok adatai, eredményei térképeken és földtani szel-

vényeken jelennek meg.
— A térképek és szelvények fúrási adatokra támaszkodnak. A vizsgált

Ny-mecseki területen most 23 db olyan mélyfúrás van, amely felspermi ré-

tegek alatt a fek (középspermi) Bodai Aleurolit Formációba jutott (Lábra).
— A felspermi Kvágószlsi Homokk Formáció és tagozatai (alulról felfelé:

Bakonyai Homokk Tagozat , Kvágótöttösi Homokk Tagozat, Cserkúti Homokk
Tagozat) elválasztásánál a MÉV földtani dokumentálási gyakorlata érvénye-

sült. A fúrási adatok a MÉV Kutató-Mélyfúró Üzem geológusainak fúrás-

dokumentációiból származnak.
— Az izovonalas térképek az egyes fúrásokban harántolt adatokra támasz-
kodnak, de a földtani szelvények alapján feltételezhet tendenciákat is tartal-

mazzák.
— A rekonstrukciós földtani szelvények szerkesztésénél a fels rendez szint

a Cserkúti Homokk Tagozat fels részén általános elterjedésit lila, kavicsos homok-
k fekszintje. Megelz vizsgálatok (Wéber B. 1987.) szerint ez a felspermre
vonatkozóan alkalmasabb, mint a korábbi szerzk által figyelembe vett alsó-

triász korú Jakabhegyi Fkonglomerátum fekszintje.

A lila, kavicsos homokk fekszintjének jelentségét a Ny-mecseki felspermre vonat-
kozóan az is érinti, hogy Barabásné Stuhl A. palynológiai adatait figyelembe véve (in:

Barabás Stuhl Á.—Bérczi Makk A.—Góczán F.—Haas J.—Majoros Gy.— Oravecz
Scheffer A. 1986.) idben közelebb állhat a perm-triász biosztratigráfiai határához,
mint az eróziós diszkordanciával települ Jakabhegyi Fkonglomerátum.

A morfológiai térképek és szelvények

1. A ma (1987.) érvényes rétegtani elhatárolás szerint a felspermi Bakonyai
Homokk Tagozat (bakonyai tarka homokk) rétegei a középspermi Bodai
Aleurolit Formációra (bodai aleurolit) települnek, amely a Ny-mecseki fels-
perül rétegtani fekje. A két összlet érintkezésének módja mindmáig nem is-

mert a szükséges részletességgel. A terepi megfigyelések (Barabás A. 1956.,
Jámbor Á. 1964.) szerint és az összlethatárt harántolt fúrások egy részében
a bakonyai tarka homokk közvetlen fekjét adó legfels aleurolitban homokk
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közbetelepülések vannak. Más esetekben a két összlet közötti határt átmenet
nélkül, diszkordánsan települ, durva törmelékes rétegekkel induló folyóvízi

üledékritmus adja (2. ábra).

2. ábra. Fúrások szin és szemnagysági szelvénye a Bodai Aleurolit Formáció és a Kóvágószlósi Homokk Formáció
határáról, valamint a Bakonyai Homokk Tagozat és a Kvágótttösi Homokk Tagozat határáról. (A MÉV Kutató-
Mélyfúró Üzem geológusainak fúrási dokumentációi.) Jelmagyarázat: I. Bodai Aleurolit Formáció, II. K6-
vágószlsi Homokk Formáció, A. Bakonyai Homokk Tagozat (bakonyai tarka homokk), B. Kvágótöttsi Homok-
k Tagozat (kvágótöttsi szürke homokk). 0. Kzet színek: 1. vörösbarna, 2. zöldesbarua, 3. barnásvörös, 4. vörös,

5. barnászöld, ö. zöld, 7. szürkészöld, 8. zöldesszürke, 9. szürke. D. Szemnagyság: 1. aleurolit, 2. fiuomszemfi homokk,
3. aprószem homokk, 4. középszem homokk, 5. uagyszem homokk, 6. durvaszemö homokk, kavicsos homokk
Abb. 2. Farben- und Korngrössenprofil dér Bohrungen, von dér Grenze dér Boda Aleurolith Formation und dér K-
vágószls Sandstein Formation sowie von jener des Bakonya Sandstein Gliedes und des Kvágótöttös Sandstein
Qliedes. (Dokuinentationen dér Geologcn des Betriebs für Erkundung und Tiefbohrung des Unternehmens für Erzberg-

bau Mecsek.) Zeichenerklárung: I. Boda Aleurolith Formation, II. Kvágószls Sandstein Formation,
A. Bakonya Sandstein Olied (Bakonyaer Buntsandstein), B. Kvágótöttös Sandstein Glied (Kvágótöttöser grauer
Sandstein), 0. Oestelnsfarben: 1. rotbraun, 2. grünlich-braun, 3. braunlichrot, 4. rt, 5. brnunlirhgrün, 6. grün, 7. grau-

lichgrün, 8. griinlichgrau, 9. grau, D. Korngrösse: 1. Aleurolit, 2. feinkörniger Sandstein, 3. kleinkörniger Sandstein,

4. mittelkörniger Sandstein, 5. grosskörniger Sandstein, 0. grobkörniger Sandstein, schottriger Sandstein
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3. ábra. A Ny-mecseki felspermi üledékgyjt kialakulásának szelvény szerinti rekonstrukciója (Wéber B. 1987).
J elmagyarázat: 1. Bodai Aleurolit Formáció, 2. Homokk közbetelepülések a Bodai Aleurolit Formáció fels
részén, 3. Bakonyai Homokk Tagozat, 4. Kvágótöttösi Homokk Tagozat, 5. Fels rendez szint, 6. Fúrás, 7. Az üle-

dékgyöjt süllyedése, 8. Az üledékgyjt süllyedésének súlypontja

Abb. 3. Profilmássige Rekonstruktion dér Entstehung des oberpermischen Sedimentationsbeckens lm westlicben
Mecsek-Gebirge (B. Wéber 1987). Zeichenerklárung: 1. Boda Aleurolith Formation, 2. Sandsteinzwischen-
lagerungen im oberen Teil dér Boda Aleurolith Formation, 3. Bakonya Sandstein Glied, 4. Kvágóttts Sandstein
Glied, 5. oberer Kontrollhorizont, 6. Bohrung, 7. das Absinken des Sedimentationsbeckens, 8. Gewiehtspunkt des

Absinkens des Sedimentationsbeckens

A Kvágószlsi Homokk Formációt átharántolt 23 fúrásban 4 esetben jelentek meg
a bodai aleurolit tetején közbetelepült homokk rétegek. 9 esetben fúrástechnikai és
dokumentálási okok miatt kétséges az elfordulásuk. 10 esetben nem voltak ilyen kzet-
minség közbetelepülések.

2. A bodai aleurolitot morfológiai bázis (alsó rendez) szintként mérlegelve,
elssorban Barabás A. (1956) és Jámbor Á. (1964) vizsgálatait és megállapí-
tásait kell figyelembe venni. Minsítésük szerint a bodai aleurolit peneplénese-
dett környezetben lerakodott állóvízi, síkparti képzdmény. Fazekas V. leg-

újabb vizsgálatai a formáció fels részében a vegyi üledékképzdés jelents
szerepét mutatták ki. (Szóbeli közlés, Fazekas V. 1987.)
Tehát üledékföldtani sajátosságai és az ezek hátterében (a ^-1000 m vastag

középspermi Cserdi Konglomerátum Formáció lerakódása után a 700 — 900 m
vastag aleurolit leülepedésével) kialakult tektonikus egyensúlyi helyzet a bodai
aleurolit felszínét a felette következ rétegek természetes és kzettani szem-
pontból is jól követhet morfológiai bázisává teszi. A közvetlen adatok közül
megersítésül szolgálnak a bodai aleurolit legfels részében lév — már emlí-
tett — homokk közbetelepülések. Ezek az üledékképzdés folyamatosságát
is bizonyítva azt jelzik, hogy a környezet reliefenergia viszonyaiban bekövet -

2 Földtani Közlöny
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kezeit változás ellenére (Jámbor Á. 1964.) az üledékgyjt területén ekkor
még nem voltak jelents szintkülönbségek. A 3/a. ábra ezt a helyzetet rögzíti

azzal a feltételezéssel együtt, hogy a bakonyai tarka homokk általában folyó-

vízi fácies rétegei közel azonos vastagságban rakódtak le.

Kivételt képezhet a 9. ábra „A” jel szelvényének DK-i végén lév 4724 sz. fúrás kör-
nyéke, mert az itt harántolt és a bakonyai tarka homokk tagozatba sorolt rétegek (D fe-

ll történt szállítással) proluvium és iszapár (zagy-) fácies bélyegeket is hordoznak (1. még
5. ábra).

3. A morfológiai viszonyok változásának további menetét már tényleges

adatok alapján vizsgálva készültek a 3/6. és 3/c. ábrák szelvényei. Ezek a szel-

vények a korábban meghatározott és említett fels rendez szintet is mutatják.
A 3/6. ábra szelvénye átmenetként a bakonyai tarka homokk és a közvetlen
fedjében lév (már a Kvágótöttösi Homokk Tagozatba tartozó) kvátgó-

töttösi szürke homokk közötti morfológiai diszkordanciának, valamint a fels-
permi üledékgyjt területünkön aszimmetrikus süllyedése kezdetének érzékel-

tetését szolgálja, idben még a morfológiai bázis (a bodai aleurolit) közelében.

A 3/c. ábra már a fels rendez szint (a lila, kavicsos homokk fekje) létre-

jöttének idejére, mintegy a felsperm végére kialakult helyzet szelvény szerinti

rekonstrukció
j
a

.

4. A rekonstrukciós szelvényekbl levont következtetések területi vizsgála-

tát szolgálják a 4. és 5. ábraként szerepl térképek.

A 4. ábra a bakonyai tarka homokk bázisát képez bodai aleurolit felszínének

rekonstruált morfológiai térképe, a 3/c. ábra szelvénye szerinti felfogásban.

A bodai aleurolit felületének ez a térbeli helyzete közel a felsperm végére

alakult ki, a felspermi üledékképzdés általános morfológiai feltételeinek egyik

meghatározó elemeként. A térkép jól mutatja a felspermi üledékgyjt egyen-

ltlen mérték süllyedését, amelynek súlypontját a vizsgált terület DK-i részén

adja meg.

Nem hagyható figyelmen kívül az, hogy a bázisszint süllyedésének súlypontja a
Ny-Mecsek egyik meghatározó szerkezeti felülete, a KÉK-NyDNy-i (és K-Ny-i) osapású,
ún.,,mecsekalja vonal” közvetlen közelében van. Mivel ez a formailag összetett („vetk”,
„feltolódások”) és idben változó tulajdonságokat (süllyedést, emelkedést, eltolódást)

mutató szerkezeti felületegyüttes (Weber B. 1977., 1985.) legalább a breton fázis óta
létezik (Szederkényi T. 1970., 1977.), ezért valószín, hogy hogy hatással volt a permi
medence egészének morfológiai fejldésmenetére. Ennek egyik jele lehet a felspermi üle-

dékgyjt aszimmetrikus süllyedésének ténye. A medencefejldés szerkezeti összefüggései

csak a mélyszerkezet föltárásának befejezését követen válnak érdemben vizsgálhatóvá.

A „szintvonalak” lefutását figyelembe véve a bodai aleurolit felszínébl

alakult nagyformába beleillenek a bakonyai tarka homokkben és a magasabb
felspermi rétegekben a különböz szerzk által korábban végzett más-más
minség szállítási iránymérések és következtetések eredményei. Vizsgálataik

szerint a különböz mellékirányok mellett az ÉNy-ról DK felé történt f szál-

lítási irány a legvalószínbb. A rekonstrukciós térkéj) (4. ábra) szerint a vizs-

gált terület ÉK-i részén a szintvonalak fleg ÉNy —DK és kisebb mértékben
K — Ny csapású lefutása miatt — szintén a süllyedés súlypontja felé tartó —
ÉK-rl DNy-ra és É-ról D-re történt firányú üledékszállítás is valószín.

(A súlypont helyzete a K-rl történt szállítást sem zárja ki.)
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Fenti ,morfológiai alapú következtetések a lényeget tekintve egyeznek BarabáSNÉ
Stuhl A. (1981) kavicsnagyság és durvasági index vizsgálatainak eredményeivel a
,,G -f- D” kisciklusokra vonatkozóan, valamint Kassai M. (1963., 1979) szemcsenagyság
vizsgálatainak eredményeivel közel ugyanabból a ciklushalmazból.

Az 5. ábra térképe a bakonyai tarka homokk vastagságát mutatja az alsó ren-

dez szintként szerepl bodai aleurolit bázisra felépítve. Ez a viszonylag vál-

tozatos morfológiai kép, amely a tarka homokk jelents vastagságától annak
csaknem teljes hiányáig terjed rendszert jelez, a kvágószlsi formáción
belüli kiterjedt hidrodinamikai erózió eredményeként jöhetett létre. Kialakulása
idben a kvágótöttösi szürke homokk összlet lerakódásának kezdetével függ
össze. A morfológiai diszkordancia alapvet oka a bakonyai tarka homokk
lerakódása idején a Ny-mecseki felspermi üledékgyjtre még általában jel-

lemz kezdeti egyensúlyi állapot evolúciós változása, megbomlása.

A formáción belüli hidrodinamikai erózió a Ny-mecseki felspermi üledékképzdésben
gyakran tapasztalt földtani jelenség. Kisebb méret (fúrómagokon is észlelhet) nyomai
a folyóvízi üledékritmusok kezd durvaszem rétegei alatt „kimosási felszín” formájában
jelennek meg. Ezek az eróziós felületek általában egy korábbi ritmus már leülepedett
anyagának feltépése és továbbszállítása során keletkeztek (6. ábra). Ugyanilyen eredet
formák a sodorvonalat jellemz megfigyelt „áramlási csatornák” is. A példának felhozott
elsdleges kisformák általában a folyóvízi szállítási közegre közvetlenül ható évszakos
változásokhoz kapcsolódnak.
A Ny-mecseki felsperm részletes vizsgálata során Barabásné Stuhl A. (1973., 1981.)

a Barabás A. és Jámbor A. közremködésével kialakított módszer segítségével az üledé-
kes ritmusra mint alapegységre olyan hierarchikus, 1 — 18 apróciklusból és ,,A”, ,,B”,
,,C D" kisciklusokból álló rendszert épített fel, amely az üledékgyjt egészére egy-
idejleg ható tektonikus változásokat is tükrözheti. Közölt adatai (1981.) szerint a „kro-
nológiai egységként” is felfogható kisciklusokra az a jellemz, hogy egyrészt a változó
vastagságok ellenére azonosíthatók, másrészt, hogy kezd szakaszaik megkülönböztet-
heten durvább szemnagyságúak. A jelen tanulmány szempontjából szükséges kiemelni
azt, hogy a felspermi rétegsor alsó kétharmadára jellemz „A” és ,,B” kisciídusok való-
jában csak félciklusok! Teljes ciklusnak csak a „C D” kisciklus tekinthet (7. ábra).
Ez tényszeren azt jelenti, hogy az „A” és „B” kisciklusok kezd felének leülepedését
követen az üledékgyjtre ható reliefenergia viszonyok pozitív irányba tolódtak el.

Idlegesen megnövekedett az üledékszállítási és egyidejleg az eróziós energia is! Az a
földtani jelenség, amely a fentebb már említett (6 . ábra) eróziós kisformákat hozta létre,

morfológiai diszkordanciaként kiterjedt nagy formában is megjelent. Mivel a fáciesviszonyok

6. ábra. Példák a hidrodinamikai erózió kisformáira a Ny-Mecsek felsöpermi korú folyóvízi rétegeibl (Wjébkr B. 1987)
Az értelmezett képek a henger alakú fúrómagok palást-felületének fényképei. (Fotó és montázs: Egyed I.—HAmos G.)
Jelmagyarázat: a. 1. Középszem homokk, aprószemfi homokk sávos közbetelepülésével, 2. Éles határú,
egyenletes eróziós felszín, 3. Durvaszem, aprókavicsos homokk (az eróziós felszín fölött a sötétebb tónusú riolit

kavicsok hossztengelyük szerinti irányított helyzete figyelhet meg), b. 1. Aprószem, jól osztályozott, rétegzetlen

homokk, 2. Áramlási csatornafenék durván tagolt eróziós felszíne, 3. Konglomerátum, c. 1. Középszem-aprószem,
osztályozatlan homokk, 2. Éles határú, egyenetlen eróziós felszín, 3. Aprókavicsos konglomerátum, 4. Zárvány az
eróziós felszín alatti középszem-aprószem, oszt ályozatlan homokk anyagából.^. 1. Aprószem homokk, finoiuszemfi

homokk sávokkal, 2. Éles határú, egyenetlen eróziós felszín, 3. Durvaszemfi, koptatatlan kavicsokból álló aprókavi-
csos homokk, a közvetlen fekfibl származó mátrix anyaggal, 4. Az eróziós felszín alatti aprószem, sávos homokk
már diagenizálódott üledékanyagából feltépett legömbölyített kavics, 5. A kavics alsó felületébe nyomódott szögletes

kavicsok. KA — a mag függleges tengelyének helyzete, O — fent, U — lent

Abb. 0. Beispiele für die Kleinformen dér hydrodynamischen Erosion aus den oberpermischen fluviatilen Scliichten

des westlichcn Mecsek-Gebirges (B. Wíober 1987). Die interpretierten Bilder sind Photographien dér Mantelflüche dér
zylíndrischen Borkerne (Photo und Montage: I. Egyed— G. II Amos). Zelchener k lír ung:a. 1. MittelkÖrniger
Sandstein mitstreifiger Zwischenlagerung von kleinkörnigem Sandstein, 2. Gleiehförmige ErosionsoberflSche, 3. Grob-
kÖrnlger Sandstein mit kleinen Geröllen (iiber dér Erosionsoberflüche lüsst síeli die nach den LAngsachsen oricntierte

Lage dér dunklertünigen Rhyolithgerölle beobachten). b. 1. Kleinkörniger, gut sortierter, ungeschichteter Sandstein,
2. Grobgegliederte Erosionsoberflüche des Bodens eines Strömungskanals, 3. Konglomerat. c. 1. Mittel- bis klein-

körniger unsortierter Sandstein, 2. llnebene Erosionsoberflilche von scharfer Grenze, 3. Klcinschottriges Konglomerat,
4. Einschluss aus dem Matériái des unter dér Erosioneoberfliíohe befindlichen mittel- bis kleinkörnigen, unsortiertcn
Sandsteins. d. 1. Kleinkörniger Sandstein mit Bündern von feinkörnigem Sandstein, 2. Unebene Erosionsoberflüche
von scharfer Grenze, 3. Kleinkörniger Sandstein aus grobkörnigen, unubgerundeten Geröllen mit einer Mátrix aus dem
unmittelbaren Liegenden, 4. Abgerissencs, abgerundetes Geröll aus dem diagenisiertenSediment des unter dér Erosions-
oberflache befindlichem kleinkörnigem, gebündertem Sandstein, 5. In die Untorflüchc dér Gerölle eingequetsehte

winkclige Gerölle. KA — Position dér vertlkalen Achse des Kerus, O — oben, U — untén
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7. ábra. A Kvágószlsi Homokk Formáció apróciklusai és kisciklusai (Barabásné Stuhl Á. 1981. után, részlet)

Jel magyarázat: I. Bodai Aleurolit Formáció, II. Kövágószólösi Homokk Formáció, III. Szemnagyság! görbe,
IV. Apróciklusok, V. Kisciklusok

Abb. 7. Kleinzyklen und Mikrozyklen dér Kvágószls Sandstein Formation (Detail, nach Á. barabAs-stühl).
Zeichenerklárung:I. Boda Aleurolith Formation, II. Kvágószls Sandstein Formation, III. Granulometri-

sche Kurve, IV. Kleinzyklen, V. Mikrozyklen

továbbra is változatlanok maradtak, a Ny-mecseki felspermben ez a folyamat a folyóvízi

„formáción belüli kiterjedt hidrodinamikai erózió” fogalmának földtani tartalma. Tekin-
tettel arra, hogy a felspermi üledékképzdés hátterében ható (élpfalzi ? Wein Gy.
1969.) tektonizmus eredménye az üledékgyjt aszimmetrikus mélyülésének kezdete,
ezért a változás „evolúciós” jelzje is indokolt. A kiterjedt morfológiai diszkordancia
felismerésével egyidejleg még nem lehet állást foglalni a Barabásné iStuítl Á. által

kimutatott „A” és „B” félciklusokkal való korrelációra vonatkozóan. Az üledékgyjtben
nemcsak egy, hanem több morfológiai diszkordancia szint is kialakulhatott.

A morfológiai diszkordancia fenti értelmezése a bakonyai tarka homokk
és a fedjében lév kvágótöttösi szürke homokk közötti viszonyra a korábbi

munkákban feltüntetett heterópia lehetségét kérdésessé teszi.

A Ny-mecseki felsperm rétegtanában jelents szerepet kaptak az uralkodó színfácie-

sek (1. tagozatok: tarka, szürke(zöld), vörös). A színfáciesek közötti geokémiai eredet
heterópia a Kvágószlsi Homokk Formáción belül csak a kvágótöttösi szürke (-zöld-)

és a cserkúti vörös homokk rétegei között bizonyítható egyértelmen. E „heterópia” fel-

ismerésének — a zöld szín geokémiai határfácics kezdetben kizárólagos uránhordozóként
ismert szerepe miatt — meghatározó kutatásmódszertani jelentsége volt. Újabban a
Ny-mecseki felsperm geokémiai nagyszerkezetének vizsgálatára irányuló kísérletek szá-
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mólnak a bakonyai tarka homokk „heterópikus” helyzetével, alsó tarka határ — vagy köz-

tes — fáciesként. A heterópia fogalma megjelenésének és a publikált rétegoszlopokba
való beépülésének tehát elssorban geokémiui, de megismeréstörténeti háttere is van.

Üledékföldtani értelemben vett heterópiáról nem lehet szó. Mind a korábbi, mind az
újabb (pl. Dobosi I. 1978., Konrád Gy. 1978) vizsgálatok a bakonyai tarka homokk
és a kvágótöttösi szürke homokk egyaránt folyóvízi ffáciesbe való tartozását mutatták
ki. Ennek ellenére vannak és lehetnek még olyan további különbségek, amelyek vizsgálata
a felspermi folyóvízi üledékképzdés fejldésének részletesebb elemzését teszik lehetvé.
A permen belüli heterópia lehetségének bírálatával korábban már Tzsér O. is foglal-

kozott (in: Jámbor Á.—Tzsér O.—Wéber B. 1962.).

8. ábra. A Cu-, U- és V-tartalom eloszlása a Kvágószlsi Homokk Formáció redox fácieseiben (Vincze J. 1985).
Jelmagyarázat: 1. Redox fácies, 2. Vasoxidációs fok és redox potenciál, 3. Átlag és eloszlás jelleg, 4. Oxidált,
5. Redukált, 6. Oxidált, 7. Vrösbarna tarka, 8. Alsó tarka határ vágj" köztes fácies, 9. Fek és köztes szürke, 10. Fels
zöld határ vagy köztes fácies, 11. Fed és köztes vörös, 12. Bodai Aleurolit Formáció, 13. Bakonyai tarka homokk,

14. Kvágótöttösi szürke homokk, 15. Cserkúti (vörös) Homokk Tagozat

Abft. 8. Verteilung des Cu-, D- and V-Gehaltes in den Redoxfazies dér Kvágószls Sandstein Formation (J. Vincze
1985). Zeichenerklárung: 1. Redoxfazies, 2. Eisenoxydationsgrad und Redoxpotential, 3. Durchschnitt und
Verteilungscharakter, 4. oxydiert, 5. reduziert, 0. oxydiert, 7. rotbraun bnt, 8. untere Buntgrenze oder Zwischenfazies,
9. Liegendes und dazwischen gelagertes graues Gestein, 10. obere Grüngrenze oder Zwischenfazies, 11. hangendes und
dazwischen gelagertes rotes Gestein, 12. Boda Aleurolith Formation, 13. Bakonyaer Buntsandstein, 14. Kvágótöttöser

grauer Sandstein, 15. Cserkút (rotes) Sandstein Glied

Jelen tanulmány a bakonyai tarka homokkövet, mint kzettani egységet és nem mint geo-
kémiai szinfáciest kezeli. Alapul a terepi térképezési és fúrásdokumentálási tapasztalatok
szolgálnak. Ezek szerint az egyes megfigyelési pontokban (feltárások, fúrások), esetenként
látható folyamatos üledékátmenet ellenére általában jól felismerhet a fed kvágótöttösi
szürke homokktl való elhatárolás lehetsége. A kialakult gyakorlat szerint a makrosz-
kópos határt a szürke homokk fehér szín földpátjaival szemben a tarka homokkben
a vörös szín földpát-szemcsék jelleget adó mennyisége, ezzel párhuzamosan a szürke
homokkben uralkodó szürke alapszín riolit (kvarcporfír) kavicsok eltt a tarka homok-
kben a vörös alapszín riolit (kvarcporfír) kavicsok túlsúlya, valamint a bakonyai tarka
homokkben a homokk, kavicsos homokk és a konglomerátum rétegek között a vörös
aleurolit és vörös, finomszem homokk rétegek elfordulásának együttese jelzi. E f bé-
lyegek alapján — néhány méteren belül — a bakonyai tarka homokk a kvágótöttösi
szürke homokktl jól elhatárolható.

A bakonyai tarka homokk elkülönülését-elkülönítését a Kvágószlsi
Homokk Formáción belül egyrészt az üledékföldtani alapadatok nem zárják ki,

másrészt geokémiai adatok határozottan megersíteni látszanak. A Vincze J.

(1985.) által vizsgált és értelmezett geokémiai adatok azt bizonyítják, hogy
a Ny-mecseki felspermben a bakonyai tarka homokkhöz kötdve ismert
réz — urán indikáció és ércesedés elkülönül a kvágótöttösi szürke homokk
fels (zöld) részében ismert vanádium — urán geokémiai elemtársulástól
(8. ábra).
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9. ábra. Rekonstrukciós földtani szelvények a Ny-Mecsek felspermi üledékgyöjtjérl a felsperm végi állapotra

szerkesztve (Wéber B. 1987). Jelmagyarázat: 1. Bodai Aleurolit Formáció (középsöpenn), 2. Bakonya!
Homokk Tagozat (felsperm), 3. Kvágótöttsi Homokk Tagozat (felsperm), 4. Fels rendez szint, 5. Mélyfúrás

Abb. 9. Geologische Rekonstruktionsprofile über das oberpermische Sedimentationsbecken des westlichen Mecsek-
Gebirges, konstruiert für den Zustand, in dem das Becken am Ende des Oberperms war (B. Wéber 1987). Zeichen-
erklárung: 1. Boda Aleurolith Formation (Mittelperm), 2. Bakonya Sandstein Glied (Oberperm), 3. Kvágó-

töttös Sandstein Glied (Oberperm), 4. Oberer Kontrolihorizont, 5. Tiefbohrung

A bakonyai tarka homokk vastagságtérképét is nézve figyelemre méltó

az a tény, hogy a ,,B” jel szelvény végén lév VIII. sz. szerkezeti fúrásban

(1. még az 5. ábrát) ismert ércesedés „kifejezetten réz — urános” (Vincze J.

1985.) jelleg. Ha tényként kezeljük azt, hogy a Ny-mecseki felspermi üledék-

képzdés súlypontja a kvágótöttsi szürke homokk nagyvastagságú kifejl-

dését jelenti, akkor Vincze J. fentebb ismertetett geokémiai adatait is mérle-

gelve alapos indokkal merül fel a VIII. sz. szerkezeti fúrás területének paleo-

morfológiai hovatartozása. Vajon a szoros értelemben vett Ny-mecseki fels-

permi üledékgyjt szegélyét képviseli-e, vagy már egy másik paleomorfológiai

egység része? Ezek a kérdések földtani adatok alapján merültek fel. Megvála-

szolásuk ugyanilyen módon indokolt, mert szorosan összefügg a Ny-mecseki

felsperm és ezen belül az urán (réz?) elfordulás kutatásának további szük-

ségességével és lehetségeivel É és ÉK felé.

5. Fúrási adatokból, a fels rendez szintre szerkesztve, a Ny-mecseki fels-

permi üledékgyjt morfológiájának részleteit két rekonstruált földtani szel-

vény mutatja be (9. ábra). A szelvények az üledékgyjt eddig ismert méretei-

nek, de fleg arányainak érzékeltetését szolgálják. Ezek a szelvények kevésbé

torzítva jelzik azt a valósághoz közelebb álló keretet, amelyet pl. az uránlel-

helyre már kidolgozott és még készül ércesedési modellek alapvet földtani

körülményeinek vizsgálatához célszer figyelembe venni.
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Befejezés

A felspermi üledékgyjt morfológiájának vizsgálata során felhasználtuk

a korábbi kutatók leglényegesebb eredményeit. Szükséges hangsúlyozni, hogy

ezek nélkül a bemutatott tanulmány nem fogalmazódhatott volna meg.

A munka során számos olyan támogató, valamint továbbra is vitaalapul

szolgáló részletkérdés merült fel, amely reambuláló vizsgálatok elvégzését

igényli. Ezeken túlmenen szükségesnek látszik a Ny-mecseki permi medence

üledékképzdési viszonyainak részletesebb elemzése is.
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A kézirat beérkezett: 1987. XI. 17.

Morphologie des oberpermischen Sedimentationsbeckens

des westlichen Mecsek-Gebirges

B. Wéber*

Auszug

Das Untersuchungsgebiet ist dér Westteil des Mecsek-Gebirges in Südungarn. Das aus
permischen und triadischen Schichten bestehende Grundgebirge stellt eine strukturelle

Einheit dar, die durch eine Antiklinale mit einer ONO-WSW orientierten longitudinalen
Achse kontrolliert ist. Das Perm ist durch unter-, mittel- und oberpermische Schichten
gleichermassen vertreten. Sich vor allém auf Bohrdaten stützend (Abb. 1), wird es versucht
die morphologische Entwicklung des vöm Gesichtspunkt dér Volkswirtschaft wesentlichen
Sedimentationsbeckens und seinen bis zum Ende dér Permperiode erreichten Zustand
skizzenhaft zu rekonstruieren.

Die zum mittleren Perm gerechnete Boda Aleurolith Formation bildet die stratigraphi-

sche und morphologische Basis dér oberpermischen Sedimentation. Diese, ca. 900 m
máchtige Formation besteht aus rten Strandablagerungen, die in einem Peneplain um-
gewaldeten Milieu abgelagert wurden und unter denen die chemische Sedimentation eine

wesentliche Rolle spielte. Die Boda Aleurolith Formation wurde früher mit dem Rotlie-

gend identifiziert. lm Ergebnis dér in dér Umgebung des Sedimentationsbeckens durch
tektonische Beanspruchungen hervorgerufenen Veránderung dér Reliefenergie beginnt
die oberpermische Sedimentation, dérén Ablagerungen die Kvágószlós Sandstein For-
mation aufbauen. Die Kvégószls Sandstein Formation besteht aus drei Gliedern:

dem Bakonya Sandstein Glied (bunter fluviatiler Sandsteinkomplex), dem Kévágótöttös
Sandstein Glied (grauer, fluviatiler Sandsteinkomplex) und dem Cserkút Sandstein Glied

(rotfarbiger fluviatiler Sandsteinkomplex). In dér ersten Phase dér oberpermischen Sedi-

mentation lagern sich die Schichten des Bakonya Sandstein Gliedes ab, die sich mit einer

Sedimentationskontinuitát aus dér Boda Aleurolith Formation entwickeln (Abb. 2).

Zr Zeit dér Ablagerung des Bakonya Sandstein Gliedes sind noch die durch die Ablage-
rung dér Schichten des Boda Aleurolith Formation gekennzeichneten Gleichgewichtsver-

háltnisse determinant (Abb. 3/a). Danach, wahrscheinlich bereits unter dem Einfluss

dér Vorperiode dér pfálzischen Phase, beginnt das asymmetrische Absinken des oberper-
mischen Sedimentationsbeckens (Abb. 3Jb). lm Ergebnis des Absinkens wird einerseits

Unternchmen für Erzbergbau Mecsek, Pécs H-7033, üngarn.
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die Oberfláche des Bakonya Sandstein Gliedes durch intrafonnationelle hydrodynamische
Erosion gegliedert (Abb. 5 ), andererseits kornint dér Gewichtspunkt des asymmetrischen
Absinkens des Sedimentationsbeckens (Abb. 3fc), sowie sein durch die Oberfláche des
Boda Aleurolith Formation gekennzeichneter morphologischer Rahmen zustande (Abb.

4), dér zum Ende des Oberperms seine endgültige Form annimt. Die hydrodynamische
Erosion ist eine im westlichen Mecsek-Gebirge im Oberperm oft vorkommende geologische
Erscheinung. Ein Beispiel ihrer auch auf Bohrkernen beobachtbaren Grundformen ist

in Abb. 6 zu sehen. Über die Zyklen dér oberpermischen Kvágószls Sandstein Forma-
tion von fluviatiler Hauptfazies im westlichen Mecsek-Gebirge gibt die Abb. 7 eine Über-
sicht. Vöm Gesichtspunkt des Gegenstandes des vorliegenden Aufsatzes sind die Klein-

zyklen ,,A”, ,,B” grösserer Aufmerksamkeit wert. Diese Halbzyklen beweisen eindeutig
das kumulatívon Effekt dér wesentlichen Veránderungen dér Sedimenttransport-Energie-
verháltnisse innerhalb dér oberpermischen Formation (die auf die morphologischen Ver-
háltnisse innerhalb dér Formation wirkende hydrodynamische Erosion).

Dér Gewichtspunkt des asymmetrischen Absinkens des oberpermischen Sedimenta-
tionsbeckens steht mit einer regionalen Bruchstörung, die beweislich seit dér bretonischen
Phase bis zum Pleistozán aktív war, im Zusammenhang.

Innerhalb dér Kvágószls Sandstein Formation kommt Urán in zwei Horizontén vor.
Im unteren Horizont (an das buntfarbige Bakonya Sandstein Glied gebunden) wird die

Vergesellschaftung von Elementen durch Kupfer gekennzeichnet, im oberen Horizont
(an dér Grenze zwischen dem Kvágótöttös Sandstein Glied von grauer Farbe und redu-
ziertem Zustand und dem rten und oxydierten Cserkút Sandstein Glied) ist Vanadium
das charakteristische Element (Abb. 8). In dér auf den Profilén dér Abb. 9 durch VIII
bezeichneten Bohrung ist eine Kupfer —Urán-Vergesellschaftung charakteristisch

.

Angesichts dér Lage dieses Punktes (siehe noch Abb. 4, 5) taucht die Möglichkeit auf,
dass das Gebiet von Bohrung VIII schon einer anderen oberpermischen morphologischen
Einheit angehört.

Mop({)OJiorHqecKHe ocoöeHuocTH no3/iHenepMCKoro acceiiHa Ha

3anaAe MeneKCKMx rop

Be.w Beöep

PaccMaTpuBaeMbifl paiíoH HaxogiiTcn b 3anagHoií Mac™ rop Menete b IOmchoh BeHrpHH.
IlepMCKHMn h TpnacoBbiMH omoweHHjtMn 3gecb c;io>KeHa egHHan aHraKJiHHajib BCB—3K)3
npocrapaHHH. ríepMCKan CHCTeMa npegcTaBJieHa hh>khhm, cpegHHM h BepxmtM oTgejiaMH.
B HacTOíuiteö paoTe b nepByio onepegb Ha 6a3e ypoBbix gaHHbix (puc. I

)

gegaeTcn nonbiTKa
cxeMaTOnecKOH peKOHCTpyKitnn acceiiHa no3gHenepMCKoro ocagKOHaKonjieHHH, CTonb b3>kho-
ro h b npaKTHnecKOM omouieHiiH.

OcHOBaHHeM, Ha kotopom HMejio MecTO no3genepMCKoe ocagKOHaKonjieHue, xax b CTpararpa-
(jwnecKOM, Tax h b MopijjojiornnecKOM oraomeHHii hbjihctch ogaiiCKan CBiua aneBpogHTOB, ot-
HocHMaa k cpegHeií nepivin. Ona cjio>xeHa xpacHouBerabiMH npHpe>KHbiMH oTJioneeHHHMH, Ha-
KonHBuiniMHCH Ha <{)OHe neHen^eHH3HpoBaHHoro JiaHamatJíTa, b cocTaBe KOTopbix 3HaMHTejibHyio
pojib nrpaioT xniMHMecKHe ocagKH. BogancKan cBirra ajieBponHTOB paHbuie conocTaBgggacb
c KpacHbiM jie>KHeM.

B pe3ynbTaTe TeKTOHHnecKHx npogeccoB b OKpecraocmx acceiiHa npoireoingo H3MeHeHHe
3HeprHH pejibeijia, ne.M oöycgOBgeHO Hana.no no3gHenep.\tCKOH cegHMeHTauHii, npogyKTOM koto-
pofi HBJiHeTCH KéBarocégéuiCKan CBiiTa necnaHHKOB. riocjiegHHH coctoht H3 Tpex nogCBirr: axo-
hhhckoíi (necTpogBeTObie ajunoBHajibHbie necnaHHKii), KéBaroTéTreiucKoii (cepogBerabie aggio-
BHajibHbie necnaHHKH) h nepnyTCKoií (xpacHOiiBerabie ajunoBHagbHbie necnaHHKH).

Ha nepBOií CTagmi n03gHenep<viCK0ii cegiiMeHTauHii HaKanjuiBaioTCH necnaHHKH aKOHgii-
ckoh nogCBiiTbi, CMeHínomeii ogaiiCKyio CBHTy ajieBponHTOB c nocTeneHHbiM nepexogoiw (puc. 2).

Bo Bpe.MH HaKonjieHHH necnaHHKOB aKOHniiCKoií nogCBirm onpegejimomiuviH b acceiiHe hbjih-
iotch eme paBHOBecHbie ycgoBHg, xapaKTepHbie gjin HaKongemin ajieBponHTOB ogaftCKOH
CBiiTbi (puc. 3a). Bcjieg 3a 3thm, Beponrao, ywe b cbh3h c npegBecraineajviH n(})agbucKOH (J)a3bi

HammaeTCH acHMAieTpHHHoe onycKaHiie gHa no3gHenepMCKoro acceiiHa (puc. 3b). B pe3yjibTaTe
onycKaHHH, c ogHoií CTopoHbi, noBepxHOCTb aKOHgHCKoií nogCBHTbi pacnneHHeTcn BHyTpn-
(})opMaHHOHHOH rHgpoflHHaMunecKOH 3po3Heii (puc. 5), a c gpyron, — o(J)opMJiHeTCH oceBan 30-
Ha acHMMeTpiiMHoro onycxaHHH gHa acceiiHa (puc. 3c), a Taxwe Mop^ogoninecKan paiwa ac-
cefiHa (puc. 4), oo3HaneHHan noBepxHocrbio ogaiiCKOii cbhtm; 3Ta paMa b OKOHnaTegbHOM
BHge c$opMHpoBaJiacb k KOHgy no3gHeií nepMH.
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THflpoflHHaMHMecKaH apo3HH npeflCTaBJ7fleT co6oií reojiornnecKoe AB-nemie, lUHpoKO pacnpo-
CTpaHeHHoe b BepxHeií nepMH 3anaflH0H Mac™ rop Ménén. XapaKTepHbie npoHBneHHH Haöaio-

flaiOTCB Ha KepHax 6ypoBbix ckb3>khh, oahh H3 npHMepoB npHBOAHTCH Ha puc. 6. Uhkam Ke-

BarocéJiéuiCKOH cbhtw necnaHMKOB no3AHenepMCKoro B03pacTa h ajunoBHaabHoro reHe3Hca npw-
boahtch aah oÖ3opa Ha puc. 7. Rnn TeMbi HacTonmeií paöo™ ocoöoe 3H3MeHHe hmckjt Manbie

HHKJlbl «A>> H «B». 0THMH nOJiyUHKJiaMH 0AH03H3MH0 A0Ka3bIBaK)TCH CyMMapHOe B03fleí}CTBHe cy-

mecTBeHHbix H3MeHeHHH b 3HepreraMecKHx ycjiOBHHx nepeHOca ocaana, To-ecTb rHApoAHHaMH-
MeCKyK) 3P03HK), BAHAIOmyK) Ha HHTpa(j)OpMaHHOHHbie M0p(j)0J10rHMeCKHe OCOÖeHHOCTH.

Ocb acHMiweTpHMHoro norpy>KeHHH BHyTH no3AHenepMCKoro öaccefiHa ocaAKOHaKoaneHHA
CBH33Ha C perHOHajlbHbIM TeKTOHHMeCKHM HapymeHHeM, aKTOBHOCTb KOTOpOrO fl0Ka3blBaeTCH0T

peTOHCKOH (J)a3bi ao naeHCTOueHa.
B npeaenax KéBarocéJiéuiCKOH cbhtm necMaHHKOB ypaHOHOCHbiMH hbjijhotch ABa ropH30Hra.

B HHWHeM H3 HHX, CBH3aHHbIM C ÖaKOHHHCKOH nOACBHTOH neCTpOHBeTHblX neCMaHHKOB, HaÖJlK)-

flaeTca h o6orameHHe Meabio, a b BepxHeM, CBB3aHHbiM c KOHTaKTOM KéBaroTCTTémcKOH noa-
CBHTbl BOCCTaHOBJieHHblX CepOUBeTHblX neCM3HHK0B H MepKyTCKOH nOACBHTbl OKHCJieHHblX

KpacHopBeTHbix necMaHHKOB — BaHaaneM (puc. 8). B CKBawHHe VIII Ha npo({)HJiHx puc. 9
xapaKTepHa accouHapHH ypaHa c Meabio. yMHTbiBan noao>KeHHe aaHHoro nyHKTa (cm. T3K>Ke

H puc. 4 H 5), MO>KHO BblABHHyTb HAdO 0 TÓM, MTO OKpeCTHOCTH CKB3>KHHbI Vili OTHOCHTCA y>Ke

K hhoíí Mop(J)OAorHMecKOH eAHHHpe no3AHenepMCKoro B03pacTa.
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Tzegláp megsemmisülések

a Kárpát-medencében*

Dr. Dömsödi János**

(7 ábrával)

Összefoglalás: A szerves üledékek lerakódása a tzeglápokban tartósan pozitív

mérleget jelent. Amikor a lápkópzdés befejezdik, kezdetét veszi a negatív mérleg be-

indulása és a fokozatos „tzegfogyás” folyamata válik uralkodóvá. Ez a folyamat azonban
szabályozásra szorul, vagy lemondhatunk a sok milliárd forint érték szerves anyag
vagyonról és a „tájháztartás” természetes területelemeirl, amelyek mozaikszeren hálóz-

zák be a tájak, országok, földrészek felületét. A hazai lápmegsemmisülés folyamatát
— mennyiségi, minségi változásait — országos és részletes (hansági) vizsgálat keretében
mutatjuk be.

Bevezet

A világ egyes országaiban a földtani negyedidszaki üledékek igen jelents
részét a tzeglápok képezik. Ezekben az országokban (pl. Nagy-Britanniában,
Kanadában, a Szovjetunióban, Finnországban stb.) a tzeglápterületeknek
a tájak és talajok természeti egyensúlyában megnyilvánuló környezetföldtani
— környezetvédelmi — szerepe, és a mezgazdasági, ipari termeléshez kap-
csolódó területfelhasználása — természeti erforrása — is meghatározó
(Göttlich 1980; Dömsödi 1977, 1979, 1982, 1983).

Néhány európai országban (Hollandiában, az NSzK-ban, Dániában, Magyar-
országon) a tzeglápok, tzegkészletek jelents része átalakult, megsemmisült.
Egyes térségekben már a tzeglápok teljes eltnésének a veszélye is bekövet-
kezett. A vázolt körülmények indokolják a lápmegsemmisülés átfogó, országos
— helyzetfelmér — vizsgálatait, és a lápmegsemmisüléssel együtt járó meny-
nyiségi, minségi változásokra irányuló részletes vizsgálatokat.

Lápképzdés, lápmegsemmisülés

Magyarország nem tartozik a világ legintenzívebb tzegképzdési övezeté-

hez, ennek ellenére a Kárpát-medence sajátos természeti-földrajzi és geomor-
fológiai adottságai miatt hasonló mérv lápképzdés volt, mint az észak-euró-

pai országokban (1. ábra). A Kárpát-medence magyarországi területén a tzeg-
lápok részletes sekélyföldtani — agrogeológiai — kutatási eredményei (László
1915, Schenkengel 1952, Dömsödi 1977) és a tzeglápok rendkívül nagy

• Bemutatta a Gazdaságföldtani Szakosztály 1987. jún. 2-i ülésén.
** Mezgazdasági Földtani Szolgálat, H-1015 Budapest, Batthyány u. 46.
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2. ábra. A tzegterületek és tzegkészletek változása, megoszlása a századforduló után

Fig. 2. Variation and distribution of peat areas and resources after the turn of the century

mérv átalakulása, megsemmisülése kivételes lehetséget kínálnak arra, hogy
újszerén: egy nagyobb földrajzi egység területén, összefüggen szemléljük,
vizsgáljuk a lápmegsemmisülés folyamatát.

A lápképzdések befejezdését (kb. 1820— 1870) követ hosszan tartó „ter-

mészetátalakító” munkafolyamat eredményeként — amely a lecsapolási, folyó-

szabályozási, vízrendezési munkálatokban nyilvánult meg — a tzeglápok
nagyobb része átalakult, megsemmisült (Dömsödi 1979, 1980). A századfor-

duló után (1915) a tzegterület közel 100 000 ha, a tzegvagyon pedig közel
egvmilliárd m3 volt (László 1915).

Az Elzetes országos tzegkataszter (Dömsödi 1970, 1971) azt mutatja, hogy
a korábbi tzegterület regyharmadára, a tzegvagyon pedig egynegyedére
csökkent! Ennek a hatalmas mérv megsemmisülésnek ma már a biogeoöko-
lógiai és gazdaságföldtani hatásai egyaránt, és egyre erteljesebben érvénye-
sülnek. Bebizonyosodott, hogy a lápterületek szorosan hozzátartoznak a bio-

szférához, amelynek egyensúlyban tartása — a száraz és vizes területek aránya,
természeti egyensúlya — meghatározó szerep. A tzeglápok környezetföld-
tani, ilL tájökológiai szerepe pl. a felszíni vizek gyjtésében, tárolásában, páro-
logtatásában, a lápi vegetáció és fauna természeti értékei, a potenciális szerves-

anyag vagyon stb. átmentésében nyilvánul meg (Dömsödi 1984). Az elpusztult

3 Földtani Közlöny
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mintegy 600 millió m3 tzegvagyon jelenlegi értéke közel 50 milliárd Ft!
A még meglev készletek kedveztlen gazdaságföldrajzi eloszlása — a vagyon
95%-a a nyugati, 4%-a a középs, 1%-a a keleti országrészen van — a fel-

használást tovább nehezíti (2. ábra).

A különböz idszakokban elvégzett országos felmérések (térképezések)

egyik legjelentsebb gyakorlati tapasztalata volt, hogy tíz év alatt átlagosan
kb. 10 cm-rel csökkent az átlagos tzegvastagság, évtizedek múlva pedig egyre
jobban zsugorodott a tzeg képzdményhatára. Az Országos tzegkataszter hely-

színi munkálatai (Dömsödi 1981) során a korábban térképezett tzegterületek
egyharmadát, felét, háromnegyed részét, st teljes lápvidékek tzegterületét
„töröltük” a nyilvántartásból. A századforduló után bekövetkezett hansági
változásokat, területcsökkenéseket a 3. ábra szemlélteti.

Mennyiségi, minségi változások

A különböz idszakokból származó, de azonos területre vonatkozó doku-
mentációk (tzeg-, lápföldtérképek, rétegsor leírások, laboratóriumi vizsgálati

adatok) segítségével a lápterület mennyiségi, minségi változásai részleteseb-

ben is nyomon követhetk. A részletes vizsgálat olyan földtani tömb abszolút

helyzetére vonatkozik (4. ábra), amely magán viseli egy 30 éves intervallum
antropogén hatásait (a térfogatváltozással együtt járó zsugorodást, oxidációt).

A korábbi hasonló célú vizsgálatok relatív, ill. viszonyításos módszereken és

szubjektív méréseredményeken (leásással megbolygatott talajszelvénybe he-

5. ábra. A vizsgált területen 1950-ben, 1902-ben ás 1977-ben megállapított (kutatott) rostos tzeg regressziós egyenesei

(a meredekség csökkenése a rostos tzeg változását mutatja), y — függvényérték, T — független változó, b — y-ten-

gelymetszet, m — meredekség

Fia. 5. Regressionstraiglitsoffibrous peat identified (explored)in 1950, 1962 and 1977 in thestudy area(the reduction

of the slope refleots the variation of the fibrous peat). y — Function value, T — Independent variable, b — y-axis

section, m — slope
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lyezett betonoszlopok mentén mért adatokon, Kabar 1959) alapultak, vagy
tapasztalati megfigyelésekbl származtak. A tzegrészecske (szál vagy rost),

ill. a tzegréteg vastagsága — csökkenése — lineáris változást mutat (Gor-
jacskin 1950), ezért a változások a lineáris regresszió matematikai módszeré-
vel vizsgálhatók.
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6. ábra. A különböz kutatási években (1950, 1962, 1977) megáUapított rostos tzeg, vegyes tzeg és lápföld réteg-
vastagság adatai (em). Jelmagyarázat: 1. Fúráshely és száma, 2. Rostos tzeg, 3. Vegyes tzeg, 4. Lápföld,
5. Fekv. A tzegréteg összlet változása: 6 = 50—100 cm, 7 = 100—150 cm, 8 = 150 cm feletti tzegvastagság, 9. Tér-

fogatcsökkenés
Fig. 6. Thickness data of fibrous peat, mixed peat and peaty earth layers measured in different years of the research
project (1950, 1962, 1977). L e g e n d: 1. Location and number of borehole, 2. Fibrous peat, 3. Mixed peat, 4. Peaty
earth, 5. Underlying formation. Variation of the peat sequence: 6 = 50—100 cm, 7. = 100—150 cm, 8. more than

150 cm in peat thickness, 9. Volume reduction
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7. ábra. A változások szemléltetése KAVALlER-axonometriában szerkesztett regressziós egyenesekkel. Jelmagya-
rázat: m — Meredekség (vagyonváltozás), VT — Vegyes tzeg, RT — Rostos tzeg, 1. Lápfid, 2. Vegyes tzeg,

3. Rostos tzeg
Fiih 7. Variation illustration by regression straights as plotted in the KAVAUER-axonometry. Légén d:m — Slope

(changes in reserves), VT — Mixed peat, RT — Fibrous peat, 1. Peaty earth, 2. Mixed earth, 3. Fibrous peat

A 4. ábrán bemutatott modellterület adatsorai, -oszlopai alapján meghatá-
rozhatók az ún. regressziós egyenesek, amelyek segítségével — matematikai
összefüggéseivel — a mennyiségi, minségi változások törvényszerségeire
lehet következtetni. Az 5. ábra az yi (1950), yn (1962), ym (1977) regressziós

egyeneseket szemlélteti. Az ábrán a független változó a területet: x = T[ha],

a függvényérték a vagyont: y = V[ezer mü mutatja, következésképpen az
egyenes meredeksége (m) adja az átlagvastagságot.

A 6. ábrán látható, hogy az 1950. évi kutatás felszíni tzeget, az 1962. évi

kutatás pedig már felszíni lápföldet is jelez, miközben — a vizsgált intervallum
alatt — a rostos tzeg fokozatosan csökkent (részben vegyes tzeggé, a vegyes
tzeg pedig lápfölddé alakult át). Az átalakulás során, vízelvonás hatására

a tzeg nagyobb részt oxidálódik, kisebb részt zsugorodik, következésképpen
a rostos tzegbl keletkez vegyes tzeg és lápföld együttes vastagsága soha-

sem lehet azonos az eredeti (rostos) tzegvastagsággal. Az 1962—1977 közötti

igen erteljes lápföldképzdósre a Hanság lecsapolási munkálatai is kihatással

voltak. (Ebben az idszakban a rostos tzeg átalakulása és csökkenése kétsze-

res az elz idszakhoz mérten.)
A bemutatott átlagvastagság-változás a vizsgálati id (1950—1977) folya-

mán azonban nem egyenletes, ezért az „idt” (t), mint újabb független változót
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is be kellett vezetni a vizsgálat rendszerébe (az id-vagyon koordináta-rend-

szerbe). Ez alapján a regressziós egyenesek a terület-vágyon (T-V) síkban

kutatási évenként ábrázolhatok, és a kutatási évenként felállított, egymással
párhuzamos síkok a vagyon-id (V-T) rendszerbe helyezhetk (Kavalier-
axonometria, 7. ábra). A V = m • t + b összefüggés alapján felírható a tzeg
(VT + RT), a rostos tzeg (RT), ill. a lápföld (Lföld) réteg egyenlete:

Vtz = -3,7757 t + 7798,699

VRT = -3,9112 t + 7904,2563

VLföid = 1,64781 t — 3218,6929. Ezek az összefüggések az 5. ábrán lev egye-

nesek egyenletei. Az egyenesek helyzetébl a rétegek átalakulására, ill. meg-
semmisülésére vonatkozó gyakorlati (területfelhasználási) kérdéseket lehet

megválaszolni. Például:
— mikor lesz egyenl (tömeg, átlagvastagságú) a lápföld és a rostos tzeg?
— mikor lesz egyenl (tömeg, átlagvastagságú) az összes tzeg a lápfölddel?

— mikor következik be a tzeg teljes megsemmisülése (éve)?

— stb.

Megoldások

:

^Lápf. = ^ Rostos tz., ^év = ?

1.64781 t - 3218,6926 = 3,9112 t + 7904,2563

5,559 t = 11 122,9489

t = 2000,8903 = a 2000. évben

VTz. = V Lápf., *év = •

-3,7757 t 0 + 7798,6990 = 1.6478 t - 3218,6926
5,4235 t = 11 017,3616

t = 2031,4117 = a 2031. évben

Tzeg: RT + VT = 0, tév = ?

-3,7757 t0 = 7798,699

t 0 == a 2070. évben

Ebben a rendszerben tehát már megállapítható és prognosztizálható az

idbeni vagyon- és átlagvastagság-változás. Az 5. ábrán a változások regresz-

sziós egyeneseinek meredeksége (m) pozitív, ill. negatív attól függen, hogy
növekedés vagy csökkenés következik be. Az évenkénti vagyonváltozás így
azonos az egyenes meredekségével:

mRT+vT = —3,78; mRT = —3,91; m Lföld = 1,65. Az m-értékek és a terület

(T = 35 ha) hányadosa az évenkénti átlagvastagság változást adja:

RT + VT = —3,77568 ezer m3
: 35 ha = —0,0108 dm

RT = —3,9112 ezer m3
: 35 ha = —0,114 dm

Lföld — 1,6478 ezer m3
: 35 ha = 0,047 dm.

Megállapítható tehát, hogy a vagyon-id síkban lev regressziós egyenesek
meredeksége (m) azonos aT = 35 hektárhoz tartozó évenkénti vagyonváltozás
mértékével. Bevezethetjük az m = átlagvastagság változási tényezt, amelynek

értéke az m = — = összefüggésbl:
T 35
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tzegnél ra = = —0,1078766 dm
35

lápföldnél m = j’^47^ _ 0,0470803 dm
35

Az átlagvastagság változási tényez (m) ismeretében a vizsgált modellnél
kisebb, vagy nagyobb terület (Tx )

tzeg-, lápföld-vagyon (V ezer m 3
)
változása

is vizsgálható, ill. prognosztizálható:

i V[ezer m3]
= Hl[dm] ‘ Tx ,

ahol Tx pl. az Országos tzegkataszterben nyilvántartott valamely tzegterület
(tzeges földrészlet).
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A kézirat beérkezett: 1987. XI. 25.

Annihilation of peat bogs in the Carpathian Basin

Dr. J . Dömsödi*

Abstract

Growing economic expectations inevitably require in all the countries of the world
to develop more rational exploitation and/or conservation schemes fór natural connnodities

such as peat bogs that have been heretofore scarcely benefitted or that are of low valne.

\

• Agrogeological Service, H-1015 Budapest I., Batthyány u. 46.
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Due to qualitative differences in their composition, produoed by alteration and decay
processes of the peat bogs, are difficult to exploit fór a variety of purposos.

After reviewing the Hungárián part of the Carpathian Hasin the author reports the
résül ts of a növel and detailed method of stndying one of the most typical bog areas of
this country, by relying on basic data concerning the absolute position of the geological
bloek concerned (volume reduction, shrinkage, oxidation).

The methods and results of this st.udy are applyable in other countries too, warning of
caution in regions where the alteration of the peat bogs is still less advanced or where
the process can still be controlled.

Manuscript received: 25th November, 1987.

YHHMTOweHHe TopiJiHHbix öojiOT KapriaTCKoro penioiia

JJ-p fhioiu JJéMuiédu

BcjiegCTBHe B03pacTaioiniix3K0H0MimecKHx norpeCHocTefi bo Bcex CTpanax MHpa CTanoBHTCH
HeoöxoaHMbiMH ojiee paquoHajibHoe ncnojib30BaHne n oxpaHa MecTopo>KgeHHH t3khx bhaob
cbipbH, KOTopbie oö/iagaioT Majioií npaKTmiecKoií ueHuocTbio h KOTopue patibiue non™ hc
SKcnjiyaTHpoBa^HCb; k TaKOBbiM othochtch h TopiJ)BHiwe 6o;iOTa. B cbh3h c ocbochhcm npHpog-
HblX peCypCOB, B03M0>KH0CTJI MflOrOCTOpOHHerO HCI10JIb30BaHHH TOp(|)HHI»IX OJIOT CymeCTBCHHO
orpaHH'iiiBaioTCH hx KaHCCTBeHHbi.M pa3HOo6pa3neM a Taione npopeccaMH hx npeoöpa30BaHHH u
yHHBTOJKeHHH.
B CTaTbe gaeTca oÖ3op cnTyaumi b BeHrpttH, HBJiíuomeiiCH nacTbio KapnaTCKoro pernoHa,

a3aTeM n3JiaraioTcn pe3yjibTa™ coBpeMeHHbix n geTajibHbix HCCJicgOBanHii aöcojiiOTHoro no/io-

>KeHHH reojioritMeCKoro 6;iOKa (coKpaiueHHe oöieMa, okuc-hchhc) b o/ihom H3 Han6o;iee TuriHM-
HblX ÖOJlOTblX pafiOHOB CTpaHbl.

MeTOgHKa h pe3yabTaTbi HCCjiegOBaHHfí MoryT 6biTb ncno.ib30Bant,i h b gpyrnx CTpaHax,
h ohh MoryT gaTb npeaynpe>KaeHHe b t3khx pahoHax, rge npeo6pa30BaHHe top^hhux öogOT
HaxognTCH Ha öojiee paHHeM 3Tane h gonycicaeT B03M0>KH0CTb peeyjuipoeamm.
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A KÜLFÖLD FÖLDTANÁBÓL

Üj adatok a Cagan Obo ritkaféméreesedésér 1

(Kelet-Mongólia, Hentej ajmak)*

Dr. Csongrádi Jen**—Papp Péter***

(3 ábrával, 1 táblázattal)

A Cagan Obo ércelfordulása Hentej megyében Mörön falutól DNy-i irány-

ban, 18 km-re fekszik. Az ércelfordulás környékének földtani felépítésérl

elsként B. M. Kupletszkij (1926) és N. A. Marinov (1945) közölt adatokat
a közeli Dasilingijn arsan forrás tanulmányozása kapcsán, majd Sz. M. Kali-
mulin (1968) vizsgálta magát a Cagan Obot és mint helyenként wolframitot
tartalmazó kvarctelérek stockszer rendszerét írta le. Sz. M. Kalimulin javas-

lata alapján 1983-ban az NFE 32. sz. Komplex Geológiai-Geofizikai Csoportja

részletez felvételezést végzett a Cagan Obo-i elfordulás területén és környé-
kén litogeokémiai, szér térképezési, árkolási, fúrási és geofizikai módszerek
alkalmazásával.

Földtani felépítés

A terület legidsebb képzdményei a Cagan Obotól délre 4 km-re kimutatott
gneisz kupola (Peregi Zs. — Gálosfai M. 1985) alsóproterozóikum hajcsingoli

emeletébe sorolt gneiszei, homokkövei és a gneisz kupolát körülövez amfiboli-
tok. A Cagan Obotól közvetlenül keletre egy mintegy 20 km2 kiterjedés alsó-

kambriumi koi’ú gabbródiorit intrúzió nyomult a felsproterozoós — alsó-

paleozoós terrigén-vulkanogén összletbe, felemésztve annak feltételezett rá-

települését az elbb említett proterozoós képzdményekre. Az ércelfordulás
földtani felépítésében alapvet fontosságú az ÉK-i irányban megnyúlt 10 km
hosszúságú, 1,5 — 3 km szélesség, két fázisú jura gránit intrúzió (Cagan Obo-i
masszívum), melynek déli harmadában helyezkedik el a Cagan Obo. A Cagan
Obo-i masszívumot kelet felé ÉK-i csapású f törés határolja le a kréta üledé-
kekkel kitöltött medence irányába. Az idsebb jura gránit fázis (y 2JU2 )

lényegesen nagyobb területi elterjedés és uralkodóan középszemcsés, biotitos

gránitból áll. Ezt két helyen a fiatalabb fázist képvisel finomszemcsés gránit
tömzsök (y3J1.2 )

törik át, melyek közül az ÉNy-i haránttörés mentén benyo-
mult 1 km2 terület kis intrúzió foglalja magában a Cagan Obo-i ritkafémes
ércelfordulást (1. ábra).

Eladták a Budapesti Területi Szervezet 1987. ápr. 29-i eladóülésén.
Központi Földtani Hivatal, 1051 Budapest V. Arany J. u. 25.
Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14.
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2. ábra. A Cagan Obo ércelfordulásának multiplikációs geokémiai térképe. Jelmagyarázat: A multiplikációs
hátteret jelentsen meghaladó anomáliák izovonalai (5 = 105 g/t WxMoxBixSnxCuxPbxZnxAg)

Fig. 2. Multiplied geoehemical map of Tsagan Obo occurrence. L e g e n d: Isolines of anomalies significantly higher
than multiplied background (5 means 105 g/t WxMoxBixSnxCuxPbxZnxAg)

1. ábra. A Cagan Obo ércelfordulásának földtani térképe. Jelmagyarázat: 1. Deluviális-proluviális agyagos-
homokos üledékek, görgetegekkel és tömbökkel, 2. Epidot-klorit és kvarc-epidot palák, 3. Csillám- és kvarc-plagioklász-
amfibolpalák, 4. Palásodott homokk, 5. CsiUámos és amfibolgneisz, 6. Amfibolit, 7. Kvarcit, 8. Biotitos, aprószemcsés
gránit, 9. Biotitos, kzépszemcsés gránit, 10. Diorit, kvarcdiorit, 11. Aprószemcsés gabbro-diorit, 12. Gabbro-amfibolit,
13. Telérek: (q) kvarc-, (qf) kvarc-fldpát-, (/rí) gránitporfir-, (uy) mikrogránit-, (/) lamprofirtelér, 14. Xenolit, 15.

Kvarcosodás, 16. Exokontakt zóna, 17. Grejzenesedés, 18. Törés (a), feltételezett törés (b), 19. Rétegdlés
Fig. 1. Geological map ofTsagan Obo occurence. L e g e n d: 1. Deluvial-proluvial clayey-sandy sediments with pebbles
and boulders, 2. Epidote-chlorite and quartz-epidote schists, 3. Micaceous and quartz-plagioclase-hornblende schists,
4. Meta-sandstone, 5. Micaceous- and hornblende gneiss, 6. Amphibolite, 7. Quartzite, 8. Fine-grained biotite gránité,
9. Medium-grained biotite gránité, 10. Diorite, quartz-diorite, 11. Fine-grained gabbro-diorite, 12. Gabbro-amphibolite,
13. Dykes (veins): (q) quartz-veins, (qf) quartz-feldspar veins, (/a) gránité porphyry-, (jiy) microgranite-, (y) lampro-
phyre dykes, 14. Xenolites, 15. Silicification, 16. Exocontact zones, 17. Greysen-type alterations, 18. Faults (a), inferred

taníts (b), 19. Dip
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Egyes ritka- és színesfémek háttér és anomális küszöb

Background and anomaly-threshold values of somé rare

Mo Sn

Kzettípusok
Bock types Háttér

Background +t + 2t +3t
Háttér

Background 4-t + 2t 3t

Jura gránitok

Jurassic granites
1,1 1,7 2,4 3,6 1,3 2,2 3,8 6,4

Kambriumi gabbrók
Cambrian gabbros

1,1 1,4 1,9 2,5 1,1 2,4 5,2 12,0

Protezozoós metamorfitok
Protezozoic metamorphic rocks

1,2 1,7 2,5 3,7 1,1 2,6 2,6 4,0

Geokémiai és szér térképezés

A y3Jj. 2 kis intrúzió területén és környezetében végzett litogeokémiai minta-
vételezés eredményeibl statisztikai feldolgozás után multiplikációs és mono-
elemes térképeket szerkesztettünk. A megállapított háttér és anomális kon-
centrációkat az I. táblázatban közöljük. A W és Bi a minták több, mint 50%-
ában a kimutatási határ alatt volt, ezért ezeket az elemeket nem lehetett sta-

tisztikusan értékelni.

A multiplikációs térkép (2. ábra) tükrözi az érces zónák elhelyezkedésének

törvényszerségeit. Az anomáliák rendszerint ÉK-i és NyÉNy-i törések met-
széspontjai környezetében csoportosulnak. Két anomália csoport különül el,

melyek közül az északi a Cagan Obot átszel ÉK-i csapású törészónához kap-
csolódik, a délebbi 1,5 km-re DK-re a gránitintrúzió exokontaktusán ugyan-
csak az elbb említett törések metszéspontjai körül jelentkezett. A monoelemes
térképek alapján a gránit intrúziótól kifelé haladva Mo, Bi-W-Cu-Zn zonalitás

volt megállapítható az eloszlásban, ahol a Mo, Bi anomáliák még túlnyomóan
a gránit, míg a Cu, Zn anomáliák a prekambriumi képzdmények elterjedési

területére esnek.

A szér térképezés eredményeképpen két anomáliát kaptunk, melyek lehor-

dási területe egybeesik a korábban említett geokémiai anomáliák területével.

Az északi szóródási udvar területén a wolframit 0,4 g/m3
,
a scheelit 6,0 g/m3

,

míg a déli szóródási udvarban a scheelit 27,6 g/m3 maximális dúsulást ér el.

Kzetelváltozások és a ritkafém ércesedés térbeli hetyzete

Az Sz. M. Kalimulin (1968) által végzett árkolási és saját eredményeink
figyelembevételével két fúrást telepítettünk a Cagan Obot átszel ÉK-i csapású

törészóna harántolására. A Cagan Obot felépít gránit jelents mérték elvál-

tozást szenvedett, szericit-kloritos kötanyagú kvarc-muszkovit greizenné ala-

kult. Hasonló elváltozásokat lehet észlelni a nagymértékben gránitosodott

gabbroid xenolitokban is, melyeket néhány 10 m-es vastagságban harántoltak

a fúrások.

A törészónában a kzeteket sr, 65 — 85°-os repedésrendszer járja át és

gyakoriak a breccsás szakaszok. A breccsák törmelékanyaga 3 cru-nél kisebb,

szögletes, túlnyomóan gránitporfír anyagú. Cementáló anyaga durvakristályos

muszkovit. Ugyancsak elfordulnak kvarc kötanyagú, gabbró és gránit tör-
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I. táblázat - Tabu I.
koncentrációi a Cagan Obo-i ércelfordulás területén (g/t)

and base met&ls at the Tsagan Obo occurrence (g/t)

Zn Pb Cu

Háttér
Back-
ground

+t + 3t + 3t

Háttér
Back-
ground

+ t +at + 3t
'

Háttér
Back-
ground

+t + 2t +st

37 47 78 130 11,0 22,0 38,0 68,0 34,0 66 94 152

68 161 330 710 9,6 14,0 31,0 31,0 65,0 106 170 280

50 100 320 330 7,5 10,8 15,0 22,0 69,0 100 170 290

melókét tartalmazó breccsák. A breccsás szakaszok valódi vastagsága 1 — 15 m
között váltakozik. A kzetet átjáró sr kvarcér hálózat következtében az ér-

cesedés stockwerk jelleg. A kvarcerek vastagsága néhány mm-tl néhányszor
10 cm-ig terjed. A gyakori finom pirithintés mellett a fúrások egyes szakaszain

3. á6ra. A Cagan Obo ércelfordulásának földtani szelvénye. Jelmagyarázat: 1. Greizenesedett, kvarcerekkel
átjárt gránit, 2. Töredezett, greizenesedett gabbró, 3. Törési zónák, 4. Ritkafém -tartalom arányos egységekben (a fúrás

tengelytl balra Mo, jobbra W), 5. A ritkafém ércesedés határai: (a) wolfram, (b) molibden
Fig. 3. Geological cross-section of Tsagan Obo occurrence. L e g e n d: 1. Greysenized granites, infiltrated by quartz
verns, 2. Gabbro, disintegrated, greysenised, 3. Fault zones, 4. Rare metál content in relatíve units (left írom drill hole

axis Mo, right from drill hole axis W), 5. Boundaries of rare metál mineralization: (a) tungsten, (b) molybdenum
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vizuálisan megfigyelhet a wolframit és molibdenit. A wolframit néhány mm-es
ts kristályokban, a molibdenit 3 — 30 mm-es pikkelyekben és aggregátumok-
ban fordul el, kisebb kvarcerek belsejében, ill. kvarctelérek szegélyén. Az ás-

ványtani vizsgálatok alapján feltételezhet, hogy a wolfram-tartalom nagyobb
része scheelit formájában van jelen. Színképelemzések szerint a maximális W
tartalom 0,2%, a maximális Mo tartalom pedig 0,1%. Mindkét fúrás teljes

hosszában a helyi átlagot meghaladó Mo tartalom van, az elemzések a 2. sz.

fúrás 50 — 63 m (0,03%) és 104 — 111 m (0,06%) közötti szakaszain mutattak
ki maximális dúsulási. A wolfram tartalom szemben a molibdénnel egyértel-

men a gabbródioritos szakaszokhoz és azok közvetlen környezetéhez kapcso-

lódik. Ennek oka, hogy a scheelit képzdéshez szükséges Ca a hidrotermális

folyamatok során a gabbródiorit bázisosabb összetétel földpátjaiból mobili-

zálódhatott. Ennek megfelelen a 2. sz. fúrás 10 — 34 m (0,05%), és 53 — 94 m
(0,03%) között, valamint a 4. sz. fúrás 67 — 130 m (0,01%) között harántolt

alacsony koncentrációjú wolfram ércesedést (3. ábra). A 2. sz. fúrás mélyebb
szintjein rárakódott polimetallikus ércesedésre utal az 1 — 2 m vastagságú sza-

kaszokon meg-megjelen max. 0,3%-os Cu, Pb, Zn tartalom.

A déli geokémiai anomália területén a gránit intrúzió köpenyében végzett

részletez munkák egyes különálló kvarctelérekhez kapcsolódó alacsony kon-

centrációjú scheelites ércesedés jelenlétét igazolják.

Összefoglalás

A Cagan Obo körzetében litogeokémiai és szér térképezéssel két anomális
területet mutattunk ki, melyek közül az északit felszíni módszerekkel Sz. M.
Kalimtjlin (1968) is vizsgálta.

Az északi anomália egy kb. 1 km2-es ÉÉNy-i irányban megnyúlt
intrúzióra esik. Az intrúzió központi részén ÉK-i és ÉNy-i irányú törések

keresztezdésében elliptikus metszet, 400X250 m nagyságú kvarc-epidot-

muszkovitos greizenes stockwerk alakult ki. A stockwerket harántoló fúrások

szerint a közepes, vagy mély eróziós szint ércesedett zóna vastagsága kevéssel

meghaladja a 100 m-t, a wolfram és molibdén tartalom nem éri el az ipari kon-

centrációt. A wolfram és molibdén ércesedés térbeli elhelyezkedésében tekto-

nikai elemek mellett fontos szerepe van a befogadó kzetek eltér fiziko-kémiai

tulajdonságainak. A wolfram ércesedés elssorban a gabbroidokban, míg a

molibdén a gránitokban koncentrálódik.

A déli anomália különálló, alacsony scheelittartalmú kvarctelérek környeze-

tében alakult ki.

Az ércelfordulás kutatása jó példája a litogeokémiai és szértérképezés haté-

kony együttes alkalmazásának.
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New data on the rare metál mineralization of Tsagan Obo Hill

(E. Mongólia)

J . Csongrádi * and P. Papp**
Abstract

In the vioinity of the Tsagan Obo Hill, two areas of anomalous rare metál concentration
were distinguished by lithogeochemical and panning methods. The northern one was
partly investigated by S. M. Kalimulin (1968).

It coincides with a NNW-elongated third-phaae Jurassio gi'anite intrusion of 1 km2

area. In the Central part of the intrusion, around the intersection of NE- and NW-striking
faults, a quartz-epidote-museovite greisen stockwork of 400 by 250 m area was fonnod.
As shown by the results of diarnond drilling, the mineralized zone partly lost to erosion
exceeds 100 m in thickness, bút the tungsten and molybdenum ores are nt cornmercial
in grade. The spatial distribution of the tungsten and molybdenum ores is controlled
by both the tectonic elements and the variations in the physico-chemistry of the hst
rooks. Tungsten mineralizations are raainly connected to gabbroids while molybdenum
is concentrated in granites.

The Southern anomaly is due to the existence of scheelite-bearing quartz veins.
This case history is a good example to illustrate the efficiency of the combined use

of lithogeochemistry and panning.

Manuscript received: 30th November, 1987.

HoBbie flaHHbie no peAKOMeTajibHoft MHHepajin3aunn

pyAonpoHB.ieHHH U,araH-06o b Xshtsiíckom aiiMaKe

(BocTOHHan Mohtojimh)

Pl. t^0H^pa^u, 17. nann

B OKpecraocTHx ropbi LJaraH-Oöo c no.woiubio JiHToreoxuMHMecKoro h uianxoBoro onpoöo-
B3HH n BbiHB.ieHbi flBa aHOMaJibHbix ywacTKa ceBepHbiií H3 KOTopbix 6bin H3yseH c noBepxHOCTH
C. M. KajiHMyjiHHbiM (1968 r.).

CeBepHaa aHOManHH CBH3aHa c Heöojibiuon nHTpy3Hen naomaabio npiiMepHO 1 kb. km TpeTben
<{>a3bi lopcKnx rpaHMTOngOB, BbiTHHyToh b ceBep-ceBepo-3anagHOM HanpaBJieHnn. B peHTpajib-
HOH WaCTH 3T0H HHTpy3HH, HaXOgHlHeHCH Ha nepeCeHCHHH pa3J10M0B CeBepO-BOCTOHHOrO H
ceBepo-3anagHoro HanpaBnemiH, 0Öpa30BaaHCbKBapu-3nHfl0T-MycK0BHT0Bbie rpen3eHbi,c;iaraio-

mne uiTOKBepK 3-ruiHnTHMecKoií b naaHe ({jop.Mbi, pa3MepoM 250x400 m. CornacHO gaHHbiM no
CKBa>KHHaM, npoiíaeHHbiM no inTOKBepny, M0uiH0CTb30Hbi rpen3eHH3auHH npeBbiuiaeT 100 m, ho
coaepwaHne BOJibifipaMa h MOJinöaeHa He aocmraeT npoMbimneHHOH KOHueHTpanHH. npocTpaH-
CTBeHHoe pa3MemeHne BonbiJipaMOBoro h MOJinögeHOBoro opyaeHeHHH, noMHMO TeKTOHHqecKnx
3JieMeHT0B, KOHTpOJlHpyeTCfl H3MeHMHBbIMH (J)H3HK0-XHMHHeCKHMH CB0HCTB3MH BMeigaiOIIIHX

nopog. BoawJipaMOBoe opyaeHeHne KOHueHTpHpyeTca npe)Kae Bcero b ra66ponaax, a MOJiHÖge-
HOBoe — b rpaHHTax.

10>KHaH aHOMaann o6pa30Baaacb b cbh3h c OTgenbHbiMH KBapqeBbiMH >KnaaMH c hh3koíí
KOHueHTpauneH uieeanTa.

H3yaeHHe pyaonpoHBaeHun npegcTaBjineT co6on HaraHgHbiH npuMep 3({)(t)eKTHBHoro cob-
MectHoro npnMeHeHHH JiHToreoxHMHHecKoro n manxoBoro onpoöoBaHHH.

* Central Office of Geology, H-1051 Budapest V., Arany J. n. 25.
** Hungárián Geological Institute, H-1443 Budapest XIV., Népstadion út 14.
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Csilling L.: Magyarok a „Fondo Geologi-

co”-ban. Geológusok és munkájuk 1972 —
76. között — Geologists and their work
botween 1972 and 1976 — Földt. Kút.
XXX. 3. 1987. pp. 17-18. (In Hungá-
rián)

Csilling L.: Magyarok a „Fondo Geolo-
gico”-bán. Magyar geológusok az 1980-
as években — Hungárián geologists in

the 1980’8 — Földt. Kút. XXX. 3. 1987.

pp. 20— 21. (In Hungárián)
Csókás J. — Dobróka M— Gyulai Á.—
Ormos T.: Bányageofizikai módszerek
a korszer termelés és a bányabiztonság
szolgálatában az Oroszlányi Szénbá-
nyáknál — Mining geophysical methods
in the service of up-to-date mining and
the safety of inines at the Oroszlány
Coal Mines — BKL Bányászat 120. 1.

1987. pp. 25 — 36., 14 figs, 1 tahié, rus,
ger. eng, fre R

Csongor Gy.: lásd: Molnár B.
Csontos L.: lásd: Bállá Z.

Csörgei J.: lásd: Nemesi L.
CtyrokV, P.: Eggenburgian, Ottnangian
and Karpatian (Early Miocéné) along
the Bohemian Massif in Moravia (Cze-
ehoslovakia) — Földt. Int. Évk. (Ann.
Inst. Geol. Publ. Hung.) LXX. Buda-
pest, 1987. Proc. of the Vlílth RCMNS
Congress, pp. 119 — 123., 1 table

Czabalay L.: lásd: Császár G.
CzakÓ L.: Szifonok a Girda-völgyi barlan-
gokban — Siphons in the caves of Girda
valley — Karszt és Barlang, 1984. 1. pp.
37 — 40., 4 figs, eng, rus R

Czeglédi C. : Barlang születik ? — Ország-
Világ XXXI. évf. 16. sz. 1987. ápr. 22.,

pp. 18— 19., 4 ábra
Czeke A.: A recski ércbl kinyerhet ter-
mékek és hasznosítási lehetségeik gaz-
daságunk ágazataiban — Investigations
int the products to be recovered from
the ores mined at Recsk and their po-
tential utilization in various economical
sectors— BKL Bányászat 120. 3. 1987, pp.
164—168., 2 tables, rus, ger, eng, fre R

Cziller E.: lásd: Baki Gy.

Daams, R.: lásd: Alvarez Sierra, M. A.
Daams, R.: lásd: Lopez-Martinez, N.
Dancza János: lásd: E. L.
Dancza János: lásd: Kormos A.
Danielli, Giotto: lásd: Reich L.
Dana, G. F.: lásd: Knutson, C. F.
Daniss Gy.: A „kolajbomba” után. Be-

szélgetés Kemenes Egon közgazdásszal
— Élet és Tudomány XLII. 6. 1987. pp.
166 — 167., 1 ábra

Dank V.: Adalékok Vadász Elemér port-
réjához — Contribution to the portrayal
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of Elemér Vadász — Földt. Közi. (Bull.

of the Hungárián Geol. Soc.) 116. 3.

1986. pp. 287-298.
Dank V.: Egy igazi ember emlékére —

Földt. Közi. (Bull. of the Hungárián
Geol. Soc.) 116. 3. 1986. pp. 312-313.

Dank V.: Elnöki megnyitó (1986. III. 12.)

— Presidential address — Földt. Közi.
(Bull. of the Hungárián Geol. Soc.) 116.

4. 1986. pp. 321-325.
Dank V.: A VII. ötéves terv földtani kuta-

tási feladatai — Exploration activity

in the 7th Five Year Plán — Földt. Közi.
(Bull. of the Hungárián Geol. Soc.) 117.

3. 1987. pp. 193— 201. (in Hungá-
rián)

Dank V.: 30 éves a Földtani Kutatás cím
lap — To the 30th anniversary of Föld-
tani Kutatás — Zum 30. Gründungstag
dér Zeitschrift Földtani Kutatás — 30
let zhurnalu „Geologicheskaya razved-
ka” - Földt. Kút. XXX. 1-2. 1987.

pp. 1 — 8. In Hungárián, English, Ger-
mán and Russian

Dank V.: 100 éve született dr. Papp Si-

mon kolajgeológus (emlékkiállítás meg-
nyitásán elmondott beszéd) — On the
lOOth birthday of petróleum geologist

Dr. Papp Simon (address delivered at

Zalaegerszeg, on 10 July 1986) — Földt.
Kút. XXX. 1-2. 1987. pp. 105-107.
eng, ger, rus R

Dank V.: The role of neogene deposits
among the mineral resources in Hun-
gary — Földt. Int. Évk. (Ann. Inst.

Geol. Publ. Hung.) LXXJ Budapest,
1987. Proc. of the VlIIth RCMNS Cong-
ress, pp. 9—17., 8 figs, 5 tables

Dank V.: A földtani tudomány helyzetké-
pe — General survey of the geological
Science in Hungary — BKL Kolaj és

Földgáz 20. (120.) 11-12. 1987. pp.
323 — 328. rus, ger, eng R

Dank V.—Jámbor A.: A magyarországi
kunsági (pannóniai s. str.) emeletbeli
képzdmények általános földtani jelle-

gei — Allgemeine geologische Merkmale
dér Ablagerungen des Pannonién s. str.

(Kunság-Stufe) in Ungarn — Földt. Int.

Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.)
LX1X. Budapest, 1987. pp. 9 — 25., 2

Fig. 1 Tab. In Hungárián and Germán
Dank V.: lásd: Bardócz B.
Dank V.: lásd: Bérczi I.

Dank V.: lásd: Fülöp J.

Dankházi Gy.: lásd: Bán I.

Dávid, L.: lásd: Pouyet, S.

Deiana, G.: lásd: Boccaletti, M.
Dkmarcq, G.: Palaeothermic evolution

during the Neogene in Mediterranea
through the maríné megafauna — Földt.
Int. Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.)
LXX. Budapest, 1987. Proc. of the

VlIIth RCMNS Congress, pp. 371 —
375., 1 fig.

Demény A.: Turmalinszemcsék geokémiai
vizsgálata (Kszegi-hegység) — Geo-
chemical investigation of tourmaline
grains (Kszeg Mts.) — Földt. Közi.
(Bull. of the Hungárián Geol. Soc.) 117.

2. 1987. pp. 131 — 140., 3 figs, 1 table,

2 plates, eng, rus R
Dénes Gy.: Rimaszombati barlangkuta-

tók — Karszt és Barlang 1982. II. pp.
112-113., 2 ábra

Dénes Gy. : VI. Nemzetközi Barlangi Men-
tési Konferencia — The VIth Cave Res-
cue Conference — Karszt és Barlang,
1983. I-II. pp. 62-63.

Dénes Gy. — Gaál L. — Gaál J.: A Beret-
kei-karszt és barlangjai — The Beretke-
-karst region and its caves — Karszt és

Barlang 1984. II. pp. 77— 86., 11 figs,

eng, rus R
Dénes Gy. — Fleck N. — Hazslinszky T.:

Barlangtúrák 8 országban. Sport kiadó-
vállalat, Budapest, 1987. Szerk.: Hazs-
linszky T. 449 oldal, 90 ábra

Dér I.—Venkovits I.: A Magyar Áll.

Földtani Intézet pilisvörösvári vízmeg-
figyel kútcsoportjának vizsgálati ered-

ményei — Resultats des études des don-
nées du groupe des piézométres de l’in-

stitut géologique de Hongrie á Pilisvö-

rösvár — Földt. Int. Évi Jel. 1984-rl
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1986. pp. 389— 402.,

12 figs, 1 table, fre R
Derin, B.: lásd: Horowitz, A.
Dermitzakis, M. — Georgiades-Dikeou-

lia, E.: Biozonation of the Neogene in-

vertebrate megafauna
_
of the Hellenic

area — Földt. Int. Évk. (Ann. Inst.

Geol. Publ. Hung.) LXX. Budapest,
1987. Proc. of the VlIIth RCMNS Cong-
ress, pp. 125—136., 4 tables

Dermitzakis, M.: lásd: Steininger, F. F.

Detre Cs. — Mihály S.: Két újabb Ophi-
uroida lelet a Balaton-felvidék triászá-

ból — Two new ophiuroid finds from
the Triassic of the Balaton Highland
— Földt. Int. Évi Jel. 1985-rl (Relati-

ortes annuae inst. geol. Publ. Hung.),
Budapest, 1987. pp. 449 — 452., 2 figs,

in Hungárián and Énglish
Detzky G.: lásd: Csercsik F.

Detziíyné: lásd: Baliga L.

Dianiska L. — Hermann L. — Sédy L.:

Mérnökszeizmikus rezgéskeltk — En-
gineering seismic energy trunsduciers —
A MÁELG1 1986. Évi Jel. (Annual Re-
port of the Eötvös L. Geophys. Inst. of

Hungary fór 1986), Budapest, 1987. pp.
112-120; 204-206; 267-269., 7 figs,

1 table, eng, rus R
Dianiska L.: lásd: Sédy L.



A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1987 383

Diaz, M.: lásd: Lopez-Martinez, N.
Dienes I.: A geológiai paraméterek szto-

chasztikus kezelésének lehetségei és kor-

látái — Is geostatistieal theory a well-

founded theory? — Földt. Közi. (Bull.

of the Hungárián Geol. Soc.) 117. 3.

1987. pp. 275—283., 1 fig. eng, rus R
Dietl, G.: lásd: Callomon, J. H.
Dobos I.: Tudománytörténeti adatok a

szegedi Anna-kút tervezéséhez — Hidr.
Tájékoztató 1987. okt. pp. 31— 32. ,2 ábra

Dobos I.: Kiállítás a fváros memlék
fürdirl — Hidr. Tájékoztató 1987.
okt. pp. 33— 35., 3 ábra

Dobos I.:!A hajdúszoboszlói gyógyvízfel-

tárás szerepe az Alföld földtani és hidro-
geológiai megismerésében — A Magyar
Balneológiái Egyesület hajdúszoboszlói
tud. ülése (1987. május 29— 30.) anyaga.
A MBE kiadása, Hajdúszoboszló, 1987.

pp. 211 — 220., 4 ábra
Dobos I.: Szemelvények a leányfalui hé-

vízkutatásról és hasznosításról — Víz-
kutatás 1987. 2. pp. 21 — 23., 3 ábra,
1 táblázat

Dobos I.: Pillanatképek a Szentendre
„Papszigeti strandfürdrl” — Vízku-
tatás 1987. 3. pp. 18- 19., 3 ábra, 1 táb-
lázat

Dobos I. — Kassai L.: A bükkszéki „Sal-
vus” hévíz készlet- és minségbeli vál-
tozása — Changes in the stock and qua-
lity of the „Salvus” thermal waters of
Bükkszék (N. Hungary) — BKL K-
olaj és Földgáz 20. (120.) 6. 1987. pp.
181 — 188., 10 figs, 1 table, rus, ger, eng R

Dobosi G.: Chemistry of clinopyroxenes
from the Lower Cretaceous alkaline vol-
canic rocks of the Mecsek Mountains,
South Hungary — Neues Jahrb. Miner.,
Abh. 156. 3. Stuttgart, 1987. pp. 281 —
301., 12 figs, 4 tables

Dobosi G.: lásd: Árkai P.
Dobrók aM.— Gácsné Gacsályi M.: Ab-

szorbciós tomográfia alkalmazása a
széntelep feszültséggel terhelt és fella-

zult zónáinak in situ kimutatására —
Use of the method of absorption tomog-
raphy fór the in situ detection of stres-
sed and unconsolidated zones in coal
seams — BKL Bányászat 120. 2. 1987.

pp. 108— 110., 5 figs, rus, ger, eng, fre R
Dobróka M.: lásd: Csókás J.

Dobrovolni K.—Fejes I.: Mérnökgeo-
fizikai vizsgálatok tározott széniszap
mennyiségének és minségének megha-
tározására — Engineering geophysical
study to determine the quantity and
quality of stored coal slurry — A MÁEL-
GI 1986. Évi Jel. (Annual Report of the
Eötvös L. Geophys. Inst. of Hungary
fór 1986), Budapest, 1987. pp. 131 — 133;
213-214; 276-277., 3 figs, eng, rus R

Dobrovolni K.: lásd: Draskovits P.
Don Gy. — Dudás J. — Hobot J. — Sík-
hegyi F.: Negyedidszaki képzdmé-
nyek földtani-geofizikai vizsgálata és
értelmezése a Kisalföld É-i részén — A
Magyarhoni Földtani Társulat és a Ma-
gyar Geofizikusok Egyesületének ván-
dorgylése, Balatonszemes, 1987. május
14-15. p. 34.

Dondi, L.: lásd: Boccaletti, M.
Dornyai Béla: lásd: Dudás P.

Dósa Z. — Szentai Gy.: Az aláfejtett fedü-
összlet dinamikus nyomásjelenségeinek
vizsgálata a várpalotai szénmedencében
— Investigations int the dynamic pres-
sures acting on the sequence of under-
worked roof strata in Várpalota Coal-
field — BKL Bányászat 120. 9. 1987.

pp. 617— 625., 1 1 figs, rus, ger, eng, fre R
Dózsa L.: A magyar alumíniumipar lehe-

tségei a nemzetközi munkamegosztás-
ban — Possibilities fór the Hungárián
aluminium industry under the aspect
of the distribution of work in internatio-
nal level — BKL Bányászat 120. 8.

1987. pp. 505 — 506., 1 fig. rus, ger, eng,
fre R

Dövényi P.: lásd: Horváth F.
Dövényi P.: lásd: Szaxay Á.
Draskovits P.: A Lenti-medence víz-

földtani modellje felszíni geofizikai mé-
rések alapján — A Magyarhoni Földtani
Társulat és a Magyar Geofizikusok
Egyesületének vándorgylése, Balaton-
szemes, 1987. május 14—15. p. 46.

Draskovits P. — Dobrovolni K.: A Mu-
ra és a Kerka alluviumának geofizikai
kutatása — A MÁELGI 1986. Évi Jel.

(Annual Report of the Eötvös L. Geo-
phys. Inst. of Hungary fór 1986), Buda-
pest, 1987.pp. 96 — 99., 5 figs, eng, rus R

Draskovits: lásd: Aigner P.
Dudás J.: lásd: Don Gy.
Dudás J.— Fejes I.— Hobot J.—Nemesi

L. — Pápa A. —Varga G.: A Kisalföld
regionális komplex geofizikai kutatása
— A MÁELGI 1986. Évi Jel. (Annual
Report of the Eötvös L. Geophys Inst.

of Hungary fór 1986). Budapest, 1987.

pp. 20— 26., 8 figs, eng, rus R
Dudás J. — Niesner E.—Ver L.: The

use of q(a) — P(a) parameters measured
over sedimentary sequences and non-
metallic minerals fór hydrogeological
interpretation and differentiation bet-
ween minerals — Proc. of the 49th EAEG
Meeting, 9 — 12 June 1987, Belgrade,
Yugoslavia, p. 62.

Dudás P.: Dornyai Béla emlékének —
Turista Magazin 98. 7. 1897. p. 31., 2ábra

Dudich Endre professzor (1895—1971) —
Természet Világa 118. 10. 1987. p. 398.,
arcképpel
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Dudich E.: Lectori salutem — Rocks,
Fossils and History. Italian-Hungarian
Relations in the Field of Geology. Edited
by Hála J. XlIIth Symposium of IN-
HIGEO, Pisa-Padova, Italy, 1987 —
Annals of the History of Hungárián Ge-
ology, Special Issue. Budapest, 1987. pp.
5-7.

Dudich E.: Athanasius Kircher’s geolo-
gical data from historical Hungary —
Rocks, Fossils and History. Italian-Hun-
garian Relations in the Field of Geology.
Edited by Hála J. XlIIth Symposium
of INHIGEO, Pisa-Padova, Italy, 1987
— Annals of the History of Hungárián
Geology, Special Issue, Budapest, 1987.

pp. 233— 235., 3 figs

Duma Gy.: Középkori grafitos kerámiák
Magyarországon — Graphite-Containing
Medieval Ceramics in Hungary —
Építanyag, XXXIX. 6. 1987. pp. 177—
182., 3 figs, 1 table, rus, ger, eng R

Duma Gy.: Az elfelejtett legkorábbi por-
celánok — Long-Forgotten Earliest Por-
celains — Építanyag. XXXIX. 10.

1987. pp. 297— 301. rus, ger, eng R
Dudko A.: A Kelet-velencei periklinális —
The East-Velence pericline (southeas-
tern Transdanubian Rangé, Hungary) —
Földt. Közi. (Bull. of the Hungárián
Geol. Soc.) 117. 3. 1987. pp. 255-260.,
2 figs, eng, rus R

Dudko A. — Daridáné Tichy M. — Hor-
váth I.— Odor L. — Király E. — Maj-
kuth T.—Stomfai R.: A Balatonf-Ve-
lencei-hegységi terület néhány földtani és

geofizikai kutatási eredménye — A Ma-
gyarhoni Földtani Társulat és a Magyar
Geofizikusok Egyesületének vándor-
gylése, Balatonszemes, 1987. május
14-15. p. 39.

Dudko A. — Redlerné Tátrai M. — Bál-
lá Z.: A Közép-dunántúli diszlokációs

öv felépítése földtani és geofizikai ada-
tok alapján — A Magyarhoni Földtani
Társulat és a Magyar Geofizikusok
Egyesületének vándorgylése, Balaton-
szemes, 1987. május 14—15. p. 30.

Dusza L.: lásd: Hargitay M.

Egerszegi P.: lásd: Takács E.
Eisner, U.: Franciaország idegenforgalmi

barlangjai — Commercial caves of Francé
— Karszt és Barlang 1985. I— II. pp.
47-50., 1 fig.

E. L.: A feledés homályában. Dancza Já-
nos — Turista Magazin 98. 7. 1987. pp.
30-31.

Elek 1.: lásd: Balthazár-Vass K.
Elek István: lásd: Gyarmati J.

Elek Ilona: lásd: Franyó F.
Elek Izabella: Alföldi kutatófúrások mik-

romineralógiai feldolgozásából levonha-

tó következtetések — Micromineralogi-
cal results of borehole studies in the
Great Hungárián Piain — Földt. Int.
Évi Jel. 1985-rl (Relationes annuae
inst. geol. publ. Hung.), Budapest, 1987.
pp. 127—135., 4 figs, eng R

El-Hawat, A. S. — Salem, M. J.: A case
study of the stratigraphic subdivision
of Ar-Rajmah Formádon and its impli-
cation on the Miocéné of northern Li-
bya — Földt. Int. Évk. (Ann. Inst. Geol.
Publ. Hung.) LXX. Budapest, 1987.
Proc. of the VTIlth RCMNS Congress,
pp. 173—183., 9 figs, 2 tables

Elizaga, E.: lásd: Calvo, J. P.
Elizaga, E.: lásd: Lopez-Martinez, N.
Elston, D.: lásd: Pogácsás Gy.
Erdei S.: lásd: Raksányi K.
Erdélyi G.-né: lásd: Lakos K.-né
Erdélyi L.: A Thorez külfejtés környeze-

tében végzett süllyedésmérések tapasz-
talatai — Experiences gained with mea-
suring the extent of surface subsidence
in the area of Thorez opencast mine —
Közp. Bányászati Feji. Int. Közlemé-
nyei XXXI. évf. 1. sz., in: BKL Bányá-
szat 120. 1. különszám, 1987. pp. K53—
K56., 2 figs, 1 table, rus, ger, eng, fre R

Érdi-Krausz G.: A számítástechnika al-

kalmazása a Mecseki Ércbányászati
Vállalatnál — Application of computer
technics at Mecsek re Mining Enter-
prise — BKL Bányászat 120. 5. 1987.

pp. 348— 350. rus, ger, eng, fre R
Erds P. A.: Hegymászó könnybúvá-

rok — Ötlet 87. 6. évf. 48. sz. 1987. nov.
26. pp. 44 — 45., 3 ábra

Erkal, T.: Sedimentation in the strike-

-slip north Anatolian fault zone, Thrace,
Turkey — Földt. Int. Évk. (Ann. Inst.

Geol. Publ. Hung.) LXX. Budapest,
1987. Proc. of the VIHth RCMNS Cong-
ress, pp. 235— 244., 7 figs

Ernst L.: Kritikai megjegyzés a hidroter-
mális gömbfülkék keletkezésének egy
hipotéziséhez — Karszt és Barlang
1983. I-H. p. 49.

|Estók B.: lásd: Tóth Géza
Eszterhás 1.: Lista a Bakony barlangjai-

ról — List of the caves of the Bakony
Mountains — Fólia Musei Historico-na-
turalis Bakonyiensis 3. 1984. Zirc, 1985.

pp. 13— 30. eng, ger R
Eszterhás 1.: Összefüggés a bazaltmozk

pszeudokarszt-jelenségei és az alapkzet
lepusztulási formái között — Zusammen-
hánge zwischen den Pseudokarst-Er-
scheinungen dér Basaltmezas und den
Denudationsformen des Grundgesteines
— Fólia Musei Hist.-nat. Bakonyi-
ensis 6. Zirc, 1987. pp. 67 — 72., 1 Fig.,

eng, ger R
Eszterhás 1.: Az Álba Regia-barlang ál*
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latvilága — The fauna of the Álba Regia
eave — Karszt és Barlang, 1984. I. pp.
25— 30., 4 figs, eng, rus R

Eszterhás I.: A Pulai-bazaltbarlang és

környéke — The Pula hasalt cave and
its environs — Karszt és Barlang 1986.

I. pp. 23 — 32., 9 figs, eng, rus R
Eszterhás I.: A Bakony bazalt barlang-

jai — The hasalt caves in the Mountain
Bakony — Föld és Ég XXII. 12. 1987.

pp. 360— 364., 10 figs

Esztó Z.: Repedezett zónák felderítése

fúrólyukradar segítségével — BKL Bá-
nyászat 120. 7. 1987. pp. 501 — 502.

Faizov, S. M.: lásd: Szalavatov, T. S.

Falucskai F.: lásd: Juratovics A.
Farkas Gy.: Bányászok és kohászok a tu-

dományos üzemvezetés és szervezés
megalapítóinak sorában — Miners and
foundrymen in the line of the establi-

shers of plánt management and organi-
zation — BKL Bányászat 120. 1. 1987.

pp. 43— 51., 2 figs, rus, ger, eng, fre R
Farkas I.—Majkuth T.: Bauxit- és k-

szén elkutatás — A MÁELGI 1986.
Évi Jel. (Annual Report of the Eötvös
L. Geophys. Inst. of Hungary fór 1986),
Budapest, 1987. p. 13. eng, rus R

Farkas I. — Mészáros I. — Szilasi Gy. —
Szörényi Z.— Fekete Á. — H. Szilá-
gyi E.: A bauxit elkutatás módszerta-
ni kérdései a Gerecse DK-i elterében
— A Magyarhoni Földtani Társulat és a
Magyar Geofizikusok Egyesületének
vándorgylése, Balatonszemes, 1987.
május 14—15., p. 40.

Farkas I.: lásd: Pataky N.
Farkas P.: A talajerózió új, térképszer

ábrázolási módszere — A new method
of map-like representation of soil erosi-
on — Földt. Int. Évi Jel. 1985-rl (Re-
lationes annuae inst. geol. publ. Hímg.),
Budapest, 1987. pp. 287— 294., 3 figs,

2 tables, eng R
Farkas T.: A kutak kavicsolása — Víz-

kutatás 1987. 2. pp. 10—11., 6 ábra
Farkas Z.: Turistáskodás-természetjárás-
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L. Geophys. Inst. of Hungary fór 1986),
Budapest, 1987. pp. 30— 31., 2 figs, eng,
rus R

Gúthy T.—Molnár I.: A Dunántúli-
középhegység eocén barnakszén el-
kutatásáról. Lencsehegy-D. — A
MÁELGI 1986. Évi Jel. (Annual Report
of the Eötvös L. Geophys. Inst. of
Hungary fór 1986), Budapest, 1987. pp.
18— 20., 2 figs, eng, rus R

Gúthy T.: lásd: Baki Gy.

Gutmann Gy.: Bajna Hantos-pusztai
felszínközeli szénelfordulás kutatása,
termelésbe vonása — Exploration and
putting in exploitation of a nearsurface
coal deposit at Hantos-puszta, Bajna —
Földt. Kút. XXX. 4. 1987. pp. 37 — 43.,

5 figs, ger, eng, rus R

Gyarmati J. — Elek István : A hévízi tó és

környezetének radioaktivitás vizsgála-

tai — Balneológia, Rehabilitáció, Gyógy-
fürdügy 2. 1987. pp. 145—150.

Gyarmati P.: lásd: Pécskay Z.

Gyenis Gy.: Hozzászólás a Rudapithecus-
vitához — Természet Világa 118. 10.

1987. pp. 429-430.
Gyovai L.: lásd: Börcsök P.

György L.— Nemesi L. — Schönviszky L.
— Szalay I. — Zalai P.: On the meth-
odology of ore-geophysics in volcanic
environment — Proc. of the 32nd Inter-

net. Geophys Symposium; 2 — 5 Nov.
1987, Dresden, GDll, Vol. II., p. 230.,

eng, rus, R
György L. — Nemesi L.— Schönviszky
L.— Szalay I. — Zalai P. —Nagy Géza:
A Közép- és Nyugat-Mátra ércelkuta-
tása során alkalmazott földtani-geofizi-

kai módszertan — A Magyarhoni Föld-
tani Társulat és a Magyar Geofizikusok
Egyesületének vándorgylése. Balaton-
szemes, 1987. május 14 — 15., p. 43.

Gyry D.: Az eisenerzi vasércbánya —
Természet Világa 118. 9. 1987. pp. 374—
376., 3 ábra

Gyry S.: 30 éves a hazai nagyüzemi kül-

fejtéses szénbányászat — 30 years of
producing coal from opencast mines on
industrial scale — A Közp. Bányászati
Feji. Int. Közleményei XXXI. évf. 1. sz.,

in: BKL Bányászat 120. 1. különszám,
1987. pp. K1-K2. rus, ger, eng, fre R

Gyulai Á.: lásd: Csókás J.

Gyuricza Gy.: Újabb feltárás a Baradlá-
ban — New discovery in the Baradla
Cave of Aggtelek — Karszt és Barlang
1984. I. pp. 48— 49., 2 figs

Gyuricza Gy.— Pásztor Z.—Vid Ö.:

Szemcseösszetételi görbe rajzolása és

statisztikus paramétereinek számítása
személyi számítógéppel — Computerized
plotting of granulometric curves and
calculation of their statistical parame-
ters — Földt. Int. Év Jel. 1985-rl
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1987. pp. 551 — 560.,

4 figs, eng R
Gyurkó P.: lásd: Bodri Gy.

Haas J.: Magyarország geológiai alapszel-

vényei — Földt. Közi. 117. 2. 1987. pp.
154—160., 4 ábra

Haas J.: Bakony, Sümeg, Kövesdomb,
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Sintér-lapi kfejt — Sintérlap quarry,
Kövesdomb, Sümeg, Bakony Mountains
— Magyarország geológiai alapszelvé-
nyei. A M. All. Földtani Int. kiadványa,
Budapest, 1987. pp. 1 — 10., 7 figs, in

Hungárián, English and Russian
Haas J.: Bakony, Sümeg, Mogyorósdomb
— Mogyorósdomb, Sümeg, Bakony
Mountains — Magyarország geológiai
alapszelvényei. A M. All. Földtani Int.

kiadványa, Budapest, 1987. pp. 1 — 10.,

8 figs, in Hungárián, English and Rus-
sian

Haas J.: A Duna-Tisza közi fels-kréta
bácsalmási alapszelvénye — The Upper
Cretaceous of the Danube-Tisza inter-

fluve: the Bácsalmás key section —
Földt. Int. Évi Jel. 1985-rl (Relationes
annuae inst. geol. publ. Hung.), Buda-
pest, 1987. pp. 137—164., 1 fig., 6 pla-

tes, 1 enclosure, eng R
Haas J.: Sedimentology of the Permian-

Triassic boundary-formations in the
Transdanubian Central Rangé (Hun-
gary) — IAS 8th Régiónál Meeting of
Sedimentology, Tunis, 1987. Abstracts,

pp. 256 — 257.

Haas J. — Góczán F.— Oraveczné
SCHEFFER A.— BaRABÁS-StUHL Á. —
Majoros Gy.— Bércziné Makk A.:

Perm-triász határ Magyarországon —
The Permian-Triaasic boundary in

Hungary — si. Viták (Discussiones
palaeont. 34. 1987. pp. 3-29., 10 figs,

eng R
Haas J.—Radócz Gy.: Aktuogeológiai
együttmködés. A kubai-magyar föld-

tani együttmködés története — Coope-
ration in the field of actuo-geology.
History of Cuban-Hungarian coopera-
tion in the field of geology — Földt. Kút.
XXX. 3. 1987. pp. 27-33., 35 figs. (In

Hungárián)
Haas J.—Tóth Álmos— Császár G. —
Jocháné Edelényi E. — Szantner F.—
Knauer J.—Tóth Kálmán: A Dunán-
túli-középhegység bauxitföldtani térképe
összevont fekv-fed-mélység kombiná-
ciós térkép. M= 1:100.000. Kiadja a
Magyar Áll. Földtani Intézet, Budapest,
1987.

Haas J.-Turczi G.: A PROGNÓZIS
programrendszer elvi alapjai és megvaló-
sításának tapasztalatai — The PROGNÓ-
ZIS program system: principles of
design and experiance of implementa-
tion — Földt. Int. Évi Jel. 1985-rl
(Relationes annuae inst. geol. publ.

Hung.) Budapest, 1987. pp. 541 — 550.,

4 figs, eng R
Haas J . : lásd : Barabás A.
Haas J.: lásd: Császár G.
Haas J.: lásd: Fülöp J.

Hably L.: Gyula Kovács (1815—1873) —
Rocks, Fossils and History. Italian-

-Hungarian Relations in the Field of
Geology. Edited by Hála J. XlIIth
Symposium of INHIGEO, Pisa-Padova,
Italy, 1987. — Annals of the History of
Hungárián Geology, Special Issue, Buda-
pest, 1987. pp. 111 — 113., 3 figs

Hably L.: A comprehensive study of the
Hungárián Neogene floras — Földt.
Int. Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.)
LXX. Budapest, 1987. Proc. of the
VlIIth RCMNS Congress, pp. 497— 501.,

4 figs

Hably L.: lásd: Hámor G.
Hadobás S.: Újabb XVIII. századi irodal-

mi adat a Baradla-barlangról — New
literaly data of the Baradla Cave —
Karszt és Barlang 1985. I — II. p. 50.

Hadobás S.: Szovjet barlangkutatók
Etiópiában — Karszt és Barlang 1986.
I. pp. 41 — 42., 1 ábra

Hahn Gy.: Heves megye lignit- és érc-

bányászati lehetségei — Lignité and
re mining perspectives in Heves
county (Hungary) — Földrajzi Közi.
(Geogr. Review) XXXV. (XCI.) 3-4.
1987. pp. 143—154., 8 figs, eng R

Hahn Gy.—Varjú Gy.: A lösz hasznosítá-
sának kilátásai — Perspectives of loess

utilization — Földt. Kút. XXX. 1 — 2.

1987. pp. 67 — 72., eng, ger, rus R
Hahn Gy.: lásd: Góczán L.
Hajdú D.: Káposzta József 1937 — 1985
- Földt. Közi. 117. 1. 1987. p. 79.

Hajdú-Moharos J.: List of geographical
names — Rocks, Fossils an History.
Italian-Hungarian Relations in the
Field of Geology. Edited by Hála J.

XlIIth Symposium of INHIGEO, Pisa-

-Padova, Italy, 1987 — Annals of the
History of Hungárián Geology, Special
Issue, Budapest, 1987. pp. 331 — 333.

Hajós M.: A magyarországi kunsági eme-
letbeli (Pannóniái s. str.) képzdmények
Diatomái — Diatomeen des Pannonién
in Ungarn — Földt. Int. Évk. (Ann. Inst.

Geol. Publ. Hung.) LXIX. Budapest,
1987. pp. 259-303., 1 Abb., 4 Tab., 13

Taf. In Hungárián
Hajós M.: Correlation of Neogene diato-

nmceous earth deposits in Hungary —
Földt. Int. Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ.
Hung.) LXX. Budapest, 1987. I’roc. of
the VlIIth RCMNS Congress, pp. 141 —
147., 2 figs, 2 tables

Hajós M.: lásd: Hámor G„.

Hajós M.: lásd: Jámbor Á.
Hajós M.: lásd: Kordos L.
Hajósy A.: lásd: Barta Gy.
Hála J. (ed.): Rocks, Fossils and History

— Italian-Hungarian Relations in

the Field of Geology. XlIIth Symposium
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of INHIGEO, Pisa-Padova, Italy, 1987
— Annals of the History of Hungárián
Geologv, Special Issue. Hungárián
Geological Society, Budapest, 1987. 333 p.

Hála J.: József Szabó’s Italian connecti-
ons— Rocks Fossils and History. Italian-

Hungarian Relation in the Field of
Geology. Edited by Hála J. XII Ith
Symposium of INHIGEO, Pisa-Padova,
Italy, 1987 — Annals of the History of
Hungárián Geology, Special Issue, Buda-
pest, 1987. pp. 259 — 268., 5 figs

Hála J.: Historical and ethnographical
data concerning the work Italian stone-
cutters in Hungary — Rocks, Fossils and
History. Italian-Hungarian Relations in

the Field of Geology. Edited by Hála
J. XlIIth Symposium of INÍílGEO,
Pisa-Padova, Italy, 1987 — Annals of the
History of Hungárián Geology, Special
Issue, Budapest, 1987. pp. 287— 304.,
14 figs

Hála J.: Archaic methods fór lithing fire in

the Carpathian Basin with special regard
to the use of siliceous materials — Papers
fór the Internat. Conf. on prehistoric
fiint mining and lithic raw matériái
Identification in the Carpathian Basin. Ed.
T. Bíró Katalin. Budapest-Sümeg 1986.

pp. 323-342.
Hála J.: A Káh-medencében és környékén
lév kis tavak vizének, valamint növény-
és állatvilágának hasznosításáról. Tör-
téneti és néprajzi dolgozatok a Káli-
medencébl. (Szerk.: S. Lackovits E.).
Veszprém megyei Múzeumok Igazgató-
sága, Veszprém, 1986. pp. 60— 66.

Hála J. : A Börzsöny-vidéki kbányászat és
khasznosítás a XIX—XX. században
— 19th-20th century quarrying and
stone utilization in the Börzsöny Area —
Dissertationes Ethnographicae 6. ELTE,
Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest,
1987. 232 p., 159 figs, 6 tables, eng R

Hála J.: Kbányászat és kfaragás a
Gerecse hegységben, különös tekintettel
a kfejtk barlanglakásaira — Ház és
Ember (Szentendre) 4. kötet, a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum kiadása, 1987. pp.
81 — 101., 19 ábra, 1 táblázat, eng, ger R

Hála J.: A bagi kövezk és ktörk. Bag.
Néprajzi tanulmányok I. (Szerk.:
Asztalos I. — Korkes Zs.) Petfi Mú-
zeum, Aszód, 1987. pp. 175— 216., 15
ábra, eng R

Halász B.; Gyenge oldatok advektív
transzportjának számítása sokszintes
felszín alatti tárolókban karakterisztikus
módszerrel — Computation of advective
transport of inconcentrated Solutions
in multilayered aquifer systems by the
method of characteristics — Hidr. "Közi.
67. 5-6., pp. 283-287., 2 figs, eng R

Halmágyi K.: A magyar kolaj- és gázipar
számviteli munkájának áttekintése —
A survey of the accountaney work in the
Hungárián oil and gas industry — BKL
Kolaj és Földgáz 20. (120.) 1. 1987. pp.
18— 29. rus, ger, eng R

Halmai J.: A mediterrán neogén réteg-
tana regionális bizottságának (RCMNS)
VIII. kongresszusa. (Budapest, 1985.
IX. 15-22.) - Földt. Közi. 117. 2.

1987. pp. 163-176.
Halmai J. — Hámor G.: Paleogeography

as a step to stratigraphic synthesis. The
Neogene of Central and Eastern Europe
— Episodes, International Geoscience
Newsmagazine, Vol. 10. No. 3. 1987. pp.
176—180., 5 figs, 1 table, Ottawa,
Canada

Halmai J.: lásd: Bohn-Havas M.
Halmai J.: lásd: Braumüller, E.
Halmai J.: lásd: Császár G.
Halmai J.: lásd: Hámor G.
Halmai J.: lásd: Vass, D.
Halmos I.: lásd: Balogh I.

Hamar D.: lásd: Ferencz Cs.

Hámor G.: Feladatainkat teljesítettük.

Igazgatói jelentés a MAFI VI. ötéves
tervi (1981—85) feladatairól — Our
tasks fullfilled. Director’s report on
MÁFI’s VIth five-year plán (1981 — 1985)
— Földt. Int. Évi Jel. 1985-rl (Relatio-

nes annuae inst. geol. publ. Hung.),
Budapest, 1987. pp. 7—28., in Hungárián
and English

Hámor G. — Báldi T. — Bohn-Havas M.—
Hably L. — Halmai J.— Hajós M.—
Kókay J. — Kordos L. — Korecz-Laky
I. —Nagy Eszter— Nagymarosi A.

—

Völgyi L.: The bio-, litho- and chrono-
stratigraphy of the Hungárián Miocéné
— Földt. Int. Évk. (Ann. Inst. Geol.

Publ. Hung.) LXX. Budapest, 1987. Proc.
of the VIHth RCMNS Congress, pp.
351-353., 1 fig.

Hámor G. — Bérczi I.: Neogene history of
the Central Paratethys — Giornale di

Geológia ser . 3a Vol. 48. n. 1/2. 1986.
(1987). Bologna, pp. 323 — 342., 20 figs

Hámor G. — Halmai J.: A mediterrán neo-
gén rétegtan regionális bizottságának
(RCMNS) VIII. kongresszusa (Budapest,
1985. szeptember 15— 22.) — VlIIth
Congress of the Régiónál Committee of
Mediterranean Neogene Stratigraphy
(RCMNS) (Budapest, 15— 22 september
1985) — Földt. Int. Évi Jel. 1985-rl
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1987. pp. 29 — 55.,

1 table, in Hungárián and English
Hámor G.—Ravasz-Baranyai L.—
Halmai J. — Balogh Kadosa—Árva-
Sós E.: Dating of Miocéné acid and
intermediate activity in Hungary —
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Földt. Int. Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ.
Hung.) LXX. Budapest, 1987. Proc. of
the VlIIth RCMNS Congress, pp. 149 —
154. 2 figs

Hámor G.: lásd: Barabás A.
Hámor G.: lásd: Császár G.
Hámor G.: lásd: Fülöp J.

Hámor G.: lásd: Halmai J.

Hámor T.: lásd: Pogácsás Gy.
Hámos G.: lásd: Veress M.
Hantken M.: lásd: Kecskeméti T.
Harangi Sz.: A cseh gránát (pirop) —
The Bohemian garnet (pyrope) —
Ásványgyjt Figyel III. 3. 1987. pp.
19-23., 5 figs

Hargitai L.: Á vízrendezés, a tzeghasz-
nosítás és a környezetvédelem összefüg-
gésének néhány kérdése hazai tzeg- és
lápterületeinken — Peat use, drainage
and environmental protection in the
peat and marsh areas of Hungary —
Hidr. Közi. 67. 5 — 6. 1987. pp. 303 —
309., 3 figs, 4 tables, eng R

Hargitay M. — Dusza L.: Quantitative
attempt to reconstruct paleo pore-pres-
sures based on Neogene sedimentation
history in the Pannonian basin — Földt.
Int. Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.)
LXX. Budapest, 1987. Proc. of the
VlIIth RCMNS Congress, pp. 545 — 549.,
3 figs

Hársy I.: Kemény homokk-beágyazások
és az ezzel együtt járó nagydarabos
jövesztés néhány kérdésének vizsgálata
a Thorez bányaüzemben — Investiga-
tions int hard rock beds and somé prob-
lems of extracting sticky products invol-
ved with them in Thorez opencast
exploitation — A Közp. Bányászati
Feji. Int. Közleményei XXXI. évf. 1. sz.,

in: BKL Bányászat 120. 1. különszám,
1987. pp. K31-K34., 2 figs, rus, ger, eng,
fre R

Havas L.: lásd: Bállá Z.

Havasy I.: lásd: Kesser Zs.
Hazslinszky T.: A Környezetvédelmi

Intézet barlangtani osztályának tevé-
kenysége — Activity of the Speleological
Section of the Institute fór Environmen-
tal Protection — Karszt és Barlang 1984.
II. pp. 116-117.

Hazslinszky T.: Kiállítás az Anna-bar-
langban — Karszt és Barlang 1985. 1— II.

p. 59., 1 ábra
Hazslinszky T.: Megnyílt a Szemlhegyi-

barlang — The cave on Szeml-Hill now
opened - Föld és Ég XXII. 4. 1987. pp.
104-108., 8 figs

Hazslinszky T. (szerk.): Barlangtúrák 8

országban. Sport kiadóvállalat, Buda-
pest, 1987. Szerzk: Dénes Gy., Fleck
N., Hazslinszky T. 449. oldal, 90 ábra

Hazslinszky T. — Székely K.: Újra láto-

gatható a Vár-barlang — The Castle
Cave of Buda is reopen — Karszt és
Barlang 1984. II. p. 124., 2 figs

Hazslinszky T.: lásd: Dénes Gy.
Heckenast G.: A Selmecbányái arany-
könyv — Századok 120. 3. 1986. pp.
768-769.

Heckenast G.: Magyarország vastermeló-
se II. József korában — Laproduction de
fér en Hongrie au temps de Joseph II. —
Századok 120. 5— 6. 1986. pp. 1040—
1094. rus, fre R

Hegeds Cs.: A márgakzetek vizsgálatá-
nak egyszer eszközei és módszerei —
Simple devices and methods fór the
testing of maris — BKL Bányászat. 120.
3. 1987. pp. 159 — 163., 10 figs, rus, ger,
eng, fre R

Hegeds E.— Kútvölgyi F. — Petro-
vics I. — Sédy L.: Sekélyszeizmikus
módszertan — Shallow seismic methodo-
logy - A MÁELGI 1986. Évi Jel.

(Annual Report of the Eötvös L. Geo-
phys. Inst. of Hungary fór 1986), Buda-
pest, 1987. pp. 103; 199; 261-262., 1 fig,

eng, rus R
Hegeds E.— Petrovics I.: Kis mélység

széntelepek szerkezetkutatása kavicsos
területen (Sajókaza-Nyugat) — A
MÁELGI 1986. Évi Jel. (Annual Report
of the Eötvös L. Geophys. Inst. of
Hungary fór 1986), Budapest, 1987. pp.
31 — 32., 1 fig, eng, rus R

Hegeds E.: lásd: Baki Gy.
Hegeds E.: lásd: Sédy L.
Hegeds Gy.: Olaszországban ülésezett az
UIS oktatási bizottsága — The Educatio-
nal Committee of the UIS had its session
in Italy — Karszt és Barlang 1983.
I — II. p. 53., 2 figs, in Hungárián

Hegybíró Zs.: Neueste Ergebnisse dér
Forschungen in dem ungarisehen geo-
physikalischen Institut benannt nach
Roland Eötvös — Proc. of the 47. Jahres-
tagung dér Deutschen Geophysikalisehen
Gesellschaft; Clausthal-Zellerfeld, 31.

March— 4. Ápr. 1987.

Hegymegi L. —Körmendi A.— Lomniczi
T. — Szabó Z.: A földmágneses tér vizsgá-

lata — Investigation of the geomagnetic
field - A MÁELGI 1980. Évi Jel.

(Annual Report of the Eötvös L. Geo-
phys. Inst. of Hungary fór 1986), Buda-
pest, 1987. pp. 153—156; 227 — 228;
291 — 292., 4 figs, eng, rus R

Herczeg Gy.: Á Villányi-hegység bauxit
elkutatása - A MÁELGI 1986. Évi Jel.

(Annual Report of the Eötvös L. Geo-
phys. Inst. of Hungary fór 1986), Buda-
pest, 1987. pp. 14— 15., 3 figs, eng, rus R

Herczeg Gy.: lásd: Bodri Gy.
Hermán O.: lásd: Bkönyi_S.

Hermán O.: lásd: Ringer Á.
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Hermann L.: lásd: Dianiska L.

Hermann L.: lásd: Sédy L.

Herrmann, A.: Origin, distribution and
economic importance of the Messinlan
gypsum in the Mediterranean — Földt.
Int. Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.)
LXX. Budapest, 1987. Proc. of the
Ylllth RCMNS Congress, pp. 551-555.,
1 fig.

Hetényi M. — Kedves M.: Organie geo-
chemical <‘haraeterization of brovvn coals
by termál degradation and rnodified
Koek-Eval method — Acta Miner.-
Petr. Szeged, 28, 1986. pp. 95—108.,
2 plates, 3 figs, 5 tables

Hevesi A. — Hír J.— Ringer Á.: Ásatás a
répáshutai Pungor-Lyukban — Excava-
tions in the Fungor-hole (eave) at Répás-
huta, Bükk Mountains — Karszt és

Barlang, 1983. I— II. pp. 59 — 60., 3 figs.

Hevesi Á.: A Déli-Bükk karszt ja. I. rész:

Délkeleti-Bükk — The South-Bükk karst
Part I. Southeast Bükk Mountains —
Karszt és Barlang 1986. I. pp. 3—14.,
15 figs, eng R

Hiller I.: lásd: Bakó K.
Hír J.: Középs pleisztocén gerinces leletek

a Pongor-Lyukból — Middle Pleistocene
vertebrate finds from the cavern Pongor-
lyuk. Répáshuta — Karszt és Barlang
1984. II. pp. 73— 76., 6 figs, 1 table, eng,
rus R

Hír J.: A Hajnóczy-barlang üledékei —
Sediments in the Hajnóczy Cave —
Karszt és Barlang 1985. I— II. pp. 17

—

24.,

9 figs, 3 tables, eng, rus R
Hír J.: Mastodon arvernensis (Croiz. et

Job.) elfordulása Szátok községben —
Nógrád-megyei Múzeumok Évkönyve 13.

1987. pp. 373 — 379., 4 ábra, eng R
Hír J.: Gerinces slénytani vizsgálatok

lehetségei Nógrád-megyében — Nóg-
rád-megyei Múzeumok Évkönyve 13.

1987. pp. 381 — 388. eng R
Hír J.: A kovaföldbánya titka — Nógrád-
megyei Múzeumi Mozaik, 1987. pp. 18—
20.

Hír J. : A Tar-ki kfülke — Élet és Tudo-
mány XLII. 9. 1987. p. 286., 2 ábra

Hír J.: Ökológiai sziget, a szurdokpüspöki
kovaföldbánya — Élet és Tudomány
XLII. 13. 1987. p. 414., 2 ábra

Hír J.: Forrástó — Élet és Tudomány
XLII. 14. 1987. p. 446.

Hír J.: Jád-völgyi emlékek — Élet és
TudományXLII. 35. 1987. p. 1118., 2ábra

Hír J. : A Tara völgye — Élet és Tudomány
XLII. 48. 1987. p. 1534.

Hír J.: A fagyzsák — Élet és Tudomány
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Kordos L.: Megválaszolt új kérdések a
Rudapithecus körül — Természet Világa
118. 10. 1987. p. 429.

Kordos L.: seink csontjai — Élet és Tu-
domány XLII. 47. 1987. pp. 1488—1489.
3 ábra

Kordos L.: 10 millió éves smaradványok
Rudabányán — V. Tavaszi Ásvány-
gyjt Találkozó, Budapest, 1987. pp.
14-15.

Kordos L.: smajomból embers — Ké-
pes 7. H. évf. 11. sz. 1987. pp. 32— 37.

8 ábra
Kordos L. — Hajós M.—Müller P.—
Nagy Eszter: Environmental change
and ecostratigraphy in the Carpathian
basin — F’öldt. Int. Évk. (Ann. Inst.

Geol. Publ. Hung.) LXX. Budapest,
1987. Proc. of the VlIIth RCMNS Cong-
ress, pp. 377 — 381., 1 fig.

Kordos L.: lásd: Hámor G.
Kordos L.: lásd: Jámbor Á.
Kordos L.: lásd: Ször Gy.
Korecz A.: A Zsámbéki-medence kunsági

(pannóniai s. str.) emeletbeli képzdmé-
nyei Ostracoda faunájának értékelése
— Die Ostracodenfauna des Zsámbéker
Beckens — Földt. Int. Évk. (Ann. Inst.

Geol. Publ. Hung.) LXIX. Budapest,
1987. pp. 369— 373., 2 Abb. In Hungárián

Korecz Á.: lásd: Jámbor Á.
Korecz-Laky I.: lásd: Hámor G.,

Korecz-Laky I.: lásd: Jámbor Á.
Koreczné Laky I.: Foraminifera vizsgá-

latok Magyarország miocén képzdmé-
nyeibl — Studies of foraminifera from
the Miocéné of Hungary — Földt. Int.

Évi Jel. 1985-rl (Relationes annuae
inst. geol. publ. Hung.), Budapest, 1987.

pp. 467— 480., 6 figs, 1 table, eng R
Koreczné Laky I.: Foraminiferák Ma-

gyarország kunsági (pannóniai s. str.)

emeletbeli képzdményeiben — Fora-
miniferen im Pannonién Ungarns —
Földt. Int. Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ.
Hung.) LXIX. Budapest, 1987. pp.
363— 367. 1 Taf. In Hungárián

Korim K.: A fiatal magyar medenceüledó-
kek kompakciójáról — BKL Kolaj és

6 Földtani Közlöny
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Földgáz 20. (120.) 7. 1987. pp. 220-
222., 1 ábra

Korim K.: Módszer igen kemény kzetek
fúrására — BKL Kolaj és Földgáz 20.

(120.) 8. 1987. p. 255., 1 ábra
Korim K.: A vízbányászat jelenlegi hely-

zete és feladatai — Vízkutatás 1987. 1.

pp. 1—4., 3 tábl.

Korim K.: 30 éves a szentesi hévízmez —
Vízkutatás 1987. 3. pp. 2— 9., 16 ábra, 3
táblázat

Korim K.: Mélyfúrási geofizikai és a m-
szeres kútvizsgálatok szerepe a vízkuta-
tásban — Vízkutatás 1987. 3. p. 22.

Korim K.: A Magyar Hidrológiai Társaság
VII. Országos Vándorgylése Salgótar-
jánban, 1987. július 9—11. — Vízkuta-
tás 1987. 4. p. 10., 2 ábra

Korim K.: Boskovits Gábor emlékezete
(1933 — 1987) — Vízkutatás 1987. 4. p.

19., arcképpel
Korim K.: Az Egyesült Nemzetek nem-

zetközi szimpóziuma és munkabizottsági
ülése a mélységi vizek gazdaságosságá-
ról (Barcelona, Spanyolország, 1987.
október 19 — 23.) — Vízkutatás 1987.

5. pp. 12 — 15., 1 ábra
Korim K.: A mélységi vizek birodahna —

Természet Világa 118. 9. 1987. pp. 362 —
365., 4 ábra

Kormos A.: Dancza János (1899— 1985)
— Karszt és Barlang 1986. I. p. 58.

Kormos Tivadar: lásd: Kordos L.
Korodi S. — Lakatos S.— Szentpáxy M.:
Kombinált szonda vízkutatás céljára
— Combination sonde fór water pros-
pecting — A MÁELGI 1986. Évi Jel.

(Annual Report of the Eötvös L. Geo-
phys. Inst. ofHungary fór 1986), Buda-
pest, 1987. pp. 145-147; 221-222;
285— 286., 3 figs, eng, rus R

Korpás L.: lásd: Császár G.
Korpás-Hódi M.: lásd: Jámbor Á.
Korpásné Hódi M.: lásd: Jámbor Á.
Korpásné Hódi M.: Magyarországi hegy-

ségperemi kunsági (pannóniai s. str.)

emeletbeli Mollusca fauna — Die Mol-
luskenfaunen an den Gebirgsrándern im
Pannonién von Ungarn — Földt. Int.

Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.)
LXIX. Budapest, 1987. pp. 375— 382.,

1 Abb. In Hungárián
Korpásné Hódi M.: A magyarországi fia-

tal neogén képzdmények korrelációs
lehetségei — Korrelationsmöglichkeit
dér jungen Neogenbildungen Ungarns
— Földt. Int. Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ.
Hung.) LXIX. Budapest, 1987. pp.
435— 452., 1 Abb. In Hungárián and
Germán

Kósa A. — Csernavölgyi L.: Barlangok
a líbiai A1 Akhdar-hegységben — Caves
of the Jabal al Akhdar (Libya) — Karszt

és Barlang 1983. I— II. pp. 35— 42.,

1 1 figs, eng, rus R
tKossura L.: lásd: Ször Gy.
Kotsakis, T.: Neogene biogeography of

Hyracoidea (Mammalia) — Földt. Int.

Évk. (Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.) LXX.
Budapest, 1987. Proc. of the VlIIth
RCMNS Congress, pp. 477 — 481., 1 fig.

Koupos, G.: lásd: Psilovikos, A.
Kozák M.: lásd: Borsy Z.

Kozák M.: lásd: Ször Gy.
Kozák M.: lásd: Viczián I.

Kovács Attila: A világpiaci kolajár-vál-
tozások hatása a szénhidrogénipar kül-
gazdasági kapcsolataira — The impact
of the oil price changes of the world mar-
két on the foreign trade connections of
the Hungárián hydrocarbon industry
— BKL Kolaj és Földgáz 20. (120.)
11 — 12. 1987. pp. 383— 385. rus, ger,

eng R
Kovács Edit: Vízalatti mentés az Izbin-

dis-forrásbarlangból — Underwater res-

cue in the Izbindis Cave — Karszt és

Barlang 1984. II. pp. 101 — 103., 2 figs

Kovács Endre: A mecseki feketekszén-
kutatás elmúlt tíz éve — The last 10
years of hard coal exploration in the
Mecsek - Földt. Kút. XXX. 4. 1987.

pp. 27— 36., 4 figs, ger, eng, rus R
Kovács István: 2000 m-nél mélyebb szi-

lárdásvány-kutatófúrások technológiai
részletei — Technological details of
drilling boreholes of more than 2000 m
depth fór the exploration of solif mine-
ral deposits — Földt. Kút. XXX. 1—2.
1987. pp. 73 — 79., 14 figs, 4 tables, eng,

ger, rus R
(•Kovács János: lásd: Szablyár P.
Kovács József: lásd: Végh S.-né

Kovács Sándor: Olisztosztrómák és egyéb,
víz alatti gravitációs tömegszállítással

kapcsolatos üledékek az észak-magyar-
országi paleo-mezozóikumban, I. —
Olisthostromes and other deposits con-
nected to subaqueous mass-gravity
transport in the North Hungárián Pa-
leo-Mesozoic I. — Földt. Közi. (Bull. of
the Hungárián Geol. Soc.) 117. 1. 1987.

pp. 61—69., 2 figs, 1 table, eng, rus R
Kovács Sándor: Olisztosztrómák és egyéb,

víz alatti gravitációs tömegszállítással

kapcsolatos üledékek az észak-magyar-
országi paleo-mezozóikumban, II. —
Olisthostromes and other deposits con-
nected to subaqueous mass-gravity
transport in the Nort Hungárián Paleo-

-Mesozoic II. — Földt. Közi. 117. 2.

1987. pp. 101 — 119., 18 figs, eng, rus R
Kovács Sándor: Aggteleki-hegység, Tor-

nanádaska, Alsó-hegy — Tornanádaska,
Aggtelek Mountains — Magyarország
geológiai alapszelvényei. A M. Áll. Föld-
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tani Int. kiadványa, Budapest, 1987.

pp. 1 — 7., 7 figs, in Hungárián English
and Russian

Kovács Sándor: Cholnoky Jen képei
Érden — Turista Magazin 98. 3. 1987. p.
1 1., 2 ábra

Kovács Sándor— Less Gy.: Rudabányai-
hegység, Bódvalenke, Mút partfala —
Roadside slope, Bódvalenke, lludabánya
Mountains — Magyarország geológiai
alapszelvényei. A M. Áll. Földtani Int.

kiadványa, Budapest, 1987. pp. 1 — 7., 7

figs, in Hungárián, English and Russian
Kovács Sándor: lásd: Árkai P.
Kovács Terézia: Ithaka, Odüsszeusz ki-

rálysága — Természet Világa 118. 6.

1987. p. 233—234. 2 ábra
Kovács Terézia: sízeltlábú-lenyomatok

Észak-Grönlandról — Természet Világa
118. 11. 1987. p. 463.

Kováts Gyula: lásd: Hably L.

Kbányai F.: Az oroszlányi bányászati
múzeumról — BKL Bányászat 119. 11.

1986. p. 723.

Köleséri Sámuel: lásd: Csíky G.
Körmendi A.: lásd: Hegymegi L.
Iyrössy L.: A kisalföldi kolaj- és föld-

gázkutatás földtani eredményei — Hyd-
rocarbon geology of the Little Piain in
Hungary — Ált. Földt. Szemle (General
Geol. Review) 22. 1985. pp. 99 — 174.,

55 figs, 22 tables, (in Hungárián)
Krössy L.: lásd: Kuti L.
Kváriné Gulyás E.: Kétsoros perem-
lyukkártyák alkalmazása szakirodalmi
feldolgozásnál — Knowledge documen-
tation by means of hand-sorted double
row marginal punch cards — Ált. Földt.
Szemle (General Geol. Review) 22. 1985.

pp. 181 — 190., 7 figs, eng R
Kváriné Gulyás E.: Üj kelet számító-

gépes értékel módszerek (Decorana és
Twinspan) paleontológiái alkalmazása
— Palaeontological application of new
computerized valuating methods (De-
corana and Twinspan) — si. Viták
(Discussiones palaeont.) 34. 1987. pp.
97—111., 5 figs, eng R

Kváry J.: A szénhidrogénkutató fúrá-
sok által feltárt magyarországi alsó-

pannóniai üledékek Thecamoeba (Testa-
cea) faunája — Die Thécamoeben (Tes-
tacea)-Fauna dér mit Kohlénwasser-
stoffschürfbohrungen aufgeschlossenen
unterpannonischen Sedimenten Ungarns
— Földt. Int. Évk. (Ann. Inst. Geol.
Publ. Hung.) LXIX. Budapest, 1987.

pp. 355— 362., 1 Abb. In Hungárián
and Germán

Kváry- J.: lásd: Jámbor Á.
Kraft J.: lásd: Scheuer Gy.
Krenner J.: lásd: Lázár I.

Kretzoi M.: A Kárpát -medence pannó-

niai (s. 1.) terresztrikus gerinces biokro-
nológiája — Terrestrische Biochronolo-
gie/Stratigraphie des Kárpáténbeekens
im Pannonién (s. 1.) — Földt. Int.. Évk.
(Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.) LXIX.
Budapest, 1987. pp. 393 — 422. In Hun-
gárián and Germán

Krisztián B.: A Magyar Banya-kalauz,
1881 — 1914 — Hungárián Mining Guide,
1881 — 1914 — BKL Bányászat 120. 3.

1987. pp. 204 — 206., 1 fig., 2 tables, rus,

ger, eng, fre R
Krisztián B.: A bányászati káderképzés

a KGST szénbányászati munkabizott-
sága eltt — BKL Bányászat 120. 10.

1987. p. 677.

Krisztián B.: A 200 éves mecseki szén-
bányászat történeti áttekintése. Kiadja
a Mecseki Bányászati Múzeum, Pécs,
1987. Múzeumi füzetek 1. 69 oldal, 3 áb-
ra, 4 táblázat

Kriván B.: A Szekszárdi-dombvidék fel-

spleisztocén löszkavics-komplexumá-
nak vizsgálata — L’examen du complexe
de galet de loess pleistocene supérieur de
pays de collines de Szekszárd — Földt.
Közi. (Bull. of the Hungárián Geol. Soc.)

117. 3. 1987. pp. 261-273., 11 figs, 2
tableaux, fre, rus R

Kriván P. — Mensáros P.— Péró Cs.:

A József-hegyi barlangrendszer kuta-
tásához kapcsolódó földtani térképezés
eredményei — Results of geological
mapping in connection with the prospec-
ting of the cave-system in the mount
József (Budapest) — Mémökgeol. Szem-
le (Engineering Geol. Rewiew) 35. 1986.

pp. 85—122., 7 figs, eng R
Krolopp E.: A magyarországi kunsági és

balatoni (pannóniai s. 1.) emeletbeli kép-
zdmények szárazföldi puhatest fau-

nája — Die terrestrische Molluskenfau-
na dér Ablagerungen dér Kunság- und
Balaton Stufen (Pannonién s. 1.) in Un-
garn — Földt. Int. Évk. (Ann. Inst.

Geol. Publ. Hung.) LXIX. Budapest,
1987. pp. 383 — 391., 1 Abb. In Hungá-
rián and Germán

Krolopp E.: History of teaching palaeon-
tology at the University of Szeged —
Rocks, Fossils and History. Italian-

Hungarian Relations in the Field of
Geology. Edited by Hála J. Xlllth
Symposium of INHIGEO, Pisa-Padova,
Italy, 1987 — Annals of the History of
Hungárián Geology, Special Issue. Buda-
pest, 1987. pp. 65 — 67., 2 figs

Krolopp E.: Quaternary malacological
research in Hungary between 1982—
1985. In: Pleistocene environment in

Hungary. Geographical Research Inst.

Hungárián Ac. Se. Budapest, 1987. pp.
121-129., 1 table

6
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Krolopp E.: lásd: Franyó F.
Krolopp E.: lásd: Kónya Z.-né
Krystek, I.: lásd: Cicha I.

Kubassek J.: Trópusi karsztvidékek Thai-
földem — Tropical karst regions in Thai-
land — Karszt és Barlang 1986. I— II.

pp. 39 — 46., 8 figs, 1 table, eng, rus R
Kubassek J.: Karsztmorfológiai tanul-
mányúton Jugoszláviában — Karszt és

Barlang 1985. I— II. p. 57., 2 ábra
Kubassek J.: Cholnoky Jen természet-

ábrázoló mvészete — Természet Világa
118. 4. 1987. pp., 186- 187., 8 ábra

Kuti L.— Gecsei É. —Krössy L.—Papp
L.-né— Szepesházy K. —Urbancsek J.:

Az Alföld földtani atlasza. Dabas. A Ma-
gyar All. Földtani Int. kiadása, Buda-
pest, 1986. 19 oldal

Kuti L.: lásd: Bartha A.
Kuti L.: lásd: Fényes J.

Kuti L.: lásd: Molnár Béla
Kútvölgyi F.: lásd: Hegeds E.
K.—V. L.: A Móra Ferenc Múzeum ás-

ványgyjteménye (Szeged) — Mineral
eollection of the Móra Museum, Szeged
— Ásványgyjt Figyel III. 3. 1987.

pp. 28 — 29.

fLACZKÓ Dezs: lásd: Nagy I. Z.

Laczó I.: lásd: Horváth F.
Láda F.: lásd: Nemesi L.
Lakatos I.—Lakatosné Szabó J.: A k-

zetfizikai jellemzk hatása a polimeres
elárasztásra, 1. r. — The effect of pet-

rophysical factors on polimer flooding.

Part One — BKL Kolaj és Földgáz
20. (120.) 8. 1987. pp. 225-234., 10
figs, 2 tables, rus, ger, eng R

Lakatos L.: lásd: Góczán L.
Lakatos L.: lásd: Pogácsás Gy.
Lakatosné Szabó J.: lásd: Lakatos I.

Lakos K. -né— Erdélyi G.-né: A Magyar
Állami Földtani Intézet munkatársainak
publikációi 1985-ben — Publications by
the staff of the Hungárián Geqlogical
Institute in 1985 — Földt. Int. Évi Jel.

1985-rl (Relationes annuae inst. geol.

publ. Hung.), Budapest, 1987. pp. 583—
593.

fLAMBRECHT K.: lásd: Horváth Cs.

fLAMBRECHT Kálmán: lásd: Jánossy D.
Láng L.: A nagy átmérj fúrólyukak és

a gömb alakú robbanótöltetek szerepe
a föld alatti ércbányászatban — The
role of large diameter drilling holes and
spherical explosive charges in under-
ground re mining — BKL Bányászat
120. 5. 1987. pp. 323-328., 11 figs, rus,

ger, eng, fre R
Lantos M.: lásd: Pogácsás Gy.
Lányi Gy.: Miért haltak ki a dinoszauru-

szok? — Ország Világ XXXI. évf. 27.

sz. 1987. pp. 12—13., 4 ábra

Lassan J.: A mszaki fejlesztés és a bá-
nyamvelési koncentrációk alakulása a
nógrádi szénmedencében — Technical
developments and mining concentra-
tions in the Nógrád Coal Field — BKL
Bányászat 120. 4. 1987. pp. 266; 272.,

13 figs, 4 tables, rus, ger, eng, fre R
László F.: A természeti erforrások érté-

kelése — Magyar Vízgazdálkodás 1987/7.

pp. 9—11.
Lázár I.: Nemcsak a forma, a fény, a szín
megkapó . . . Koch Sándorral beszélget
Lázár István — Tiszatáj XL. 2. 1986.
febr., pp. 57— 74.

Lázár I. : Krenner és Semsey. Só és bors.

Anekdoták, történetek — Rakéta Re-
gényújság XIV. évf. 32. sz. 1987. VIII.
11. pp. 32-33.

Lázár R. — Szebényi G.— Géresi Gy.—
Szabó J.— Szunyogh F.: Bányageofi-
zikai módszerek alkalmazása a recski

színesére elfordulás kutatásában — A
Magyarhoni Földtani Társulat és a Ma-
gyar Geofizikusok Egyesületének ván-
dorgylése, Balatonszemes, 1987. május
14-15. p. 51

Lazarovits Gy.: lásd: Komjáthy J.

Lazukov, G. I.: lásd: Zubakov, V. A.
Lebedeva, N. A.: lásd: Zubakov, V. A.
Leél-ssy Sz.: lásd: Adamkó P.

Lelik L.: lásd: Balthazár-Vass K.
Lelkes Gy.: Recens trópusi sekélyvízi

karbonátos üledékek szedimentpetrog-
ráfiai vizsgálatainak eredményei II. Flo-

rida (Biscayne Bay, Key Largo és Mar-
quesas Keys környéke) — Petrographi-
cal studies on recent tropical shallow-

water carbonate deposits II. Florida
(Biscayne Bay, Key Largo and Marque-
sas Keys) — Földt. Int. Évi Jel. 1985-

rl (Relationes annuae inst. geol. Publ.
Hung.), Budapest, 1987. pp. 309— 342.,

2 figs, 4 tables, 10 plates, eng R
Lelkes G.: lásd: Molnár K.
Lehmuskallio, S.: Áttekintés a finn bá-

nyaiparról — Informations on the Fin-

nish mining industry — BKL Bányá-
szat 120. 7. 1987. pp. 486 — 491. 11 figs,

1 table, rus, ger, eng, fre R
Lehotay-Horváth Gy.: Vízrségben.

Jelentés a felszín alól. Készletek, tarta-

lékok, veszélyek. Megóvható, de csak
közös ervel. Társadalmi program. Tett-

re készen — Búvár XLI. 3. 1986. pp.
8— 11., 8 ábra

Lénárt L.: Húsz éves a szervezett miskol-

ci egyetemi barlangkutatás — Karszt
és Barlang 1984. II. pp. 117—118.,
1 ábra

Lengyel K.: lásd: Bárdossy Gy.
Lentini, F.: lásd: Boccaletti, M.
Less Gy.: Az európai Orthophragminák
slénytana és rótegtana — Paleontology
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and stratigraphy of the Enropean Or-
thophragminae — Geol. Hung. ser. Pa-
laeont., fasc. 51. Budapest, 1987. 373 p.,
32 figs, 7 tables, 45 plates, in Hungárián
and English

Less Gy.: Aggtelek-Rudabányai-hegység,
Aggtelek, Harigistya, kutatóárok — Ha-
ragistya, Aggtelek, Aggtelek- Rudabá-
nya Mountains — Magyarország geoló-
giai alapszelvényei. A M. All. Földtani
Int. kiadványa, Budapest, 1987. pp.
1 — 7., 7 figs, in Hungárián, English and
Russian

Less Gy.: Aggtelek-Rudabányai-hegység,
Tornaszentandrás, Kossuth u. 16. sz.

mögötti feltárás — Exposure behind the
house 16, Kossuth Street, in Tornaszent-
andrás, Aggtelek-Rudabánya Moun-
tains — Magyarország geológiai alapszel-
vényei. A M. All. Földtani Int. kiadvá-
nya, Budapest, 1987. pp. 1 — 7., 6 figs,

in Hungárián, English and Russian
Less Gy.: lásd: Kovács Sándor
Less Gy.: lásd: Márton P.
Lichtenberger J.: lásd: Ferencz Cs.
Liebe P.: A rétegvizek regionális nyomás-

csökkenése a rétegvízészlel kúthálózat
adatainak tükrében — Régiónál dec-
rease in the pressure of formation waters
in the light of an observation well Sys-
tem — Földt. Kút. XXIX. 1986. pp. 17—
22., 7 figs, eng, ger, rus R

Liebe P.—Mike K. — Székely F.: Az Al-
föld törmelékes medenceüledékeinek
tagolása és nyomásállapotának jellem-
zése — Stratification and head con-
ditions in the basin sediments under the
Great Hungárián Piain — Hidr. Közi.
66. 6. 1986. pp. 330 — 337., 6 figs,

3 tables, eng R
Liebe P.: lásd: Böcker T.
Lindsay, E. H.: Cricetid rodents of Lower

Siwalik deposits, Potwar plateau, Pa-
kistan and Miocéné mammal dispersal
events — Földt. Int Évk. (Ann. Inst.
Geol. Publ. Hung.) LXX. Budapest,
1987. Proc. of the YÍIIth RCMNS Cong-
ress, pp. 483— 488., 5 figs

List of participants — Proc. of the VlIIth
RCMNS Congress — Földt. Int. Évk.
(Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.) LXX.
Budapest, 1987. pp. 659— 673.

Lóczy L. id.(sen.): lásd: Reich L.
Lóki J.: lásd: Franyó F.
Lomniczi T.: lásd: Hegymegi L.
López-Martinez, N.

—

Agtjsti, J. — Cab-
rera, L.— Calvo, J. P.— Cívis, J.—
Corrochano, A.— Daams, R. — Diaz, M.
— Elizaga, E.— Hoyos, M.—Mar-
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lógiai alapszelvényei. A M. Áll. Földtani
Int. kiadványa, Budapest, 1987. pp. 1 —
9., 8 figs, in Hungárián, English and
Russian

Nagymarosi A.: Budai-hegység, Solymár,
Rozália téglagyár — Rozália brick-yard.

Solymár, Buda Hills — Magyarország
geológiai alapszelvényei. A M. Áll. Föld-
tani Int. kiadványa, Budapest, 1987. pp.
1 — 7., 7 figs, in Hungárián, English and
Russian

Nagymarosi A.: Cserhát, Romhány, Dél-
hegy, kfejt — Délhegy quarry, Rom-
hány, Cserhát Mountains — Magyaror-
szág geológiai alapszelvényei. A M. Áll.

Földtani Int. kiadványa, Budapest,
1987. pp. 1 — 9., 6 figs, in Hungárián
English and Russian

Nagymarosi A.: lásd: Hámor G.
Nagymarosy A. —Takigami Y. — Balogh

Kadosa: Stratigraphic position and the
radiometric age of the Kiscellian stra-

totype, Hungary — Bull. of Liaison and
Information of IGCP. Project No. 196.,

1986. No. 6. pp. 29— 32., 1 fig.
,
2 tables

Némedi Varga Z.: Regionális eltérések a
mecseki feketeszén-telepek gázkitörés-
veszélyességének kialakulásában — Ré-
giónál differences in the variations of
the degree of gas outburst hazard fór

Mecsek subbituminous coal seams —
BKL Bányászat 120. 5. 1987. pp. 296 —

302.,

8 figs, 1 table, rus, ger, eng, fre R
Némedi Varga Z.: Á mecseki feketek-

szén-kutatás módszerének és rendszeré-
nek kialakulása — Die Ausbildung dér
Methode und des Systems dér Stein-
kohleforschung im Mecsek-Gebirge —
Közlemények a magyarországi ásványi
nyersanyagok történetébl III. A Ne-
hézipari Mszaki Egyetem kiadványa,
Miskolc, 1987. pp. 25 — 40., 4 Fig.

Némedi Varga Z.: A mecseki hasznosít-
ható ásványi nyersanyagok megismeré-
sének és kutatásának történeti áttekin-
tése — Die Geschichtsübersicht dér Er-
kennung und dér Untersuchung von
dér benutzbaren mineralischen Roh-
stoffen im Mecsek-Gebirge — Közlemé-
nyek a magyarországi ásványi nyers-
anyagok történetébl III. A Nehézipari
Mszaki Egyetem kiadványa, Miskolc,
1987. pp. 173-201.

Némedi Varga Z.: Zusammenhang zwi-
schen dér Gasausbruchsgefáhrlichkeit
dér Mecseker unterliassischen Kohlen-
flöze und den magmatischen Bildungen
des Kohlengebirges — Publ. Techn. Univ.
Heavy Industry, Miskolc, Ser. A. Mi-
ning, Vol. 43. Fasc. 1—4., Miskolc,
1987. pp. 247— 254. eng, rus R

Némedi Varga Z.: Paláogeographische
Verháltnisse wáhrend dér Ablagerung
dér obertriassisch-unterliassischen
Schichtenfolge im Mecsek-Gebirge (SO
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Heavy Industry, Miskolc, Ser. A. Mi-
ning, Vol. 43. Fasc. 1 — 4., Miskolc, 1987.

pp. 61 — 87. 4 Fig., 4 Taf., eng, rus R
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nische Aspekte dér Gasausbruchgefáhr-
lichkeit dér unterliassischen Steinkoh-
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Miskolc, 1987. pp. 89— 96. 1 Fig., eng,
rus R

Némedi Varga Z.: Hatalmas kszén-
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lata — Geomorphological investigation
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by remote sensing — Földrajzi Közi.
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pp. 305 — 323., 23 figs, eng R
Nemesi L. — Csörgei J. —Láda F.: Geo-

elektromos mérések Mátészalka-Nagy -
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5 ábra
Oravecz M.: Ej, mi ak ? — Képes Hót II.
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5 ábra
Oravecz M.: Ej, mi ak ? — Képes Hót II.
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4 ábra
Oravecz M.: Ej, mi ak ? — Képes Hét II.

évf. 39. sz. 1987. IX. 26. pp. 60-51.,
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Pályi Gy.: Megemlékezés dr. Matjcha
Rezs hidrobiológusról születésének 100.

évfordulója alkalmából — Karszt és

Barlang 1984. I. p. 55., 1 ábra
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Pap S.: Kelet Magj'arország 4500 méternél
mélyebb fúrásainak földtani erdemónyei
— Geological results of boreholes below
4500 m depth in East Hungary — Alföldi
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sok Központja, Alföldi Kutatócsoport
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Papp Simon: lásd: Dank V.
Papp Z.: Vulkánkitörésekre visszavezet-
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324— 345., 13 figs, eng R
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Pávai Vájná F.: lásd: Juhász Imre
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cial phenomena, Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1987. pp. 43— 50., 2 figs, 4 tables

Pécskay Z.—Balogh Kadosa— Székyné
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Hungárián Geol. Soc.) 117. 3. 1987. pp.
237— 253., 1 fig.

,
7 tables, eng, rus R
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Pera F. — Szentai Gy.: Fejtési pajzsbiz-

tosítás alkalmazása képlékeny kzettar-
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Szentai Gy.: Az Ajka-II szénterület
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Pescatore, T.— Senatore, M. R.: The

present-day Táránto gulf and the Miocéné
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5 figs
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Pétery K.: Kartogramkészítés lehetségei

személyi számítógéppel — Hidr. Tájé-
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sure phenomena produced within rigid
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szaki Tanácsadó Vállalat kiadása, 59
oldal, 5 ábra, 5 táblázat, Budapest, 1987.

Végh S. -né— Kovács József— Mensáros
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Geology, Special Issue. Budapest, 1987.
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Vitális Gy.: Nógrád megye és a szomszé-
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mény története — Természet Világa 118.
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Wojnárovitsné Hrapka I.: Bazaltgyapo-
tok hhatásra létrejöv szálmechanikai
változása — Heat-Induced Mechanical
Changes of Basalt Wool — Építanvag,
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Geological Institute’s agrogeological
research activities in 1983—1984 —
Földt. Int. Évi Jel. 1985-rl (Relationes

annuae inst. geol. publ. Hung.), Buda-
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1986. Évi Jel. (Annual Report of the

Eötvös L. Geophys. Inst. of Hungary
fór 1986), Budapest, 1987. pp. 175—176;
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Gyri Dóra: Hidrogeokémiai módszerek
alkalmazásának lehetségei a felszínalatti

áramlási rendszerek felderítésében Dom-
bóvár környékének példáján — a Vízgaz-

dálkodási Tudományos Kutató Központ
különdíját (3000.— Ft) kapta.

Zsigmondy Vilmos halálának 100 éves
évfordulója alkalmából 1988. IV. 20-án
emlékülést tartottak Szolnokon, a technika
házában. Az Orsz. M. Bányászati és Kohá-
szati Egyesület által rendezett ülésen el-
adást tartott ZsiGMONDYról dr. Pataki
Nándor, a Vízkutató és Fúró Vállalat

igazgatója, továbbá Csath Béla, az egyesü-
let tudománytörténésze. A Nagyalföldi
Kolaj- és Földgáztermel Vállalat, továb-
bá a Kolajkutató Vállalat az 1988-as
esztendt ZsiGMONDY-évnek nyilvání-

totta.

1888. XII. 21-én hunyt el Budapesten
Zsigmondy Vilmos (sz. Pozsonyban, 1821.

V. 14.) bányamérnök, a hazai artézi kútfú-
rás elméletének és gyakorlatának terén
egyaránt jelentsei alkotó szakember.

Kiváló Munkáért kitüntetést kapott
1988. V. 1. alkalmából az alföldi Kolaj

-

kutató Vállalatnál:
Olaszné Gyalog Éva geológus techni-

kus, a Geológiai szervízüzemnél (Szolnok),

és

T. Kovács Gábor üzemi fgeológus, a
Szegedi Bányászati üzemnél.

1988. május 11-én a Központi Földtani
Hivatal, társulatunk, a Magyar Állami
Földtani Intézet és az Országos Kolaj- és

Gázipari Tröszt emlékülést rendezett a
Földtani Intézet dísztermében Kertai
György, társulatunk néhai elnöke, halálé-

nak 20. évfordulóján.
Dank V. ismertette Kertai György

életútját, Vándorfi R. a geológusról,

Molnár K., a Geofizikai Kutató V. igaz-

gatója a geofizikával való kapcsolatáról,

Kókai J. a tanárról emlékezett meg.
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Az emlékülés résztvevi (170 f) ezután

az Intézet eltt álló autóbuszokba szálltak.

A Farkasréti temetben Hámor Géza
mondott Kertai Györgyrl méltató szava-

kat, majd az emlékülés, továbbá intézmé-

nyek és magánosok koszorúzták meg a

bányász díszrséggel ékes sírt. A Nagyal-

földi Kolaj- és Földgáztermel Vállalat

bányászzenekara tette az ünnepi pillanato-

kat emelkedettebbé.

Viczián István (sz.: Budapest, 1940.;

Magyar Állami Földtani Intézet): „Agyag-
ásványok Magyarország üledékes kzetei-

ben” cím doktori értekezésének nyilvános

vitája 1988. V. 17-én de. 10h-kor volt az

Akadémia kistermében. Az értekezés

opponensei Bárdossy György és Székyné
Fux Vilma, a földtudomány doktorai és

Szendrei Géza, a mezgazdasági tudo-

mány kandidátusa voltak. A bizottság

elnöke Nemecz Ern, az MTA rendes tagja,

titkára Pécsiné Donáth Éva, a földtudo-

mány kandidátusa, tagjai Kliburszkyné
Vogl Mária és Steeanovics Pál, az MTA
rendes tagjai, Kubovics Imre, Mezsi
József és Szederkényi Tibor, a földtudo-

mány doktorai voltak.

1988. évi akadémiai díj. A X. osztályban
Jámbor Áron, a földtudomány kandidátu-
sa, a Földtani Intézet fosztályvezetje
kapta, akinek kiemelked tudományos
eredménye a magyarországi pannon kép-
zdmények átfogó értékelése, mellyel a
medencebeli szénhidrogén-, lignit- és víz-

kutatás tudományos alapjait teremtette

meg, illetve fejlesztette tovább.
1988-ban választott tiszteleti tag az Aka-

démia X. osztályában: Szmirnov, Vlagyi-

mir Ivanovics, a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának rendes tagja, a Moszkvai
Állami Egyetem geológiai intézetének

tanára. 1910-ben, Moszkvában született.

Tudományos tevékenysége felöleli a hasz-

nosítható ásványi anyagok széles skálájá-

nak kutatását (hasznosítható nyersanya-
gok lelhelyeinek jellemzését, tudományos
és gyakorlati feltárásuk módszereit, elmé-

leti metál!ogenetikai kutatásokat). 320

szovjetunióbeli és külföldi nyersanyaglel-
helyet dolgozott fel, s az nevéhez fzdik
az els szovjet metallogenetikai térkép.

Tisztázta a különböz geológiai ciklusok-

hoz, folyamatokhoz kötött ércesedést,

kutatta a polimetallikus, szulfidos érctele-

pok kialakulását és kialakította ezek fázis-

beli és idbeni elkülönítésének módszereit.

Eredményeirl több száz tanulmány és

könyv ad számot. Kiemelked nemzetközi
tudományos aktivitása is. 1968—1976
között a Nemzetközi Geológiai Unió

alelnöke volt, s jelents szerepet játszott

a szocialista országok szakembereinek a

nemzetközi tudományos élet vezetésébe

történt bekapcsolásában.

A Minisztertanács az elkövetkez idben
az eddiginél nagyobb súlyt kíván helyezni

döntéseinek tudományos és társadalom-

politikai megalapozottságára, s e célból

Tanácsadó Testületet hozott létre. A testület

elnöke Bognár József, társelnöke Karo-
lyi László, a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagjai. A testületnek titkára és

kilenc tagja van.

1988. V. 19-én a Tudományos Ismeretter-

jeszt Társulat Múzeum utcai Kossuth
Klubjában négy neves történész tartott

eladást az Osztrák-Magyar Monarchia
felbomlásáról és az utódállamokról. Az
eladók egyike dr. Vermes Gábor törté-

nész, az amerikai newarki Rutgers Egye-
tem professzora volt, aki 1956-ban a

budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
tem geológus szakán végzett, s ezt követen
néhány évig az Egyesült Államokban
geológusként dolgozott. Jelenlegi szakmá-
jában 1961-ben Kaliforniában szerzett

oklevelet, s Tisza István monográfusaként
vált ismertté.

1988. V. 31-én az Eötvös L. Tudomány-
egyetemen megalakult a Rektori Konferen-

cia. A 19 tagú testület célja, hogy elsegítse

és szorosabbra fzze az egyetemek közötti

együttmködést, fórumot, és nyilvánossá-

got teremtsen a felsoktatás és az egyes

intézményeket érint idszer, illetve táv-

lati kérdések megvitatására, s részt vegyen

az egyetemekkel kapcsolatos döntések el-

készítésében.
A konferenciát félévenként hívják össze.

Az alakuló ülésen a vendéglátó intézmény

rektorát, Fülöp Józsefet választották meg
— egy esztendre — a rektori konferencia

elnökévé.

Szcs István: „A szeizmo-akusztikus

emissziók szerepének vizsgálata a bánya-

biztonsági feladatok megoldásában ’ cím
kandidátusi értekezésének nyilvános vitája

1988. VI. 2-án de. 10h-kor volt az Akadémia
nagytermében

A Központi Földtani Hivatal elnöke

Kiváló Munkáért kitüntetésben részesí-

tette Géczy Barna professzort, alapító

tagot, az slénytan-rétegtani Szakosztály

fennállásának 25 éves jubileuma alkalmá-

ból. Az elismerést a társulati elnökség ülé-

sén Hámor Géza elnök adta át, 1988. VI.

13-án.
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1988 nyarán a Természettudományi
Múzeum vendégei voltak: dr. Dunno
Michiaxi mineralógus, a Japán Földtani
Intézet, és dr. Petr Korbel mineralógus,

a prágai Nemzeti Múzeum munkatársai.

Az 1988. évi környezetvédelmi világnap
alkalmából Széchenyi István emlékplaket-

tet kapott Fülöp József, az MTA rendes
tagja, az Eötvös L. Tudományegyetem
rektora; Emberi környezetért kitüntet
jelvényt Koch László, a Mecseki Ércbányá-
szati Vállalat hidrogeológiai csoportveze-
tje, a Környezetvédelmi és Vízgazdálko-
dási Minisztérium, a Hazafias Népfront
Országos Tanácsa és a Szakszervezetek
Országos Tanácsa kitüntetettjeiként.

1902. III. 25-én született Karánsebesen
Schmidt Eligius Róbert és 1973. VII. 23-án
Budapesten halt meg. Okleveles bánya-
mérnök, a föld- és ásványtani tudományok
kandidátusa, geomechanikai és hidrogeo-
lógiai kutató, szakíró.

így emlékezett meg róla 85. születési
évfordulóján a BKL Bányászat 1987. évi
3. száma.

A XXXVIII. bányásznap alkalmából, az
Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt köz-
ponti ünnepségén, 1988. IX. 1-jén kitün-
tetéseket adtak át. Vándorfi Róbert
vezérigazgató-helyettes ,,Kiváló Bányász”

kitüntetésben részesült. Kiváló Dolgozó ki-

tüntetést kapott Márton Gyuláné geológus.
Ugyanezen alkalomból a Kolajkutató

Vállalatnál kitüntetésben részesültek:
Kiváló Dolgozó kitüntetés: Csicsely

György geológus (Orosháza), Sinkó József
geológus (Szeged). Bányász Szolgálati
Érdemérem bronz fokozat: Lukács Lászlóné
geol. kollektor (Orosháza), Harmath
Jánosné geológus csopvez., Hriynár And-
rásné geológus technikus (Szeged); ezüst

fokozat: Pikó József fgeológus (Szolnok);
arany fokozat: dr. Kurucz Béla üz. fgeo-
lógus (Orosháza), dr. T. Kovács Gábor üz.
fgeológus (Szeged).

A sajtó hírül adta, hogy 1988. IX. 3-án,
szombaton a bányásznapi ünnepségek köz-
ponti ünnepségének keretében Pécsett
megkoszorúzták Vadász Elemér, a Mecsek
geológusa emléktábláját.

A Tudományos Minsít Bizottság közli,

hogy 1988. IX. 5-én de. 10h-kor Szegeden,
az akadémiai bizottság székházában volt

Manikham Khamkhong: „Referenciaada-

tok és kutatásmetodikai eltanulmányok
Laosz mholdas távészleleti anyagainak
tervezett földtudományi és tájpotenciál-

értékel interpretálásához” c. kandidátusi

értekezésének nyilvános vitája.

Schmieder Antal: „Bányamveletek
fekoldali lágy védrétegeit áttör hasa-
dék- és karsztvízbetörések mozgásfolya-
matainak vizsgálata” c. karulidátusi érteke-

zésének nyilvános vitája 1988. IX. 12-én
14h-kor volt az Akadémia nagytermében.
Az értekezés opponensei Kovács Ferenc,
az MTA rendes tagja és Starosolszky
Ödön, a mszaki tudományok kandidátusa
voltak. A bizottság elnöke Kapolyi László,
az MTA rendes tagja, titkára Jeneyné
Jambrik Rozália, a földtudomány kandi-
dátusa, tagjai: Végh Sándorné, a földtudo-
mány doktora, Kassai Ferenc és Böcker
Tivadar, a mszaki tudomány kandidátu-
sai, és Juhász András, a földtudomány
kandidátusa voltak.

A moszkvai bányászati egyetem dísz-

doktorává avatták 1988. IX. 23-án
Kapolyi Lászlót, az MTA rendes tagját.

A bányászat kormánybiztosa a bányászati
tudományokban szerzett érdemei elismeré-

seként kapta a szovjet egyetemtl a meg-
tisztel elismerést.

A zalaegerszegi Magyar Olajipari Múze-
umban impozáns ünnepség keretében
avatták fel az újonnan létesített szobor-
parkot 1987. X. 2-án. Az elsként felállított

nyolc szobor között van Böckh Hugó
(1874—1931) és Kertai György (1912—
1968) szobra is.

1988. X. 11-én a Magyar Hidrológiai
Társaság elnöksége a szolnoki küldöttgy-
lésen a Schafarzik Ferenc emlékérmet ado-
mányozta dr. Dobos Irma geológusnak,
eddigi magas szint vízföldtani és tudo-
mánytörténeti munkásságáért.

Vassányi István: „A pázmándi pirofil-

lit— lTc termikus dehidroxilációja” c.

kandidátusi értekezésének nyilvános vitája
1988. IX. 9-én de. KP-kor volt az Akadémia
kistermében.
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Hírek — News bulletin

A Meteorológiai Tudományos Napok
rendezvénysorozata 1987-ben a földi kör-
nyezetünkben lezajló múlt-, jelen- és jöv-
beli változásokat választotta témájául.
Minthogy a Tudományos Uniók Nemzet-
közi Tanácsa (ICSU) nemrég hirdette meg
Nemzetközi Geoszféra-Bioszféra Program-
ját (IGBP), a témaválasztás ehhez kapcso-
lódott. Az MTA Föld- és Bányászati Tudo-
mányok Osztályához tartozó szinte minden
tudományterületrl voltak eladók és
érdekld résztvevk. A téma igazi inter-
diszciplináris kutatási terület, ahol ered-
ményeket csak számos résztudomány —
elssorban a földrajz, a geológia, a geofizi-
ka, a meteorológia, a hidrológia és termé-
szetesen a biológia — összefogásával lehet
elérni.

Az MTA nagytermében 1987. XI. 19 —
20-án megtartott ülésszak három félnapos
eladássorozatra tagolódott. Az els nap
eladásai a környezetünkben a geológiai
múltban lejátszódott drasztikus és kevésbé
éles változásokkal foglalkoztak. A második
nap eladói környezetünk jelenlegi állapo-
tát, a bennünket körülvev természeti
alrendszerek mködésének mechanizmusát
igyekeztek feltérképezni. Végül a harmadik
napon a környezet állapotát jelents rész-
ben meghatározó éghajlat várható alaku-
lásával foglalkoztak.
A nyitó eladást Géczy Barnabás tar-

totta a földtörténeti katasztrófák és a
gerinctelen állatok evolúciójának összefüg-
géseirl. A második eladás — Horváth
Ferenc geofizikus — a tengerszintnek a
földtörténet utolsó 600 millió évében bekö-
vetkezett ingadozásaival foglalkozott.
Partszegélyi üledékek vizsgálatával töb-
bé-kevésbé rekonstruálhatók a tengerszint
igen jelents, olykor gyorsan lezajló válto-
zásai. Az eladó kitért az ingadozások
lehetséges geofizikai okaira is. Pécsi Már-
ton akadémikus a negyedkor környezeté-
nek változásairól tartott eladást. Megálla-
pítása szerint a hazánkban több helyen
megtalálható löszrétegsor változásainak
elemzése, a lösz-sztratigráfia eredményei
szorosan kapcsolhatók a negyedkori paleo-
geográfiai események, az skörnyezet-vál-
tozások értelmezéséhez. Rónai András
eladásában a múltbeli idjárási hatások
kimutatásának geológiai lehetségeivel
foglalkozott. Elmondta, hogy néhány al-

földi mélyfúrás feldolgozásából 25 nagyobb
klímaciklust sikerült kimutatni az utolsó
2,4 millió év földtörténete alatt. Végül az
els szakasz záró eladása, amelynek szer-
zi Kordos László és Járainé Komlódi
Mnjidu (ELTE Növényrendszertani Tan-
szék) voltak, az idben a jelenhez közeled-

ve, az elmúlt tízezer év közép-európai
éghajlatváltozásaival foglalkozott. Ered-
ményeik szerint az elmúlt 5000 év klíma-
változásai és azok környezeti következ-
ményei már nagy pontossággal rekonstru-
álhatók.

A Magyar Tudományos Akadémia a
Föld- és Bányászati Tudományok Osztályá-
nak elterjesztésére — Szádeczky-Kar-
doss Elemérné Lengyel Júlia végrendele-
tében közérdek célra tett felajánlása alap-
ján — Szádeczky-Kardoss Elemér-dí/ot
és Szádeczky-Kardoss Elemér ösztön-

díjat alapított 1988-ban. A felajánlás

célja: 40 évesnél fiatalabb, föld- és bányá-
szati tudományokkal foglalkozó szakembe-
rek tudományos fejldésének és munkájá-
nak támogatása Szádeczky-Kardoss
Elemér-díj adományozásával, illetve

ösztöndíj és eseti támogatás útján (tanul-

mányutakhoz, konferenciákon való rész-

vételhez, a kutatómunka személyi és

dologi feltételeihez adott támogatások).
A Szádeczky-Kardoss Elemér-díj összege
nem lehet nagyobb az Akadémiai Díj min-
denkori összegénél, s abban egyidejleg
több személy is részesíthet. Megosztott
díj esetében az egy személjTe jutó összeg
15 000 Ft-nál kevesebb nem lehet. Adomá-
nyozására évenként kerül sor. Az ösztön-
díjat és az eseti támogatás pályázatait
évenként hirdetik meg. Odaítélése a Föld-
és Bányászati Tudományok Osztályának
hatáskörében, külön bizottság útján törté-

nik.

Az Országos Magyar Bányászati és

Kohászati Egyesület tapolcai szervezete

1987. XII. 7-én eladóülést tartott in situ,

a gyógybarlangról. Peidl Endre és dr.

Horváth Tibor: A tapolcai gyógybarlang
legújabb felfedezése c. eladását hallgatták

meg a helyszínen.
A két önkéntes kutató, a Bakonyi

Bauxitbánya nyugalmazott mérnöke és a
barlangterápiás kórházi osztály forvosa
újabb részleteket tárt fel a Tapolca alatt

rejtz labirintusból, a saját maguk készí-

tette geoelektromos mérmszer segítségé-

vel. A helyenkénti szk nyílásokat kitágít-

va 260 m-t tettek meg, majd egy 6— 7 m
átmérj, 16 m mély földalatti tenger-

szemre bukkantak.
A barlang ismert járat ai 560 m hosszúak,

hasznos alapterülete 1 300 rrr, összes légtere

3000 m 3
.

A Baradla ’88 expedíciót a Magyar
Karszt- és Barlangkutató Társulat és az
Aggteleki Nemzeti Park közösen szervezte
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1988. I. 14— 24. között. A tíznapos prog-

ram során 28 kutató táborozott a Baradlá-

ban. Húsz kürtt másztak be és mértek
fel, ezek közül kett a fág szintjétl szá-

mítva megközelíti az 50 m magasságot.

A barlangban található közel 1000 régi

feliratot dokumentáltak, ezek feldolgozása

huzamosabb idbe telik. Legnagyobb siker-

nek azt könyvelték el, hogy sok csontot

találtak. A lelet korának és eredetének

meghatározását múzeumi szakértk vég-

zik. Feltételezhet, hogy a csont leletek

közelében a barlangnak volt egy bejárata,

amely az idk folyamán eltömdött.
A barlangkutató társulat elnökének és az

expedíció tagjainak meghívására Maróthy
László környezet- és vízgazdálkodási

miniszter, akkor az MSZMP* politikai

bizottsága tagja, 1. 22-én meglátogatta a
Baradla Libanon hegyén táborozó kutató-

kat. A látogatást követen a miniszter

tájékoztatta a jelenlevket arról, hogy a

hazai barlangkutatás eredményeit nagy
érdekldéssel, figyelemmel kíséri, és a jöv-
ben is támogatja. Majd megbeszélést foly-

tatott a társulat vezet tisztségviselivel

az 1989-ben Magyarországon rendezend
10. nemzetközi szpeleológiai kongresszus-

ról.

Az MTA székházában 1988. V. 5-én meg-
kezddött az Akadémia 1988. évi közgy-
lését elkészít osztályülések sorozata.

A föld- és bányászati tudományok osztá-

lyának ülésén az eladók napjaink egy
igen izgalmas témájáról, a felszín alatti

vizek vizsgálatának kutatási eredményei-
rl szóltak. Az osztályelnök megnyitója
után a Vízgazdálkodási Tud. Kutatóköz-
pont figazgatója elmondta, hogy a kuta-
tások célja a felszínalatti vizekbe történt
beavatkozások várható hatásainak (nyo-
más- és vízminségi változások) megismeré-
se és elrejelzése, és ezzel a felszínalatti

vizekkel való gazdálkodás és azok védel-
mének megalapozása.
Az OTKA által 8,7 millió forinttal támo-

gatott kutatásban 8 intézmény, ill. vállalat

szakemberei vesznek részt.

A nyilvános osztályülés „A felszín alatti

vizek genetikájának, hidraulikai kapcsola-
tainak vizsgálata hidrogeokémiai, izotóp-
hidrológiai és geotermikus módszerekkel”
cím téma tudományos eredményeit ismer-
tette, s az alábbi programszerint zajlott le:

Osztályelnöki megnyitó. Nemecz Ern az
MTÁ rendes tagja, osztályelnök,

Kutatásszervezés és kutatásirányítás az
OTKA feladatok ellátása során. Alföl-
di László, a földtudomány kandidátusa,
témavezet figazgató (VÍTUKI),

•Magyar Szocialista Munkáspárt

A medencetorületek hidrodinamikai vizs-

gálatának problémái. Liebe Pál osztály-

vezet, Erdélyi Mihály ny. tud. f-
munkatárs, Nagy András tud. munka-
társ (VITUKI),

Az Alföld vízgeokémiai mintaszelvényei-
nek értékelése. Tóth György (Földtani
Int.), Egerer Frigyes, a mszaki tudo-
mány kandidátusa, tanszékvezet,
Nemesánszky János tanszéki mérnök
(Nehézipari Mszaki Egyetem, Miskolc),

A felszín alatti vízminségeloszlás statisz-

tikai vizsgálata. Csáki Ferenc, Böginé
Kövesdi Erzsébet, Sásdi Béla, Kovács
Szabolcs (Vízgazdálkodási Intézet),

A radiohidrogeológiai kutatások kérdései.

Elsholtz László geológus (Mecseki Érc-
bánya Váll.),

Környezeti izotóp vizsgálatok alkalmazása
hidrogeológiai kutatásokban. Deák Jó-
zsef tud. fmunkatárs (VITUKI),

Geotermika és mélyáramlási rendszerek.
Dövényi Péter tud. munkatárs (Eötvös
L. Tudományegyetem), Gálfi János ny.
tud. fmunkatárs (VITUKI), Horváth
Ferenc, a földtudomány kandidátusa
(Eötvös L. Tudományegyetem),

Felszín alatti vízáramlások transzport-
folyamatainak és hidrogeokémiai reak-
cióinak modellezése. László Ferenc tud.
fmunkatárs. Székely Ferenc, a föld-

tudomány kandidátusa, tud. tanácsadó
(VITUKI),

A diffúzió elmélete és hidrogeokémiai alkal-

mazása. Márkos Gergely tud. fmunka-
társ (VITUKI),

A kzet-víz rendszer geokémiai vizsgálata
vízgenetikai kérdések megoldása céljá-

ból. Pesty László, a földtudomány
kandidátusa (MTA Geokémiai Kutató-
laboratórium),

Az alföldi rétegvizek mikrobiológiai kuta-
tásának problémái. Alföldi László, a
földtudomány kandidátusa, figazgató
(VITUKI), Gál Nóra tud. segédmunka-
társ (Eötvös L. Tudományegyetem).

A Magyar Hidrológiai Társaság Komá-
rom megyei területi szervezete 1988. V. 23-

án kerekasztal-beszélgetés címen ankétot
rendezett ,,A Dunántúli Magyar Közép-
hegység északkeleti részének karsztvíz-

mérleg- és karsztvízminségi problémái”
címmel, az alábbi programmal:
Elnöki megnyitó. Gordos Árpád, az MHT

területi szervezetének elnöke,
Vitaindító eladás. Dr. Juhász József, a

Társaság társelnöke,

A Dunántúli Magyar Középhegység észak-

keleti részének elmúlt 10 éves vízmérle-

gei. Dr. Böcker Tivadar, M. Alumíni-
umipari Tröszt,

8 Földtani Közlöny



434 Földtani Közlöny 118. kötet 4. füzet

A csapadék és a mezgazdaság hatása a
karsztvízre a mintaterületek alapján.
Dr. Lorberer Árpád — Maucha László,
Vízgazd. Tud. Kutató Központ,

Vízminségi gondok a Pilisvörösvári Akna-
üzem területén. Dr. Léczfalvy Sándor,
Vízügyi Tervez Vállalat,

A felhagyott bauxitbányák vízminségi
problémái. Farkas Sándorné dr.,

Bakonyi Bauxitbánya Váll., Tapolca,
A bányavíz-felengedés vízminségmódo-

sító hatása a tokodi aknáknál, és a sári-

sápi vízkivételnél. Dr. Gutmann
György, Dorogi Szénbányák,

A tervezett rákhegyi visszaengedéssel kap-
csolatos vízminségváltozás prognoszti-
zálása. Dr. Bárdos Miklós, Fejér megyei
Bauxitbánya Vállalat, Kincsesbánya,

A vízemelési hozamtúllépés megszünteté-
sére és újbóli kialakulásának megakadá-
lyozására készült vállalati program.
Dr. Gerber Pál, Tatabányai Bányák,

A nagyegyházai karsztvízemelés. Jáky
Dezs, Tatabányai Bányák,

A visszatáplálás Csordakúton és másutt.
Szilágyi Gábor, Központi Bányászati
Fejlesztési Intézet,

A Bs-Nagymaros ermrendszer hatása a
karszt- és melegvizekre. Dr. Lorberer
Árpád, VITUKI,

A hévizek minsége, mennyisége és várható
változásuk. Szalontai Gergely, Környe-
zetvédelmi és Vízgazd. Minisztérium,

A budapesti hévízrendszerben eddig bekö-
vetkezett változások és a jövben vár-
ható módosulás. Liebe Pál, VITUKI.
A rendkívül érdekes összefoglaló eladá-

sok sorozatából kibontakozott a bányászati
és vízellátási célú karsztvízemelések jelen-

legi helyzete, különös tekintettel arra, hogy
egyes területeken a vízemelés nagy mérték-
ben fokozódott, másutt a vízszint vissza-

engedésével kapcsolatos aggályok és prob-
lémák foglalkoztatják a szakembereket.

Sajátos színt adott a tatabányai tanács-
kozásnak — amelyen a szakemberek meg-
lepen széles köre vett részt — a meghívó-
ban tévesen megadott helyszín miatt el-
állott tévelygés a városban, továbbá a
tizenkettedikként meghirdetett eladás,
amelyet a Környezetvédelmi és Vízgazdál-
kodási Minisztérium tilalma miatt említés
nélkül átugrott a program.

A Magyar Állami Földtani Intézet

filozófiai vitakörének 15 éves fennállása
alkalmából a jubiláló kör, a Magyar Bioló-

giai Társaság általános és elméleti biológiai

szakosztálya, továbbá ökológiai szakosz-
tálya és a Tudományegyetem TTK Filo-

zófiai Tanszéke közösen rendezte meg 1988.

VI. 3-án A fejldés fogalma cím kétnapos
konferenciát az intézet tanácstermében.

Minthogy a fejldés fogalma az élet

minden területére kivetíthet, a széles kör
interdiszciplináris rendezvényen a geoló-
gus, biológus és ökológus szakembereken
kívül filozófusok és tudománytörténészek
is részt vettek, eladásokat tartottak.
A konferencia alapkérdése: mely tényezk
teszik ezt a fogalmat közössé minden
tudományágban ?

Felvetdött, hogy a 15 év alatt kialakult
antropometrikus szemlélettel ellentétben
mennyire van érvénye annak a vélemény-
nek, mely a fejldési folyamatot csupán
mennyiségi, strukturális alapon vizsgálja.

Szó volt a fejldés és id viszonyáról is.

Sokrét, érdekes vita zajlott a konferen-
cián. A szervezés motorja Detre Csaba volt.

225 évvel ezeltt — 1763-ban — udvari
orvosa, Van Swieten tanácsára Mária
Terézia rendeletet hozott a birodalom
gyógyvizeinek országos rendezésérl.

A Széchenyi-fürd felavatásának 75.

évfordulóján, 1988. VI. 16-án lO^íP-kor a
Magyar Hidrológiai Társaság balneotech-
nikai szakosztálya és a Fvárosi Fürd-
igazgatóság emlékülést tartott a fürd
kultúrtermében. Elbb a fürd 75 évét
bemutató kiállítást nyitott meg a fvárosi
tanács elnök-helyettese, majd ünnepélyes
üzemi jutalmazások után megkezddött az
emlékülés. Horváth József, a budapesti
fürdk ny. fmérnöke, a szakosztály elnöke
,,A Széchenyi-fürd története”, majd Sza-
lontai Gergely vegyészmérnök, a Gyógy-
fürdügyi Figazgatóság figazgató-he-
lyettese ,,A Széchenyi gyógyfürd hévíz-

ellátására szolgáló kutak jelentsége és

helye a budapesti hévízgazdálkodásban”
címmel tartott eladást.
Négy további eladás gazdasági kérdé-

sekkel foglalkozott, szakmai kérdést nem
érintett. Az igazgató bevezetjében a víz

gyógyászati célú felhasználásának els
helyéül a johanniták ispotályát jelölte meg
a középkorban, a mai Gellért-fürd tájékán.

Egy másik eladó a budapesti fürdkultúra
eredeti, küls hatásoktól és elzményektl
mentes, független felvirágzását hangoz-
tatta, nem véve tudomást eme állítások

szakszertlenségérl és képtelen voltáról.

Prioritásokat nyilván nem ezen a területen

kell keresni

!

A Magyar szénhidrogénipar 1988. IX.
1-jén megtartott központi bányásznapi
ünnepségén Hangyál J. igazgató ünnepi
beszédében hangzott el az adat, hogy a
magyar szénhidrogénbányászat 51 éves
történelme során, a kezdetektl 1987 végéig
66,2 millió t kolaj és 126,6 milliárd köb-
méter földgáz került ki a hazai földbl.
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Bolognában 1988. IX. 18-án kezddött
az egyetem !)00 éves jubileumának ünnep-
ségsorozata. Európa és a világ legrégibb
egyeteme a bolognai, az els universitas.
Ezzel a kétségkívül európai jelentség
jubileummal kapcsolatban emlékeztetnünk
kell arra, hogy az els geológus kongresz-
szus (Geologorum Conventus) Bolognában
volt, nyilván nem függetlenül az universi-
tas univerzális hagyományaitól. Közismert,
hogy a földtani térképek jelkulcsát ezen a
kongresszuson tették nemzetközivé. A ju-
biláló egyetemhez fzd kapcsolatunk
Hantken Miksa bolognai díszdoktori
(honoris causa) címe.

1988. IX. 22-én újjáalakult a társulat
Geomatematikai és Számítástechnikai
Szakosztálya.
Az alakuló ülésen az alábbi vezetséget

választották: Elnök: Bárdossy György,
titkár: Geiger János, Tagok: Füst Antal,
Lelkes Péter, Ó. Kovács Lajos, Rapp
Ferenc, Turczi Gábor.
A szakosztály levelezési címe: 6701

Szeged, 30. pf.

IX. 22-én a Magyar Hidrológiai Társaság
hidrogeológiai és balneotechnikai szakosz-
tálya a Nemzetközi Balneotechnikai Társa-
ság (SITH) magyar bizottságának alakuló
ülését tartotta a MTESZ F utcai székhá-
zában, az alábbi programmal:
A magyarországi hévízkútállomány és a

feltárt hévízkincs a balneológia és a
gyógyászat szolgálatában. Dr. Korim
Kálmán (VIKUV),

Gyógyhatású hévizek kémiai összetételének
állandósága. Szalontai Gereelv
(OGYFI)

A Nemzetközi Balneotechnikai Társaság
szervezete, mködése és célja. Dr.
Pataki Nándor (VIKUV).

A magyar, lengyel és csehszlovák szén-
hidrogénipari kutatóintézetek geológus és
vegyész szakemberei 1957-ben indították el

a szénhidrogén-kutatás és -termelés kémiai
és fizikai-kémiai kérdéseivel foglalkozó
Petrolgeochem konferenciákat. Késbb az
NDK és Bulgária szakirányú kutatóinté-
zetei is csatlakoztak.

1988. X. 17 és 22 között a Magyar Szén-
hidrogénipari Kutató-Fejleszt Intézet
szervezte meg a XII. Petrolgeochem kon-
ferenciát. A tudományos program 3 szek-
cióban 108 eladást tett ki (31 a geokémiai,
38 a fúrási és 39 a termelési szekcióban).
A nem szervez tag Szovjetunió szakembe-
rei 51, Magyarországé 20 eladással szere-
peltek.

A geokémiai szekció elállásai azokat a
kutatási eredményeket ismertették, ame-
lyekbl a szénhidrogén genezisére, migrá-
ciójára és felhalmozódására lehet következ-
tetéseket levonni és ezáltal támpontot ad-
nak a szénhidrogén prognózisára és a
kutatási koncepciók kialakítására.

Afrikában jártak. Ezzel a címmel nyílt
idszaki kiállítás a Nemzeti Múzeum II.

emeletén 1988. X. 28-án, a Természettudo-
mányi Múzeum, a Magyar Tudományos
Afrika-expedíció és a Budapesti Történeti
Múzeum rendezésében. Az 1989. IV. 4-ig
megtekinthet kiállítást dr. Rottler
Ferenc, a TIT ftitkára nyitotta meg.
Az idszaki kiállítás megrendezését jelen-

ts anyagi támogatással segítette a Mve-
ldési Minisztérium, a Környezet- és Víz-
gazdálkodási Minisztérium, az Eötvös L.
Tudományegyetem, a Magyar Televízió,
a Központi Földtani Hivatal, a Novotrade
RT. és a Volánspec Vállalat.
A kiállítás bemutatja Teleki Sámuel,

a nagy magyar felfedez munkásságát és
néhány személyes tárgyát, az útja cente-
náriumának emlékére és tiszteletére szerve-
zett Magyar Tudományos Afrika-expedí-
ció eredményeit, s a begyjtött tárgyi em-
lékeket, amelyek — a kiállítás lebontását
követen — közgyjteményeink mtárgy-
állományát gazdagítják majd. Dia- és
videovetítés tette a látnivalókat még szem-
léletesebbé és élményszervé.

Szalai Tibor portréjának ünnepélyes elhelyezése a Magyar Állami Földtani
Intézet könyvtárában

1988. június 29-én a Földtani Intézet
könyvtárában ünnepélyesen elhelyezték dr.
Szalai Tibornak, az intézet volt igazgató-
jának portréját, Dobos Lajos festmvész
alkotását (1. ábra). Az ünnepségen jelen
volt Tina J. C. Ferringa asszony, a
Holland Királyság magyarországi nagy-
követe, Morvái Gusztáv, a Központi Föld-
tani Hivatal elnökhelyettese, valamint

megjelentek Szalai Tibor hozzátartozói,
egykori munkatársai és tiszteli is.

Az ünnepi alkalomra a könyvtár és a
tudománytörténeti gyjtemény munka-
társai emlékkiállításon mutatták be a jeles
geológus munkásságát.

Hámor Géza igazgató az alábbi szavak-
kal emlékezett meg Szalai Tiborról:

8
:
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Tisztelt Vendégeink !

Tisztelettel köszöntm Szarai Tibor
hozzátartozóit, Tina J. C. Ferringa
asszonyt a Holland Királyság magyaror-
szági nagykövetét és Morvái Gusztávot, a
Központi Földtani Hivatal elnökhelyette-

sét, kedves vendégeinket és intézetünk
dolgozóit

!

A mai ünnepségen dr. Szarai Tiborra, a
Magyar Állami Földtani Intézet volt igaz-

gatójára, egyetemi magántanárra, a föld-

és ásványtani tudományok kandidátusára,
a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti

tagjára emlékezünk.
Szarai Tibor 1900. november 13-án

született Pozsonyban. 1919-ben Pécsett
érettségizett, majd a Budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetemen tanult, ahol

1924-ben tett doktori szigorlatot földtan,

ásvány-kzettan és vegytan tárgyakból.
Els munkahelye a Magyar Nemzeti
Múzeum Ásvány- és Oslénytára volt. 1928-

tól a bécsi Collegium Hungaricum ösztön-

díjasa. Az itt eltöltött 3 esztend meghatá-
rozó jelentség volt életére és további
munkásságára, hiszen Aber, a paleonto-
lógia kiválósága, valamint Köbér, a század
elején meginduló új tektonikai gondolkodás
úttörje voltak tanítómesterei.

1938-

ban a debreceni Tudományegyete-
men földszerkezettanból magántanári
habilitációt nyert.

1939-

ben került a Földtani Intézetbe,
ahol 1944-ben fgeológussá nevezték ki.

1945-ben igazgatóhelyettes, 1946-ban
pedig az Intézet igazgatásával bízták meg.
Az igazgatói teendket 1950-ig látta el,

mégpedig Intézetünk történetének egyik
legnehezebb idszakában. 1945-ben, a
háború idején reá hárult az Intézet értékei
megrzésének és megmentésének felels-

sége, majd a nehéz idk utáni újraindulás.
Jelents szerepe volt többek között a

felszabadulás után a hazai urán- és thori-

umércek kutatásának kezdeményezésében.
1952-ben alapító tagja volt a magyar

bányaföldtani szolgálatnak. 1952 és 1956
között fgeológus volt a dorogi szénbányák-
nál és az Országos Mélyfúró Vállalatnál,

1956-tól 1963-ig széleskör ismereteit a
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet tanácsadójaként hasznosította.
Egyidejleg a Vízgazdálkodási Tudomá-
nyos Kutató Intézetben is tevékenykedett.

1968-ban újra visszatért Intézetünkbe,
ahol Magyarország 500 000-es tektonikai
térképének szerkesztésében vett részt.

Dr. Szarai Tibor tudományos munkás-
sága els idszakában a paleontológia
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kapott nagyobb szerepet, kezdetben fleg
a harmadidszak élvilágával foglalko-

zott. A Bócsben töltött évek és az ott foly-

tatott tanulmányok hatására a paleonto-

lógiát és a szerkezet-környezetalakulást
összefüggéseiben vizsgálta.

Az 1940-es években az Északkeleti-Kár-
pátokban dolgozott, s e kutatások ered-
ményeit, a terület geológiai leírását intéze-
tünk évi jelentéseiben tette közzé.

Szaxai Tibor munkásságában az 1950-es
évektl került eltérbe a tektonika, és e
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témában sorra jelentette meg jelents
mveit.

Élete végéig kutatott, dolgozott, 1924 és

1979 között több mint 100 magyar, német
és angol nyelv tanulmánya jelent meg.
Már maga a mennyiség is lenygöz, de
értéküket nem a tanulmányok nagy száma,
hanem a béltartalom, a maradandó felis-

merések sora, kritikai szemléletmódja hatá-

rozza meg.
Már ids korában vállalta magára a

„Föld és fejldéstörténete” cím
kézikönyv fordításának megszervezését,

szerkesztését és nagy részének fordítását.

Szalai Tibor kiváló szervez és eladó,
alapos és sokoldalú, vitára mindig kész,

és mvelt tudománya elbbrevitele érde-

kében vitát kezdeményez, minden új tu-

dományos eredmény és elmélet iránt fogé-

kony, nyitott, aktív tudós volt haláláig.

Intézeti kollégáink közül még sokan, jó

szívvel emlékeznek a geológiát rajongva
szeret, a szelíd hangú, de szakmai kérdé-

sekben mindig következetes és szigorú

emberre, akinek munkásságában az elmé-

leti tudós mindenkor ötvözdött a gyakor-
lati célokkal.

Küzdelmes, de eredményekben és szak-

mai sikerekben gazdag élet után 1980.

szeptember 29-én hunyt el.

A felszabadulás után a Földtani Intézet

értékei megmentése érdekében kifejtett

tevékenységéért és az intézeti munka új-

raindításáért a kormány a „Magyar Nép-
köztársasági Érdemérem” arany fokozatá-
val tüntette ki. 1955-ben kiváló dolgozó
kitüntetést kapott, majd 1970-ben, szak-
mai érdemeire való tekintettel a Magyar-
honi Földtani Társulat tiszteleti tagjának
választotta meg. Itt az 1969-ben megala-
kult Általános Földtani Szakosztály egyik
alapítója, els elnöke és a szakosztály lap-

ja, az Általános Földtani Szemle els szer-

kesztje volt.

Szalai Tibor életútjón és kimagasló
munkássága során meghatározó volt fele-

sége, dr. Strobentz Ilona. Strobentz
Ilona 1925-ben végzett a Pázmány Péter
Tudományegyetemen, s egy év múlva
ment férjez egyetemi társához, Szalai
Tiborhoz. Háttérbe szorítva saját válasz-

tott tudományának, a kémiának mvelé-
sét, minden erejével, széles mveltségével,
nyelvtudásával és rajzkészségével szere-

tett férje tudományos munkásságát segí-

tette, s így, áttételesen és névtelenül a
geológiát szolgálta.

Férje halála utón minden erejével azon
fáradozott, hogy dr. Szalai Tibor emlékét
ápolja és tudományos eredményeit a fele-

déstl megmentse. Sajót végrendeletében
a Földtani Intézetre hagyta férje értékes

szakkönyveit, és nemes gesztussal könyv-
tárunk fejlesztésére jelents összeget ha-

gyományozott.
Dr. Szalai Tibor és felesége humanista
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elveibl adódó emberi helytállására jellem-

z, hogy az 1943— 1944-es vészterhes, ne-

héz idszakban életük kockáztatásával
üldözötteknek és holland katonatiszteknek
nyújtottak segítséget. Hsiességüket posz-

tumusz módon W. F. van Eekelen,
Hollandia hadügyminisztere az egyik leg-

magasabb holland kitüntetéssel ismerte el

( 2. és 3. ábra).

A kiváló geológus, paleontológus és tek-

tonikus, és a szeretetre méltó, mvelt em-
ber emlékét rzik és ápolják egykori mun-
katársai, barátai és tiszteli.

Mától Szalai Tibor emlékét fogja rizni
ez a festmény is (Dobos Lajos festm-
vész alkotása), itt, az általa annyira szere-

tett könyvtárban, ahol még ids korában
is annyi hasznos és kedves órát töltött,

ahol szinte haláláig kutatott, olvasott, tá-

jékozódott és kollégáival beszélgetett, vi-

tázott.

E néhány gondolattal és emlékez szó-

val adom át a könyvtár vezetjének és

dolgozóinak méltó megrzésre dr. Szalai
Tibor portréját. Kívánom, hogy maradandó
tudományos eredményein kívül rizze e

portré is a kiváló ember és a jelents tudós
emlékét

!

Az ünnepi beszéd elhangzása után a
hozzátartozók nevében dr. Boross Mariet-
ta köszönte meg az emlékez szavakat, és

megrzésre átadta dr. Hámor Géza igaz-

gatónak azt a magas holland kitüntetést,

amelyet dr. Szalai Tibor és felesége posz-
tumusz kaptak Hollandia hadügymi-
niszterétl a második világháború alatt

tanúsított hsiességükért. A kitüntetést

az intézet tudománytörténeti gyjtemé-
nyében helyezték el.

Az ünnepség az igazgatói tanácsterem-
ben rendezett fogadással ért véget ( 4. áb-

ra: Hámor G. igazgató, Tina J. C. Ferringa,

a Holland Királyság magyarországi nagy-
követe és Szalai T. hozzátartozói).

Hála J.

A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége jubileuma

Az MTESZ negyven éves. Errl a négy
évtizedrl a szervezet Miskolcon, ünnepi
elnökségi ülésen emlékezett meg 1988.
XII. 16-án a technika és tudomány újon-
nan felépült házában (Magyar-Szovjet
Baráti Társaság tér 1.).

Az MTESZ gyökerei a Magyar Mérnö-
kök és Technikusok Szabad Szakszerveze-
tének megalakulásáig nyúlnak vissza, il-

letve odáig vezetik vissza a szervezet mai
történetírói. Ennek a szervezetnek Zen-
tai Béla vezetésével sikerült összefognia,
mozgósítania és megnyernie a mszaki ér-

telmiség többségét. Aktív részesévé vált
az ország újjáépítésének. Tagjai harcoltak
a mérnöki munka feltételeinek javításáért,
a kiváltságok megszüntetéséért, a helyes
bérarányok kialakításáért.

1948 márciusában a szakszervezeti ve-
zetk — szovjet mintára — az iparági
szervezkedés mellett döntöttek. Ez meg-
pecsételte a mérnökszakszervezet sorsát

is. Június 26— 27-én elfogadták az ipar-

ági szakszervezeti átszervezést. Még ezen
a kongresszuson megszületett az MTESZ
megalakításának gondolata, mert tovább-
ra is szükség volt egy olyan szervezetre,
amely képes tömöríteni a mszakiakat és
azok egyesületeit. Néhány nap múlva,
1948. június 29-én volt a Mszaki és Ter-
mészettudományi Egyesületek Szövetségének
alakuló ülése, ahol 14 tudományos egye-
sület 9500 tagja csatlakozott az új szerve-
zethez. Ez feladatának tekintette a mkö-d egyesületek összefogását, valamint a

hazai mszaki-tudományos közélet meg-
teremtését, a nemzetközi tudományos élet-

be való bekapcsolódást.
Az MTESZ hatalmi döntés következté-

ben jött létre, mégis szervesen fejldött,

srövid id alatt a reálértelmiség él közös-
ségévé vált. Fontos szereplje közéletünk-
nek, olyan szervezet, amelynek határain-
kon túl is komoly tekintélye van. A szer-

vezet létrejötte a társadalom valóban léte-

z igényével találkozott; jelzi ezt az is, hogy
egy-két éven belül — már a szövetség tá-

mogatásával — sorra alakultak az újabb
és újabb tudományos egyesületek (gép-
ipari, híradástechnikai, textilipari, élelmi-

szeripari, energiagazdálkodási stb.). Az
MTESZ munkájában együtt hatottak a
régi, nagymúltú egyesületek tradíciói, az
eldnek, a mémökszakszervezetnek a tö-

rekvései és az újonnan alakult egyesülete-
ket létrehozó kezdeményez er.
Az egyesületi tevékenységnek már a lé-

nyegébl következik annak önkéntes volta

és szakmai jellege. így az MTESZ-ben,
szerencsés módon már eleve együtt voltak
azok a feltételek, amelyek nélkül öntevé-
keny csoportosulások nem is jöhetnek lét-

re: az oldottabb légkör, bizonyos toleran-

cia, vitaszellem és az, hogy itt kevésbé ér-

vényesül a hivatali hierarchia. Mindez er-
sen vonzotta a szakembereket az egyesüle-
tekbe, ahol gondolataikat felkarolták és

társakra találtak hazánk tudományos-
mszaki jövjének féltésében, az érte való
tenni akarásban.
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Ily módon születtek meg az MTESZ ke-

retében azok az úttör közösségek is,

amelyekben annak idején egy-egy, nálunk
még alig hallott technikai vívmány, új el-

járás vagy új szakág meghonosítására szö-

vetkeztek a haladás iránt elkötelezett lel-

kes kutatók, mérnökök. Ezekbl a kis

csoportokból nttek ki az évek során olyan
nagy egyesületek, mint — csak példaként
említve néhányat — a Méréstechnikai és

Automatizálási Tudományos Társaság, a
Neumann János Számítógéptudományi
Társaság, az Iparjogvédelmi Egyesület
és a Szervezési és Vezetési Tudományos
Társaság stb.

Ugyanilyen odaadó, önkéntes munká-
val készült el az a számtalan tanulmány,
bírálat, javaslat az egyesületekben vagy
átfogóbb, több szakterületet érint kérdé-
sekben az MTESZ-ben, amelyekkel az ál-

lami, tanácsi stb. döntéshozók munkáját

kívánták segíteni. Ezek a tanulmányok
nemegyszer több száz szakember vélemé-
nyét összegezték alapos viták után. Ezek
nagy része be is épült a gazdasági dönté-
sekbe, ugyanakkor feltnek azok az ese-

tek, amikor nem vették tudomásul a szak-
mai közvéleményt. Ebbl óriási vagy ép-

pen helyrehozhatatlan károk származtak.

Így történt ez például a hetvenes évek
els felében — a híradástechnikai alkat-

rész-gyártással, majd késbb a technikus-
képzés megszüntetésével kapcsolatban is.

Ebbl is leszrhet, hogy az MTESZ-
nek, mind eddig, a jövben is aligha lesz

fontosabb feladata, mint hogy a szakem-
berek közvéleményét minden lehetséges

fórumon a legnagyobb következetességgel
képviselje, és határozottan fellépjen min-
den gazdasági és technikai elrelépést gátló
megnyilvánulással szemben.

Ismertetések — Reviews

Razgon Avram M.: Das Museumsnetz
in dér UdSSR (A Szovjetunió múzeumi
hálózata) — Neue Museumskunde 1987/3.

pp. 180—186.

A szerz a moszkvai Történeti Múzeum
osztályvezetje és a Kulturális Miniszté-

rium továbbképz intézetében a muzeoló-
giai tanszék vezetje. Tanulmányában
történeti áttekintést ad Oroszország, illet-

ve a Szovjetunió múzeumügyének fejldé-
sérl.
Az orosz muzeológusok 1912-ben tartott

els tanácskozásukon mérték föl muzeoló-
giai teendiket. Javasolták egy, a közpon-
ti irányítást ellátó intézmény létrehozását.

1913-ban Oroszországban 213 múzeumot
vettek számba, ez azonban a világháború
alatt 151-re csökkent. Jellemz volt, hogy
területileg elssorban orosz földre kon-
centrálódtak a múzeumok. Üzbegisztán-
ban, Kazahsztánban, de még Belorussziá-

ban is csak 3 — 3 múzeum mködött ez id
tájt, Azerbajdzsánban, Tádzsikisztánban
egy sem.

Egyéni kezdeményezésre jött létre né-

hány jelents gyjtemény az ország pe-
remvidékein, így 1870-ben Taskentben,
1874-ben Szamarkandban és másutt.
Közismert, hogy az októberi forradalom

els napjaiban megjelent a memlékek,
mtárgyak, múzeumok kincseinek védel-

mére felszólító dekrétum. Kevéssé köztu-
dott viszont, hogy az Összorosz Végrehaj-
tóbizottság 1917. november 24-én már
határozatot hozott az ukrán népet illet,

II. Katalin cárn által elhurcolt kb. 2000
mtárgy visszaszolgáltatása érdekében.
A Kommunista (b.) Párt 1919 márciusi

VIII. kongresszusán behatóan foglalkoz-

tak — többek között — a múzeumügy-
gyel is. 1918—1923 között 270 új múzeu-
mot hoztak létre. Köztük a különböz
nemzetiségek emlékanyagát megrzket
is szép számban, így a zrjének, cseremi-
szek, mordvinok,ja kutok, kalmükök mú-
zeumát, de jelentsen ntt az Ukrajnában
alapított múzeumok száma is. Belorussziá-

ban a nagy lengyel író, Adam Mickie-
wicz szülházában rendeztek be emlék-
múzeumot.

Egységes múzeumi szabályzatot 1922-

ben adtak ki. A fejldést jelzi az 1928-as

adat, amely szerint 805 múzeum mkö-
dött a Szovjetunióban, háromnegyedük
még mindig az Orosz Federatív Köztár-
saság területén. 1940-re a múzeumok szá-

na 991-re ntt, ebbl már „csak” 592 ju-

tott az elbbi területre.

A múzeumok profiljának kialakítása

hosszabb folyamatot igényelt. Tisztán tör-

téneti jelleg múzeum az 1930-as évtized

végén 130, irodalomtörténeti 60 mködött,
a legtöbb vidéki helytörténeti múzeum
(kb. 400) profilja azonban vegyes volt.

Egyre nagyobb számú, személyiségeknek
emléket állító emlékmúzeum jütt létre

szerte az országban, elsként a Lenin-
emlékhelyek.
A második világháború során a múzeu-

mok kb. felét érte kár, százezernél több
volt az elhurcolt, nagy érték mvészeti,
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régészeti tárgyak száma. A háború után
nagy ütemben megindult helyreállítási

munkálatoknak köszönheten 1950-ben
már 915 múzeum nyílt meg a közönség
eltt.
A múzeumok számának mennyiségi fej-

ldését illusztrálja az a tény, hogy 1973-

ban már 1373 mködött, ennek fele az
Orosz Föderatív Köztársaság területén.

Jelenleg hozzávetlegesen 2000 múzeumot
tartanak nyilván. Ezen kívül kb. 10 000
ú.n. hagyományrz üzemi vagy helyi
gyjteményrl tudnak.
A Szovjetunió mai múzeumi hálózatá-

ban továbbra is a történeti jellegek (594)
és a komplex helytörténetiek (583) domi-
nálnak. Ezen kívül 301 specializálódott
képzmvészeti és 269 irodalomtörténeti
múzeum mííködik. Sajnálatosan kevés a
szakosított természetrajzi múzeumok szá-

ma (83), bár a helytörténeti múzeumokban
helyenként található efajta részleg is. Még
kevesebb a technikatörténeti múzeumok
száma: mindössze 19, ebbl 18 az Orosz
Szövetségi Köztársaság területén.

É. I.

Rinne Dávid: The conservation of ancient
marble. A J. Paul Getty Museum kiadása,
1976. 31 p. (Antik márványok konzerválá-
sa). (A Központi Múzeumi Igazgatóság
könyvtárában a 17. 326 leltári számon).

A J. Paul Getty Museum új sorozatával
mutatkozik be, amely a szépmvészeti
tárgyak gondozásával foglalkozik. Els-
ként az antik márványok konzerválásáról
készült tanulmányát teszi itt közzé.
A márvány meghatározását követi azok-

nak az általános károsító hatásoknak a le-

írása, amelyek elször csak a felszínen
jelentkeznek, majd mélyebbre is hatolnak
a márvány belsejébe.

Az utolsó rész a kezelés egyes szakaszai-
val foglalkozik, olyanokkal, mint pl. a
márvány szobrok szétszedése, rekonstruá-
lása és a szobor végs megjelenési formája.
A munkafolyamat leírását gazdagon

egészítik ki illusztrációk.

Az ezt követ tanulmányok tárgyalni
fogják az egyéb anyagokkal kapcsolatos
problémákat, továbbá unyagok vizsgálatát:
bronz, fa, gipsz és terrakotta.

S. G.

Code of Ethics and Guidance fór l’ractiee

fór Those Involved in the Conservation of
Cultural Property in Canada. IIC—CG,
Ottawa, Canada, 1986. 18 p. (Etikai kódex
Kanada kultúrkincsei megrzésének gya-
korlatához. Az etikai magatartás elvei
azok számára, akik részt vesznek a kultu-
rális vagyon megrzésében).

A kanadai restaurátorok, konzerváto-
rok, muzeológusok számára készült etikai
kódex túlmutat Kanada határain. Minden
ország ezen területen dolgozó szakemberei-
nek megszívlelend és követend útmuta-
tást kell, hogy jelentsen.
Az alábbiakban ismertetjük azt a hat

pontot, amely összefoglalja a kódex lé-

nyegét.
I. A megrz felelssége, akár egyedül

dolgozik, akár másokkal, hogy állandóan
törekedjék arra, hogy megrizze az egyen-
súlyt társadalma kultúrkincsei használa-
tának szükséglete és ezen kultúrkincsek
megrzése között.

II. A megrz minden cselekedetét a
mtárgy fizikai, történelmi és esztétikai
integritásának legmesszebbmenkig való
megrzése kell, hogy vezérelje.

III. A megrznek a megrzés minden
aspektusát figyelembe kell vennie, tehát
a vizsgálat, a kutatás, a dokumentálás
minden problémáját.

IV. A megrznek fel kell ismernie saját
korlátáit és mások különleges adottságait.
V. A megrz feladata, hogy figyelem-

mel kísérje saját szakmájának fejldését,
állandóan fejlesztenie kell tudását és
ügyességét, és az új információkat és ta-

pasztalatokat köteles megosztani kollégái-
val.

VI. A megrznek tiszteletben kell tar-

tania kollégái szakmai önállóságát és ma-
gát a szakmát.

S. G.
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SZERZTÁRSAINKHOZ !

Kérjük, hogy a Földtani Közlöny Szerkesztbizottságához beküldött kéziratokat az
alábbiak szerint szíveskedjenek elkészíteni:

1. Minden oldal (az esetleges apróbets szedések is) kettes sorközzel, soronként 60 leütés-

sel, 25 sorral készüljön.

2. A fokozódó papírhiány miatt és a hosszú átfutási id lerövidítése érdekében egy-egy
cikk nmx. 15szabványoldal (lásd az 1. pontot) terjedelm lehet, beleértve a táblázatokat
és az idegen nyelv rezümé szövegét is, ami max. 2— 3 gépelt oldal legyen.

3. A cikkhez max. 8—10 ábra tartozhat, a megfelel feliratokkal és jelmagyarázattal
(ez nem számít bele a 2. pontban említett 15 oldalba). Az ábracímeket és a jelmagyará-
zatokat külön (tehát nem a szövegben !) kérjük. Az ábrák helye a szövegben megjelö-
lend.

4. Amennyiben fénykép-tábla melléklet szükséges, kérjük, hogy pl. egy smaradvány
vagy kristály (stb.) csak egy fényképen szerepeljen, a táblák száma sem lehet több
5— 8-nál. A fényképek minsége kliséképes kell legyen.

5. A gépelt szövegben a szerz által kívánt kiemeléseket kérjük ceruzával megjelölni,
minden más megkülönböztetést (pl. csupa nagybet stb.) mellzni kérünk.

6. A Földtani Közlönyben csak olyan cikket közlünk, amelyet megelzleg a Társulat
fórumán eladtak és megvitattak. Ezt a címhez tartozó lábjegyzetben minden esetben
fel kell tüntetni.

7. A lektorok kijelölése a szerkesztbizottság feladata. Mellékelt lektori v éleményt nem
veszünk figyelembe.

8. A szerkesztbizottság csak a fentieknek megfelel kéziratot fogad el.

9. Kérjük Szerztársainkat, szíveskedjenek a közlés céljából kívánt postacímüket (irányí-

tószámmal) megküldeni. Továbbá közölni pontos lakcímüket és személyi számukat,
amely adatokra a szerzi díj kiutalásához van szükség.

10.

A korrektúrára visszaküldött levonatokat javítás után kérjük minden esetben Dk.
Kaszap András címére, és nem a Társulat titkárságára eljuttatni, ill. ajánlott külde-
ményként postára adni (1034 Budapest III., Nagyszombat u. 25. II. 87.).
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Emlékezés dr. Szörényi Erzsébetre

Góczán Ferenc *—Mihály Sándor*

1987. május 17-én, rövid szenvedés után eltávozott közülünk dr. Szörényi
Erzsébet, a M. Áll. Földtani Intézet nyugalmazott fmunkatársa, a tengeri

sünök világhír paleontológus specialistája, a Magyarhoni Földtani Társulat-

nak 1923 óta hséges tagja. Halálának második évfordulóján reá emlékezve
idézzük fel személyiségét, emberi és szakmai nagyságát.

Dr. Szörényi Erzsébet 1904. június 27-én született Bártfafürdn, a régi

Sáros megyében. Édesapja, dr. Szörényi Tivadar itt fürd-, Budapesten a
Liget szanatóriumban** 1905-tl idegorvos volt. Édesanyja Schwitzer Berta,
négy gyermek anyja.

* Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV., Népstadion üt 14.
** A Benczúr utca 47. szám alatt, a felvonulási tértl a második ház. Manapság rendkívül elhanyagolt állapotban

van. Falán emléktábla tudatja, hogy Ady itt halt meg 1919-ben.

1 Földtani Közlöny
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A család 1905-ben Budapestre költözött. Erzsébet a középiskoláit az And-
rássy úti leánygimnáziumban végezte. 1922-ben érettségizett. Egyetemi tanul-

mányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem vegytan-természetrajz
szakán 1927-ben fejezte be. 1928-ban itt doktorált, földtan, ásvány-kzettan
és slénytan tárgyakból. Doktori értekezésének címe: ,,A budai márga és fau-

nája”. Ezért késbb társulati KocH-emlékérmet kapott. Az echinoideákra még
III. éves hallgató korában hívta fel figyelmét Papp Károly, s ettl kezdve e

fauna kutatása határozta meg élete munkásságát.
1927-ben mint fizetés nélküli gyakornok, felvételt nyert a M. Kir. Földtani

Intézetbe, ahol késbb státus nélküli ADOB gyakornokként dolgozott, egé-

szen 1939-ig. Az intézet történetében volt az els ni kutató ! Itt kitn
lehetsége nyílt a fosszilis tengeri sünök tanulmányozására. Példás szorgalmá-

val, intelligenciájával, szakmaszeretetével korán kivívta legnevesebb kortár-

sainak, Lambrecht Kálmánnak, Nopcsa Ferencnek, Papp Károlynak, Scha-
parzik Ferencnek, Schréter Zoltánnak, Vadász Elemérnek és a többieknek
megbecsülését és tiszteletét.

1939-ben elbocsátják az intézetbl. 1958. IV. 20-i keltezés önéletrajzában

errl így írt: ,, . . . azonnali hatállyal azért bocsátottak egy névtelen levél fel-

jelentése alapján el, mert öcsém, Sz. Imre szovjet állampolgár volt és a kievi

Tud. Akadémia munkatársaként dolgozott.”

Ettl kezdve 1945-ig különböz alkalmi munkákat vállalt. A ,,Mbarát”
magánvállalatnál kiállítási titkár, az „Automobil Technika”-nál idegen nyelv
levelez és bérelszámoló, majd a ,,Certa”-nál gyári munkás.

1945-

ben — a most már Magyar Állami Földtani Intézetbe — rehabilitáció-

val került vissza, rendes állományba, a IX. fizetési osztályba. A könyvtár
vezetésével bízták meg. Rövid idn belül használható állapotba hozta a há-

ború alatt különböz fvárosi és vidéki helyekre mentett könyvtári gyjte-
ményt.

1946-

tól 1949-ig magyar állami ösztöndíjasként a Szovjetunióban (Kijev,

Leningrád) dolgozik, rövid megszakításokkal. Itt az É-kaukázusi paleocén és

a Ny-ukrajnai miocén tengeri Echinoideákat dolgozta fel, majd megírta

„Podolia miocén tengeri sün faunája” c. monográfiáját, amely késbb a Geo-

logica Hungaricában jelent meg.

1950-

ben tért vissza a Szovjetunióból az intézetbe, ahol a kútkataszter terve-

zési és szervezési munkáival bízták meg, majd vízföldtani feladatokat kapott.

1951-

ben kinevezik az Eötvös L. Tudományegyetem slénytani tanszékének

magántanárává.
1952. dec. 31-én — eddigi munkásságának elismeréseként — megkapja a

föld- és ásványtani tudományok kandidátusa tudományos fokozatot.

1952. XI. 1-tl 1953. IX. 1-ig az intézet slénytani osztályának vezetje.

Osztályvezeti megbízatásának lejárta után — kívánságának megfelelen —
az Echinoidea kutatásnak élhet.F kutatási területe a hazai kréta és paleogén

tengeri sün fauna feldolgozása.

1955. II. 24-én a „Bakonyi kréta Echinoideák” c. monográfiájával elnyeri

az akadémiai doktori fokozatot. Ezért a munkájáért megkapja társulatunk

legnagyobb elismerését, a Szabó József emlékérmet is.

1960-ban kinevezik az intézet tudományos fmunkatársává. Kitnen be-

szél és levelez oroszul, németül, franciául és angolul. Személyes ismeretségével

számos külföldi kapcsolatot alakított ki, mind az európai hír kutatóhelyekkel,

mind a kutató specialistákkal. Több külföldi tanulmányutat tesz. Többször
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járt Ausztriában és a Szovjetunióban és egy-egy alkalommal Csehszlovákiában

és Franciaországban.
1966-ban sajnálatos autóbaleset éri. Ebbl ugyan felépül, de korábbi egész-

ségét és fizikumát már nem nyeri vissza. Látása egyro romlik. Saját bels
igényének megfelel kutatómunkát már egyre nehezebben tud végezni.

1968. október 31-ével nyugállományba vonul. Kapcsolata a paleontológiá-

val ezután sem szakad meg, mert néhány — a szívéhez közelálló — kollégájá-

val rendszeresen konzultál. Utódjelölteket bíztat és oktat.

1986-ban a Földtani Társulattól megkapja a ,,60 éve tag” oklevelet, amelyet

volt munkahelyén, mint annak díszvendége vett át (ekkor volt utoljára az

intézetben). Bár fizikuma ás látása ekkor már ersen legyengült, szellemi fris-

seségét a következ esztendben bekövetkezett haláláig, mindvégig megrizte.

Halálával nemcsak a tengeri sünök nemzetközi tekintély specialistája, de

a hazai paleontológusok egyik legkiválóbb pedagógusa távozott közülünk.

Óriási kulturális, szakmai és lelki intelligenciájával, humánumával, szerény-

ségével spontán hatott azokra a fiatal kutatókra, akik bizalommal fordultak

hozzá. Tle tanulhattunk mesterségbeli alaposságot, hitelességet, szakmai tisz-

tességet. Nagy gondot fordított a makropaleontológiában különösen fontos

preparálásra. Kiválóan preparált és munkáját mindig mikroszkóppal ellen-

rizte. Ugyanilyen pontos volt a taxionómiai kérdésekben és slénytani leírá-

sokban. A prioritásés vaüditás szabályát mindig megtartotta és tanítványaival

is megtartatta. Tle kaptunk biztatást és példát a kitartásra. A korán csüg-

gedket Horatius szavaival biztatta: „Dimidium facta qui coepit habét”
— aki hozzáfogott a munkához, már el is végezte. A gyors sikerre vágyóknak,
a korai elégedetlenkedknek, a folyton követeldzknek ToLSZTOJt idézte:

,,Az ember nem azért él, hogy dolgozzanak érte, hanem azért, hogy dolgozzék
másokért.” A gyorsröpt, könny karrieristák hamar elkerülték.

Mélységesen tisztelte minden emberben az emberi méltóságot, amit a maga
számára is maradéktalanul elvárt. Ebbl egy jottányit sem engedett. Ez volt

demokratizmusának is alappillére. Honnan merítette a hozzá szükséges ert ?

Talán Pascal gondolataival közelebb jutunk titkához: ..Emberi méltóságomat
nem a térben, a külvilágban kell keresnem, hanem gondolataimban. Az ember
gondolatra van teremtve, a gondolat képezi az összes méltóságát, dicsségét,

érdemét.”
Faji, vallási, származási különbségeket nem ismert. Lakásán gyakran talál-

koztak össze olyan tiszteli, akik a magánéletben nem szimpatizáltak egymás-
sal, vagy olyan külföldi szakemberek, akik csak a paleontológiában voltak

együttgondolkodók, de a politikában nem. Egyformán becsülte a szakmáját
szeret embert a kezd kutatóban és az akadémikusban, mert csak egyfajta

mércéje volt a megítélésben. Ezért volt széles skálájú az t szeretk és tisztelk
tábora.

Távozásával hosszú idre betöltetlen rt hagyott maga után, bár tanítványai
és munkatársai rzik és továbbadják azt az emberi és szakmai szeretetlángot,

amelyet az emlékezés jussán tle kaptak örökségül.

Dr. Szörényi Erzsébet szakirodalmi munkássága

1929. A budai márga és faunája. Bölcs. dokt. ért. Bp. 1929.
1931. EchinaiUhus scutefla Lám., ein pathologischer Seeigel aus dem ungarischen Eozan — Palaeobiol. 4. pp. 251— 230.

Wien.
1933. Adatok a harmadkon Sepia-félék ismeretéhez, néhány új magyarországi faj alapján — Földt. Közi. LXIII.

pp. 183— ISO.

1
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1934. Oligocén Scalpellum-maradványok Magyarországról — Föleit. Közi. LXIV. pp. 273—277.
1936. Négyszirmú Clypeaster a mátraszllsi lajtamészkböl —Földt. Közi. LXVI. pp. 300—302.
1945. Jelentés az eocénlelhelyek faunájának begyjtésérl — M. Kir. Földt. Int. Jel. 1936— 38-ról. IV. pp. 1-481 —

1482.
1950. Miocén Echinidák a Mecsek hegységbl — Földt. Közi. LXXX. pp. 140—148.
1952. Kövületgyjtés a Gaja-völgyben és Dudaron — M. Áll. Földtani Int. Évi Jel. 1949-rl. pp. 37— 40.

Két új Echinocyamvs faj a dunántúli eocénbl — Földt. Közi. LXXXII. pp. 289— 293.

A Maretia hungarica Vadász miocén-korú faj hovatartozásának tisztázása — F’öldt. Közi. LXXXII. pp. 302—
303.
slénytan. I. Általános rész és a gerinctelenek. MÁFI Geol. Középkáder-képz Tanf. Bp.

1953. Podolia miocén tengerisün faunája — Geol. llung. Ser. l’al. 23. pp. 1—122.
1955. Notes pour servir á l’étude des Archiacia — Acta Geol. Acad. Sci. Hung. 3. pp. 383—392.

Bakonyi kréta Echinoideák — Geol. Hung. Ser. Fal. 26. pp. 1 — 286.

1957. Echinodermenreste aus dem Strázov-Gebirge und aus dem Slowakischen Paradies — Geol. práce. Zprávy. 11.

pp. 129—134. Bratislava.

1959. Les Torynocrinus (Crinoidea) du Crétacé inférieur de la Hongrie — Acta Geol. Acad. Sci. Hung. 6. pp. 231—271.
1960. Magyarország alsó-kréta Echinoideái — Geol. Hung. Ser. Pál. 29—32. pp. 293—367.
1963. Einiges iiber Mitglieder dér Familie Sputangidue Echinoidea — Palaeont. Zeitsclir. 37. 3—4. pp. 185— 197.

1973. Magyarországi eocén Echinoideák. I. Bakonyi eocén Echinoideák. fíegularia. — II. Fels lutéciai korú tengeri-

sün fauna Iszkaszentgyörgyrl. Akadémiai Kiadó, Bp. pp. 1— 101.

A kézirat beérkezett: 1989. V. 9.
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Az egri pleisztocén édesvízi mészk
geomorfológiai, paleoliidrológiai

és slénytani vizsgálata*

Krolopp Endre**—Schweitzer Ferenc***—Scheuer Gyula****

Hably Lilla*****—fSkoflelc István—Kordos László**

(11 ábrával, 3 táblával, 4 táblázattal)

Összefoglalás: Az egri várhegynek és környékének felszínét édesvízi mészk
rétegsor borítja. Szerzk — szakterületüknek megfelelen — több éven keresztül tanul-

mányozták e képzdmény geomorfológiai, földtani és slénytani viszonyait. Vizsgálataik-

ról az eredmények rögzítése és rövid értékelése formájában ezúton számolnak be.

Bevezetés

(Krolopp E.)

A történelmi jelentség egri vár és a tle É-ra elterül városrész (Tetemvár)

édesvízi mészkre épült. Részben ebbe mélyülnek a vár kazamatái és a Tetem-

vár pincéi is.

A terület beépítettsége és így a természetes feltárások hiánya a földtani

felépítés megismerését nagymértékben akadályozta. Erre vezethet vissza,

hogy a legutóbbi idkig csupán Schréter Zoltán közöl az édesvízi mészkre
vonatkozó adatokat (1912, 1923, 1975). Legányi Ferenccel együtt Mollusca-

anyagot is gyjtött az édesvízi mészkbl, illetve mésziszapból.

A budai Várhegy édesvízi mészk-takarójának vizsgálata során nyert ta-

pasztalatok alapján (Krolopp et al. 1976) határoztuk el az egri édesvízi mészk
rétegsor vizsgálatát. A munkát itt is az édesvízi mészkbe (.,darázsk”) mé-
lyül pincék bejárásával kezdtük. Ennek során nemcsak a rétegtani felépítés-

rl kaptunk adatokat, hanem számos helyrl gazdag slénytani anyag is el-
került. Munkánk kiterjesztését elsegítette, hogy a város területén a közel-

múltban szerteágazó földtani, hidrológiai és mérnökgeológiai kutatások foly-

tak, amelyeket a pincebeszakadások, illetve az ezzel járó épület- és útkárok
indokoltak (Kleb et al. 1976, Schweitzer 1977, Bakonyi—Bernát—
Scheuer 1981).

Dolgozatunkban az egri édesvízi mészk rétegsor vizsgálatára létrejött

munkaegyüttes eredményeit foglaljuk össze.

A helyszínrajzon (1 . ábra) tüntettük fel a lelhelyeket, a fúrások helyeit és

a fontosabb észlelési pontokat.

* Eladták a Budapesti Területi Szervezet és a Földrajzi Társaság Természetföldrajzi Szakosztályának közös
eladóülésén 1987. febr. 25-én.

*• Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV., Népstadion út 14.

MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, 1061 Budapest VI., Andrássy út 62.
**** Földmér és Talajvizsgáló Vállalat, 1088 Budapest VIII., Reviczky u. 4/c.

***** Természettudományi Múzeum Növénytára, 1097 Budapest IX., Könyves K. körút 40.
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Az egri vár környékének geomorfológiai helyzete

(Schweitzer F.)

Az egri vár a város keleti oldalán, az Eger-patak balparti II. b. és III. sz.

teraszán épült. A várdomb, melyen a vár elhelyezkedik, közel függlegesen
emelkedik ki az Eger-patak II. a. sz. terasza felszínébl. É-on a Vécsey-völgy
határolja, K felé pedig az Eger-patak IV. sz. terasza kapcsolja az Almagyar-
dl nyugati lejtjéhez (2., 3. ábra).

A 230—250 Bfm magasságig (felspliocén hegyiábfelszínre települ V. sz.

terasz) felhúzódó teraszos völgylejt jelents része ma már majdnem teljes

egészében beépített technogén térszín. A negyedidszaki rétegek fekvjét mio-
cén kzetek alkotják. A miocén képzdmények denudált felszínére, a pliocén

rétegek teljes hiányával, változatos kifejldés és genetikájú negyedidszaki
üledékek halmozódtak fel. Az 1—3 m vastag folyóvízi eredet kzetlisztes,

homokos kavics az Eger-patak teraszanyaga. A teraszszinteket befed édes-

vízi mészk a hajdani ártereken fakadó karsztos hévforrásokból vált ki.

A lejtüledékek, melyek a mállott miocén rétegek áthalmozódásából alakultak

ki, részben szoliflukciós, részben felszín lehordás során, változó vastagságban
borítják a völgylejtket, a teraszfelszíneket, a lejtpihenket és a völgyközi

hátakat.

Ártéri szintek, teraszok, törmelékkúp felszínmaradványok

A vizsgált területnek csak egy kis része alluviális sík térszín. Kisformákban
— medermaradványok, hordalékkúpok, teraszok és teraszszigetek — a beépí-

tés, illetve a feltöltés eltt is gazdag térszín lehetett. A patakmedreket kísér
alluviális térszín alacsonyabb részét vizenys területek, a magasabb részeket

pedig elhagyott, részben feltöltdött keskeny patakmeder-maradványok,
völgyközi hátak, lejts térszínrl lefutó deráziós, eróziós völgyek, eróziós víz-

mosások nyílásaiból kitáruló kisebb lejtalji hordalékkúpok jellemzik.

Az Eger-patak alluviális szintjét 1— 1,5 m-es viszonylagos magasságú jelen-

kori teraszfelszín kíséri.

Az Eger-völgy korábbi teraszainak helyzetére, rendszerére és kronológiai

beosztására vonatkozóan Schréter Z. (1925), Kerekes J. (1936), Hevesi A.—
Juhász Á. (1974), de fként Pinczés Z. (1957) tett közzé alapvet vizsgálato-

kat és megfigyeléseket, k az Eger-patak völgyében 5 teraszszintet mutattak
ki. Ezek: egy alig kétméteres I. sz. óholocén, egy 16— 17 m viszonylagos ma-
gasságú II. sz. felswürmi, egy III. sz. alsówürmi (26 m), egy IV. sz. középs
pleisztocén (40—50 m) és egy (70—75 m) V. sz. alsópleisztocén terasz.

Az Eger-patak teraszainak általunk végzett vizsgálata csak az egri vár köz-

vetlen környezetére terjedt ki. Itt az Egér-pataknak a vár és Almagyar közötti

szakaszán — K— Ny-i keresztmetszetben — egy holocén (I. sz. terasz) és öt

pleisztocén (II. a. sz., II. b. sz. III., IV. sz., V. sz.) teraszát sikerült kimutatni

(3. ábra).

A teraszok átlagos vastagsága 1— 3 m és általában agyagos-kzetlisztes ki-

fejldések (3. ábra).

A finom frakció aránya helyenként az 50%-ot is meghaladja. A kavicsok

anyaga a közeli vízgyjt-területre jellemz kzetekbl. így pl. triász mészk-
bl, kvarcitból, cliabázból és agyagpalából áll (Pinczés Z. 1957).
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Fig. 1. Travertine localities of Eger.

Legead: 1. Localities, 2. Boreholes, 3. Travertine, A. Eger Castle, B. Tetemvár

I. b. óholocén terasz

A beépítés és a tereprendezés során az alacsonyabb és a magas ártéri szinte-

ket feltöltötték, így az alig 1— 1,5 m-es viszonylagos magasságú óholocén
teraszszint csak a várostól É-ra, illetve D-re, Makiáron túl mutatható ki.

II. a. terasz

A terület egyik jellegzetes, 2— 2,5 m-es viszonylagos magasságú terasz-

szintje, amelyet Pinczés Z. (1957) az I. sz. terasz magasabb szintjeként értel-

mezett. Szélessége a 150— 200 m-t is eléri. A középs würmben kiformálódott
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teraszt vékony, 0,5— 1 m vastag, mésziszapos rétegekkel tagolt édesvízi mészk
is borítja (2. ábra). Az édesvízi mészk kora a Pesti-síkságon lév II. a. sz.

teraszt fed futóhomok összletet osztó fosszilis talaj C14
-vizsgálata alapján

(9500 év; Schweitzer, in: Krolopp 1977) felteheten óholocén korú.

II. b. terasz

A 164- 170 Bfm magasságú teraszszint a terület legszebben és legertelje-

sebben kifejldött teraszszintje. Felszínét több helyütt -Cifra-part, vár —
2— 13 m vastag tetarátás szerkezet, fosszilis talajokkal és löszszer üledékek-
kel tagolt édesvízi mészk összlet borítja, amely a térszínt morfológiailag

jelentsen megemeli.
A második ármentes teraszon települ édesvízi mészk korára a Mollusca-

és gerinces-fauna vizsgálatok mellett a tatai Által-ér II. b. sz. teraszára települ
édesvízi mészk abszolút kora is utal, amely a Th/U módszerrel 101 000, ESR
vizsgálattal pedig 127 000 évesnek bizonyult (Hennig et al. 1984). A fekt
alkotó, 2— 3 m vastag kifejldés terasz (I. tábla 6. kép) így a riss második
felében, illetve a riss-würm interglaeiális bevezet szakaszában formálódha-
tott ki.

m

1. ábra. Az Éger-patak III. sz. teraszára települ édesvízi mészkösszlet szelvénye (Tetemvár u. 48. sz. pince).

Jelmagyarázat: 1. Édesvízi mészk, 2. Mésziszap, 3. Hidromorf talaj, 4. Kavics, 5. Homokos iszap, 0. Iszapos
agyag

Fig. 4 . Trotilé of (he travertine aequenee ovrrlying terrace III. of Eger Creek. (Tetemvár St. No. 48, cellar).

L e g e n d : I. Travertine, 2. Lime imid, 3. Hydroniorphous soil, 4. Gravel, 5. Sandy silt, 0. Silty elay
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III. terasz

A riss els felében kialakult, 23 — 28 m-es viszonylagos, 180 -184 Bfra ma-

gasságú teraszszint* riolittufába vésdött. Kavicsanyaga diabázból, kvarcból,

agyagpalából, mészkbl és riolittufából áll. Az egri vár és Al magyar közötti

geomorfológiai szelvényben, valamint a Cifra-parton a riodácittufán kifor-

málódott, édesvízi mészkvel is lefedett szintje jól látható (3., 4. ábra).

Az Eger-völgv jobb partján az FTV által lemélyített fúrások (5. ábra) is

felszínre hozták kavicsanyagát. A Dobó-vári fúrásszelvényben azonban nem
találtuk meg, valószín, hogy részben a denudáció, részben a III. sz. terasz

kialakulásával egyidben már mköd erteljes karszt források lelolyó vize

epusztította.

IV. terasz

A teraszkavics anyagát Almártól Egerig Pinczés Z. (1057) is több helyen

megtalálta, így pl. a Rác-hegy DK-i lábánál a város szélén és az egerszalóki

úttól É-ra 196 Bfm magasságban. Területünkön 192 196 Bfm magasságban
anyaga jól nyomozható (3. ábra).

Hevesi A.— Juhász Á. (1974) e szinthez sorolták a Kporos-tet É-i lábá-

nál 220 Bfm-ban található kavicsanyagot is.

V. terasz

210— 215, ill. 235—245 Bfm magasságú plató helyzet szinteket jelöl.

A teraszanyagot legtöbb esetben csak elszórva, általában a felszínt borító

1— 2,5 m vastag nyirokba ágyazva találjuk, mert majdnem teljes egészében

áldozatul esett az eróziós és deráziós folyamatoknak (2. és 3. ábra).

A teraszszint felett 260— 280 Bfm magasságban az uralkodóan kvarc-

kaviccsal takart pliocén hegylábi felszín síkja húzódik. Pinczés Z. (1957) vizs-

gálatai alapján az Egér-patak hordaléka itt már teljesen hiányzik.

Az édesvízi mészk

(SCHEUER Gy.)

1. Az édesvízi mészkösszlet területi elterjedése és kifejldése

A vizsgálatok szerint az édesvízi mészk két területen, az egri várnál
és attól É-ra az ún. tetemvári városrésznél ismeretes (6. ábra).

A D-i, egri vári elfordulás nagysága a feltárások szerint kb.

200x200 m. Az édesvízi mészk vastagsága változó. A Dobó-bástyánál a
15 m-t is meghaladja. K-i irányban kb. a vár középvonalában hirtelen elvé-

konyodik és a vasútvonalon túl már hiányzik. A vár keleti részén lev kaza-

* Ezt a teraszt Pinczés Z. (1957) III. sz. alsówürnii teraszként, Hevesi A.— JuhAsz Á. (1974) II. sz. alsówürmi
teraszszintként értelmezte.
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matákban, így pl. a Zárkándi-bástyánál, 1 — 2 m-es vastagságban fordul el.

Az egykori építkezések során itt több helyen elfejtették. Az édesvízi mészk
e részen vízszintes helyzet, 1 — 10 cm-es vastagságú rétegekbl áll. Helyen-

ként réteglap mentén elválik. Kemény, közepesen likacsos, törszilárdsága

magas. A laza, mésziszapos rétegek ritkák benne. A vár középs és Ny-i

részén az édesvízi mészk már eltér kifejldás. Gyakoriakká válnak a laza

mésziszap, mészhomok rétegek. A növényi részekre kicsapódott bekérgezdé-
sek összemosott laza lencséi is több feltárásban voltak láthatók. A Dobó-bás-

tyánál a várfal leomlása miatt szabaddá vált édesvízi mészkben több kisebb-

nagyobb beboltozódásos üreget figyelhettünk meg ( I. tábla, 1. kép). A tra-

vertino itt függleges vagy közel függleges irányítottságú (I. tábla 3. kép),

ami azt bizonyítja, hogy a víz vízeséseken keresztül folyt le az Eger-patakba,

miközben mésztartalmának egy részét leadta.

Bmf

190 -

180 -

170 -

160 -

150 -

140 -

6. ábra. Az édesvízi mészk elfordulások áttekint földtani szelvénye. Jelmagyarázat: 1. Feltöltés, 2. Édesvízi
mészk, 3. Az Eger-patak terasz kavicsai (II. b., III. sz. terasz), 4. Miocén képzdmények, 5. A Vécsey-völgy víz-

folyásának holocén hordaléka, 0. Törés

Fig. 6. Compreliensive geological profile of the travertine oeeurrences. L e g e n d: 1. Filling, 2. Travertine, 3. Terrace
gravels of Eger Creek (terraces lí. b and III), 4. Miocéné iörmations, 5. Holocene alluvium of the creek in Yécscy

Valley, 6. Fault

Tetemvari édesvízi
mészk elfordulás varfal

Vari édesvízi mészk
elfordulás

A tetemvári elfordulás lényegesen nagyobb az elznél. Az
édesvízi mészk É-i, hosszanti irányú kiterjedése itt kb. 600 m, szélessége

pedig átlagban 200 m-re becsülhet. A Bérc és Bárány utcai szakaszon 10 —
15 m-es függleges sziklafalat alkot és ez egyben Ny felé elterjedési határ-
vonala (I. tábla 2. kép). Szép feltárások vannak még a Cifra-partnál (I. tábla

4. kép) és a Darvas utcában is. É-i irányban a Ceglédi utcáig nyomozható,
míg K-i irányban az Eger— putnoki vasútvonal mentén adható meg elterjedése.

Ennek az édesvízi mészk-elfordulásnak is szeszélyesen változó a réteg-

sora, mert a laza, mésziszapos lerakódásoknak a kemény, tömörebb kifejldés
rétegekkel való váltakozása helyrl helyre különböz (4., 7. ábra). A Vécsey-
völgyi patak kavicsos hordalékanyaga a völgy közelében az összletben közbe-
települések formájában kimutatható.
A két elfordulást a Vécsey utca mentén kialakult völgy választja el egy-

mástól, ahol az édesvízi mészk fekvjét képez középs miocén rétegek a fel-

színre bukkannak.
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m Bárány u. 32.

00
m Tetemvár u. 48 Türk F.u.7

0.0

7. dbru. Einoeszelvények a tetemvári édesvízi mészk-elfordulás területérl.
Jelmagyarázat: 1. Édesvízi mészk, 2. Mésziszap, 3. Az Eger-patak terasza (görgeteges, agyagos kavics),

4. Laza édesvízi mészk, mésziszap, 5. Barna, meszes fosszilis talaj

Fig. 7. Cellar profiles in the Tetemvár travertine.

L e g e n d : 1 . Travertine, 2. Lime-mud, 3. Terrace of Eger Creek (argillaceous gravel and cobbles),
4. Loose travertine, lime-mud, 5. Brown, calcareous fossil soil

Az egri édesvízi mészkösszlet túlnyomó részben lejti kifejldés. A kép-

zdés tavi-mocsári típussal indult, majd amikor az Eger-patak bevágódásával
kialakult a völgyoldal, átfejldött lejti típusba. A völgyoldalon a víz elször
kisebb, majd késbb nagyobb tetaráta medencéket alakított ki és ezeken
keresztül bukva érte el a patakot. A II. b. terasz végleges kialakulása után
annak felszínén is megindult a mészkképzdés és fokozatosan növekedett,

megközelíten a III. terasz magasságáig. A víz az édesvízi mészk növekedésé-
vel mind nagyobb magasságról folyt le, legvégül kb. 15— 16 m magas, közel

függleges vagy kisebb tetarátákkal tagolt homlokfalon folyt le, így növelve

a völgy felé a mészk kiterjedését (Dobó-bástya mögötti fal).

A tetaráta medencék különböz nagyságúak és mélységek, továbbá egy-

máshoz viszonyítva eltér irányúak voltak. Kimutathatók 10— 30 m-es, ki-

sebb tó nagyságú és 3— 4 m mélység medencék is. Az átlag azonban ennél

kisebb lehetett.

A tetaráta medencékben igen változatos üledékek halmozódtak fel, részben

kiválásból, részben pedig anyagbehordásból. Bonyolította még a helyzetet,

hogy a forrásmködésben szünetek figyelhetk meg és ekkor más típusú

üledékanyag rakódott le (I. tábla 5. kép). Ezért egy rendkívül bonyolult össz-

let keletkezett.

2. Az édesvízi mészkövet lerakó forritsok paleokarszt-hidrogeológiai viszonyai

Az egri édesvízi mészk-elfordulást létrehozó termális karsztforrások az

egykori Eger-patak völgyében, annak peremi részén, közvetlenül a felseocén

mészkbl vagy középs miocén homok, repedezett homokk közvetít léte-
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geken keresztül törtek a felszínre. Mködésük során a környezetükben végbe-

men földtani folyamatok visszahatottak a forrásokra. Ennek megfelelen
több fejldési fázis különböztethet meg. Kezdetben az akkori erózióbázishoz

az Egér-patakhoz — kapcsolódva fakadtak mint meder, zátony, vagy parti

rézs források, tehát mint víz alatti vízkilépések kezdték meg mködésüket.
A fejldés következ fázisában — az Egér-patak mederáthelyezdése ré-

vén — ártéri forrásokként törtek felszínre. Ekkor kezddött meg az édesvízi

mészk lerakódása is forrástavakban, illetve mocsarakban.
Az Eger-patak további bevágódása révén már teraszforrásokká váltak és

feltörésük nem igazodott az erózióbázis mélyüléséhez, így a felett több tíz

méterrel fakadtak, lefolyva a kialakult völgyoldalakon.

Az Eger-patak felspleisztocén végi— óholocén bevágódása során a város

belterületén a Petfi tér környékén exhumált egy eltemetett, karbonátos
kzetekbl álló sasbércet, így itt karsztos hévíz kiáramlása indult meg a víz-

vezet kzetekbl. Ennek következtében az erózióbázis felett fakadó édesvízi

mészkövet lerakó források elapadtak, mivel azonos karsztrendszerhez tartoz-

tak. Ezzel az édesvízi mészkképzdés is lezárult.

A fentiekben vázolt fejldési folyamat alapján a mai források közvetlen

megelz sei az édesvízi mészkövet létrehozó források voltak.

Összehasonlítva a mai és az egykori forrásokat, geneti-
kájukban lényeges eltérések nem mutathatók ki. A törmelékes üledékeken
keresztültör, felszálló viz, termális karszt források csoportjába tartoztak.

A mai források vízhmérséklete 26 31 °C. A vízföldtani adottságok alapján a
- régiek átlaghmérséklete sem lehetett magasabb.

A mai források kémiai összetételük alapján az egyszer kalcium-hidrogcn-

karbonátos vizek csoportjába tartoznak. A vízben a kalcium mennyisége
90 mg/l körül van és a mészkiválási hajlam alacsony. Ezt megersíti, hogy a
források körül nem tártak fel meszes üledékeket.

Az egri édesvízi mészkövet lerakó források kaleium-hidrogénkarbonátban
gazdagabbak lehettek, mint a maiak, így mészkiválási hajlamuk is nagyobb
volt. Ennek köszönhet, hogy ilyen hatalmas mennyiség édesvízi mészkövet
hoztak létre. A mai és az egykori források között feltételezett különbséget
nagyrészt azokkal az eltér éghajlati és vízföldtani tényezkkel magyarázhat-
juk. amelyek a források h- és vízháztartását meghatározták.
A megfigyelések szerint az édesvízi mészkösszleteknek (tetemvári ás vári)

egymástól független forrásfeltörési centruma volt.

A tetemvári részen a vasútvonaltól K-re és a Vécsey-völgv utcától É-ra
lév terület jelölhet meg forrásfeltörési helyként és onnan Nv felé legyez-
szeren folytak le a vizek. A tetaráta gátrendszerek egyben a vízlefolyások f
irányát is jelzik.

A vári édesvízi mészkösszletet lerakó források feltörési centruma az Al-

magvar-domb felli oldalon volt. Lefolyó vizei a vár területén félköríves teta-

ráta rendszereket hoztak létre.

3. Az édesvízi mészk korbesorolása

Az édesvízi mészkövet lerakó források hosszabb idtartamon keresztül fakad-
tak egy helyen és ennek megfelelen az édesvízi mészkképzdés is hosszabb
idszakon keresztül tartott. Erre mutat az édesvízi mészkösszlet vastagsága
és jelents kiterjedése.
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A helyszíni megfigyelések, a rendelkezésre álló adatok, valamint a más terü-

leteken szerzett tapasztalatok alapján a mészkképzdés a középs pleisztocén

második felében indult meg és a riss-würm interglaciálisban folytatódott,

majd a würm els felében fokozatosan csökken intenzitással sznt meg.
A megfigyelések szerint az édesvízi mészkösszlet f tömege a riss-würm

interglaciálisban képzdött. Ekkor voltak meg képzdésének legkedvezbb
éghajlati feltételei. Erre mutat az is, hogy a II. b. terasz felett látható leg-

nagyobb elterjedésben és vastagságban az édesvízi mészk. Az ennél fiatalabb

(würm korú) mészk az össziet Ny-i peremén, valamint a legfels részeken

mutatható ki. A legidsebb rétegek a III. terasz Ny-i pereménél, valamint a
III— II. terasz között kialakult lejts terület felett vannak.
Miután a vizsgálatok szerint a forrásfeltörési centrumok az egész édesvízi

mészkképzdés alatt lényegesen nem módosultak, ezért a különböz idsza-
kokban képzdött édesvízi mészkövek a tetarátás kifejldésnek megfelelen
az összleten belül nagyon bonyolult módon kapcsolódnak egymáshoz. A plató

K-i szegélyén az idsebb mészk vagy közvetlenül a felszínen van, vagy csak

kisebb vastagságban borítják be a fiatalabb rétegek. Ny felé horizontális és

vertikális irányban egyaránt fiatalodnak a rétegek és a legfiatalabbak, meg-
közelíten függleges rétegzettség mellett, a 10—15 m magas homlokfalnál

mutathatók ki.

S. ábra. A növényfajok élhely szerinti megoszlása a lelhelyeken.

Jelmagyarázat: Á. Vízi, B. Közvetlen vízparti, C. Ártéri, I). Vízparttól távoli,

1. Vécsey u. 26., 2. Pet u. 4., 3. Darvas u. 27., 4. Bárány u. 6—8.

Fia. 8. Distribution of plánt species in biotopcs.

Lenen il: A. Aquatic, B. Water-slde, 0. i'lood piain, D. Kar of tbc water-side,

1. Vécsey St. 26., 2. Pet St. 4., 3. Darvas St. 27., 4. Bárány St. 0—8.
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Makroflóra

(Hably L.—Skoflek I.)

Az egri mésztufából Skoflek István és Scheuek Gyula gyjtött növény-
lenyomatokat. Ezek fként pincékbl kerültek el. A vár területén mélyült

fúrás anyagát szintén Skoflek István rendelkezésére bocsátották. Az egri

édesvízi mészk makroflórájának meghatározását kezdte meg, majd tragikus

halála után fenti szerztárs vette át feldolgozásra.

Az édesvízi mészkben sok helyen megfigyelhetk növényi maradványra
utaló nyomok. Ezek többsége igen rossz megtartású vagy határozóbélyegeket

nem tartalmazó szárlenyomat, illetve keresztmetszet. Viszonylag jobb meg-
tartású levéllenyomatok a Vécsey u. 26., Bárány u. 6., 8., Pet u. 4. és Darvas u.

27. számú házak pincéibl keiültek el (11— 111. tábla). A fenti lelhelyek
közül mind faj-, mind egyedszám tekintetében a Vécsey u. 26. volt a leggazda-

gabb. A magyarországi pleisztocén flórákat tekintve az egri flóra 34 taxonjával

és 467 egyedével jelentsnek mondható (1. táblázat).

A különböz gyjtési pontok flórája egymástól nagymértékben eltér. Ezek
az eltérések jórészt a florisztikai és klimatológiai különbségekbl adódnak,
azonban nem szabad megfeledkezni a fosszilizáció okozta különbségekrl sem.
A Pet utcai lelhelyrl csak egyszik növénymaradványok kerültek el.
A Vécsey utcai gyjtés változatos kétszik és egyszik flórát tartalmaz és

képviselve vannak az alacsonyabbrend növények is. Mindkét lelhelyrl
hiányoznak a mohák. A Darvas utcából kevés moha és néhány egyszik
került el. A flóra többségét kétszikek alkotják, azonban egyetlen nemzetség,
a Salix képviseli azokat. A Bárány utcai lelhelyeken a moháknak, zsurlók-

nak jelents szerep jut, de a flóra nagy részét az egyszikek teszik ki. Két-
szikek közül mindössze egyetlen faj van jelen.

Miután a flóra és a vegetáció a környezet és a klíma függvénye, a fosszilis

növénymaradványok a paraméterek fontos jellemzi. A taxonokat élhely
szerint 4 csoportba soroltuk (11. táblázat). Mind a faj, mind az egyedszám
figyelembevételével kiszámoltuk, hogy hány %-ban alkotják az illet lelhely
növényzetét. A táblázatból kitnik, hogy valamennyi lelhely növényzete egy
vagy két élhelyhez kötdik. A Pet utcai növényegyüttes teljes mértékben a
vízparthoz kapcsolódik. A Vécsey utcai az ártéri és a vízparttól távolabbi
területeken mutat maximumot. A Darvas utcai az ártéri, a Bárány utcai lel-
hely a közvetlen vízparti növényzetben a leggazdagabb (8— 9. ábra).
A klíma megítélésénél több szempontot figyelembe kell vennünk. A flórá-

ban szerepl fajok, illetve nemzetségek közül több nem a zonális klímától,
hanem edafikus mikroklimatikus tényezktl függ. Ezek nem, vagy csak igen
kevéssé alkalmasak a klíma megítélésére. A lelhely klimatológiai értékelésénél
figyelembe vettük a fajok, illetve a nemzetségek mai elterjedését (Mausel
Jager—Weinert 1965, 1978) (10— 11. ábra). Ezeket összevetve az alábbi
eredményre jutottunk:
1. A Pet utcai lelhely flórája egységesen atlanti-mediterrán klímára utal.
2. A Vécsey utcai lelhelyen sok melegkedvel faj jelenik meg, az éghajlat

szintén atlanti-mediterrán jelleg lehetett, de az elznél melegebb.
3. A Darvas utcai lelhelyrl valamennyi mediterrán és atlanti elem hiányzik.

2 Földtani Közlöny
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Az. egri édesvízi mészk makroflórája
Macroflora of the Eger travertine

I. táblázat — Tahié I

Taxon
Vécsey
u. 26.

Bárány
u. 6.

Bárány
u. 8.

Pet
u. 4.

Darvas
u. 27.

Vaucheria sp. i

Bariula taphacea 2

Bryophyta i i

Equisetum sp. 4 i i

cf. Phyllitis scolopendrium 1

Tinus sp. 1
Peplis portuia i

Epilobium sp. 1
Acer sp. 1

Vibumum vpulus 1

cf. Buxus sp. 1

Praxinus sp. 16 5

Ligustrum vulgare 7
Liguslrum sp. 1

Ulmus campestris 1

Vlmus sp. 3

Alnus sp. 5

Corylus avcllana 25

Corylus sp. 2

Quercus sp. 4
Populus sp. 2

Salix caprea i

Salix cinerea 71 22
Salix daphnoides o

Salix cf. daphnoides lí

Salix sp. 75 7

Potamogelon sp. 8

Cyperaceae 1

Cyperus sp. i

Carex sp. i

Schoenopleclvs sp. 19 6

cf. Schoenus sp. i

Qramineae 3 1

Phragmiles communis 1

Dicotylophyllum 141 5 1

A lelhelyen elforduló taxonok
száma— Taxon number in the 27 1 9 2 G

localities

A lelhelyen elforduló egyedszám
— Number of individuals in the 401 2 29 2 33
localities

A fajok, illetve egyedek élhely szerinti megoszlása a makroflóra lelhelyein
Distribution of species and individuals in their biotopes in the macroflora localities

II. táblázat — Tahié II.

A% H % C % f> %

faj egyed faj egyed faj egyed faj egyed

Vécsey u. 26. 3,85 0,35 15,38 9,69 42,30 58,48 38.46 31,49

Pet u. 4. 0 0 100 100 0 0 0 0
Darvas u. 27. 26 3,23 25 3,23 50 93,55 0

Bárány u. 6—8. 12,5 32,0 62,5 44,0 0 0 25 24

A = vízi — aquatlo
II *= közvetlen vízparti — water-side

C = ártéri— flood piáin

D = vízparttól távoli— far of the water-side
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C D

9. ábra. Az egyedek élhely szerinti megoszlása a lelhelyeken. A jelmagyarázatot lásd a 8. áljráuál

Fig. 9. Distribution of individuals in biotopes. Legend see Fig. 8.

A flóra ers lehlésrl tanúskodik, az éghajlat hideg-mérsékelt lehetett.

4. A Bárány utcai lelhely flórájában ismét visszatérnek az atlanti elemek.

A klíma többé-kevésbé a Pet utcaival lehetett azonos. A hmérséklet a
Vécsey utcai lelhelynél mutatkozó maximum alatt maradt, de a Darvas
utcainál melegebb volt.

Mollusca-fauna

(Krolopp Endre)

Az egri édesvízi mészk rétegsorából az els Mollusca -maradványokat 1921-

ben Legányi Ferenc, majd 1930-ban Schréter Zoltán és Legányi közösen
gyjtötték, a vár bástyáinak alapjából. A malakológiai anyag Schréter posz-
tumusz munkájában lát napvilágot (Schréter 1975, 1978).

A fauna legfigyelemreméltóbb faja a Corbicula fluminalis, amely nálunk
eddig csupán alsópleisztocén lelhelyekrl került el (Krolopp 1978). A Schré-
ter által leírt Melanopsis dobói és ennek szubspecifikus taxonjai csupán a

2
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la. aura. A liuxus sempervirens (A) és ;i
1.'mustrum rulgare (B) jelenlegi elterjedési területe

Fig. la. Beront area of extension of Buxus semperrirens (A) and Ligustrum rulgare (1!)

Fagotia acicularis hévizekben kialakult, különleges héj morfológiai bélyegeket

visel, de taxonómiai érték nélküli alakjainak tekinthetk.

A budai Várhegynél nyert tapasztalatok alapján a figyelmet — megfelel

felszíni feltárások híján — a pincékre fordítottam. A gyjtött malakológiai

anyag túlnyomóan innen származik. A Dobó-bástya mögötti édesvízi mészk
fal üregébl elkerült Mollusca fauna (Kokdos— Kkolopp, 1980) és a Cifra-

part néhány pontjáról gyjtött anyag csupán kiegészítésnek tekinthet.
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Kutatásaim során 24 lelhelyrl (néhány lelhely esetén több rétegbl)

sikerült malakológiai anyagot gyjtenem ( 1 . ábra), amelynek összesített fauna-

listája 103 taxont foglal magába (a Pisidium-anyagot Petró Ede határozta

meg).

A lelhelyek — az édesvízi mészkképzdményeknek megfelelen — két

csoportba sorolhatók.

I. Az egri Várhegy területére es lelhelyek

Az egri vár területérl — a már említett Legányi - ScHRÉTER-féle anyagon
kívül — csupán egy lelhelyrl került el Mollusca fauna. Ez a Dobó-bástya
leomlásakor a felszínre tárult édesvízi mészk fal kis üregének laza üledékébl
származik. Az 1077-ben gyjtött Mollusca és gerinces fauna részletes ismer-

tetése már megtörtént (Kordos Krolopp 1980).

A 41 fajból álló Mollusca faunát túlnyomórészt (98%) szárazföldi fajok

egyedei adják. Többségük dús, de elssorban lágyszárú vegetációt kedvel,
nedvességigényes faj. Kvártér faunánkra új adat a Hygromia transsylvanica

elfordulása. Az üregben lerakodott üledék kora nagy valószínséggel a riss-

würm befejez, vagy a würm kezd szakasza.

II. A Tetemvár és a Cifrapurt környékének lelhelyei

Az édesvízi mészk másik, az elznél nagyobb elterjedési területe a Tetem-
vár környékén található. Mivel beépített területrl van szó, a képzdmények
a házak pincéiben férhetk hozzá. Kivétel a mészkplató pereme, a Cifrapart,

ahol az édesvízi mészkrétegek a felszínen tanulmányozhatók.
A területrl 23 helyrl került el Mollusca fauna. A lelhelyek egy része

csupán néhány fajt szolgáltatott, 18 helyrl azonban jelentsebb faunát sike-

rült gyjteni, amely legtöbb esetben kvantitatív értékelésre is alkalmas
(III táblázat).

A vizsgált lelhelyek vízi faunái f alapvonásaikban megegvezek voltak.

A legtöbb esetben 3 faj (Theodoxus prevostianus, Fagotia acicularis, F. esperi)

egyedei adták a példányok zömét. Ezek a fajok langyos viz hévforrásainknak
jellegzetes csigái voltak az emberi beavatkozást megelz idkig. Hideg vízben
él törzsalakjaitól morfológiailag (alak, méret, szín, díszítettség) többé-kevésbé
eltérnek. Az oxigénben gazdag, tiszta, áramló vizet kedvelik. Ezek a fajok a
lelhelyek egy részénél 60— 95%-os dominanciát is elérnek (Darvas u. 15, 17,

27; Bárány u. 16. 32; Pet u. 4, 6, 14, 18; Vécsey u. 39.). A többi faj a lassúbb
áramlású, vagy álló, növényekkel gazdagon bentt vizekre jellemz. Nagyobb
%-ban való megjelenésük a melegforrások lefolyásainak csendesebb viz öb-
leit, illetve a forrástavak parti területeit jelenti. Itt a Stagnicola palustris,

Planorbis planorbis, Bathyomphalus contortus és a Pisidium-fajok válnak gya-
koriakká (Vécsey u. 26; Pet u. 2, 8). Figyelemre méltó a lelhelyek egy cso-

portjánál (Pet u. 2, 4, 6, 8, 14) az Unió crassus kagyló elfordulása. Ez ismét
nagyobb sebességgel áramló vízre és egyúttal halak jelenlétére utal (az Unio-
fajok lárvaállapotban a halak brében élsködnek).

Rétegtani jelentsége csak a már említett Corbicula fluminalisnnk van, ez

a faj azonban az újabb gyjtések során nem került el.
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A.

B.

11. ábra. A Salix caprea (A) és a Corylue arxllana (B) jelenlegi elterjedési területe

Fig. 11. Kecent area of extension of Sálix caprea (A) and Corylut ateUana (B)

A vizsgált lelhelyek szárazföldi csigafaunái — jellegük alapján — 3 cso-

portba sorolhatók.

1. Az idetartozó Mollusca faunák szárazföldi fajai közt az erds-bokros
területen él csigák jellemzek. Legnagyobb részük egyúttal fokozottan ned-
vességigényes (Zonitidák, Clausiliidák, DaudFbardia-{a.\ok, egyes Helicidák
stb.). Közöttük több olyan is van, amely az interglaciálisok jellemz faja

(Mastus bielzi, Macrogastra densestriata, Perforatella vicina, Perforatella dy-

bothrion, Helicigona banatica). Közülük is kiemelked jelentség a Helicigona

banatica, amely az interglaciálisok, mindenekeltt a riss-würm interglaciális
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klímaoptimumát jelzi (Lozek 1964). Ugyanakkor a hidegtr fajok hiányoz-

nak. Ilyen fauna vált ismeretessé az alábbi lelhelyekrl: Bárány u. 6., 8., 10.,

16., 20., 26(?)., 32. (fels r. ) ;
Pet u. 4., 6.(? alsó r.), 8.(?), 14. (alsó r.); Vé-

csey u. 26. (? alsó r.).

2. Egy másik faunatípusra elssorban a nyílt, fnem vegetációjú területe-

ken él fajok jellemzek. A vízhez kötött, vízparton élk (Succinea fajok,

Carychium minimum , Zonitoides nitidus stb.) mellett jelents számban szere-

pelnek a szárazságtr elemek is, így mindenekeltt a Granaria frumentum.
A hidegtr fajok itt is hiányoznak, a fauna kvantitatív összetétele azonban
az elznél szélsségesebb klimatikus viszonyokra enged következtetni (Dar-

vas u. 15., 17., 27.; Vécsey u. 26., fels r.; Pet u. 2., 18.; Bérc u. 42.).

3. A harmadik csoportba azokat a lelhelyeket sorolom, amelyeknek száraz-

földi csiga-anyaga csupán néhány példányt tesz ki, így az nem értékelhet
(Bárány u. 32., alsó r.

;
Fügedi u. 2., 20.; Türk F. u. 7., 21.; Pet u. 6. fels r.).

Az egri édesvízi mészk rétegsorából elkerült Mollusca fauna taxonszáma
103. Ezzel Eger pleisztocén Mollusca fauna-lelhelyeink sorában az els helyre

került. A 103 taxon közül 11 kagyló, 21 vízicsiga, 71 pedig szárazföldi csiga.

A 103 taxon közül 6 pleisztocén Mollusca faunánkra új adatot jelentett:

Ancylus fluviatilis (Krolopp 1980 b), Pisidium moitessierianum (Krolopp
1980 a), Pisidium stewarti (det. Petró), Truncutellina costidata, Hygromia
transsylvanica (Kordos— Krolopp 1980) és Marstoniopsis sp., ez utóbbi egy-
úttal a tudományra nézve is új faj, leírását másutt adom. A többi taxon
pleisztocén faunánkból már korábban is ismert volt. Közöttük azonban több
olyan faj is van, amely ritkasága vagy rétegtani jelentsége folytán külön
említést érdeme):

Acicula polita

Pleisztocén képzdményeinkbl eddig csak az Uppony I. kfülke anyagából
volt ismeretes (Krolopp 1968).

Vertigo moulinsiana

A Buda környéki pleisztocén édesvízi mészkképzdményekbl került eddig
el (Krolopp 1961).

Cochlodina orthostoma

A Tarki-kfülke üledékébl vált ismertté pleisztocénünkbl (Krolopp
1980 c). Valószín, hogy a pleisztocénben is csak az Északi-középhegység
területén élt.

Pagodulina pagodida

A faj csupán egyetlen helyrl, a Tata melletti Agostvánhoz tartozó Kender-
hegy hévforrás elfolyásból származó üledékébl került el a pleisztocénbl
(Krolopp 1976). Ma területünkön egyetlen helyen, Sopron környékén talál-
ható.
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Mastus biebi, Macrogastra densestriata, Perforatella vicina, Perforatella diboth-

rhyon, Helicigona bánátiéa

Az interglaciálisok, mindenekeltt az utolsó interglaciális (riss-würm, eem)

klímao])timumát jelz fajok (Lozek 1964). Nálunk néhány középs- és fels-

!

pleisztocén lelhelyrl ismeretesek (pl. Tata, Vértesszls, Varbó: Lambrecht

Kálmán-bg., Uppony I. kfülke).

Végül, mint érdekességet említem a Tet u. 8. sz. ház pincéjének mész-

|
iszapjából elkerült fosszilis gyöngyöt, amely az Unió crassushoz tartozik

(Krolopp 1980 a).

Gerinces maradványok

(Kordos László)

Az egri édesvízi mészksorozatból a vár és a hozzá csatlakozó Tetemvár
területérl 16 lelhelyrl kerültek el gerinces maradványok (IV. táblázat).

A gerinces leletegyüttesek közül mindössze a Dobó-bástya I. sz. üregének

kitöltése alkalmas pontosabb kronológiai besorolásra. Az elzetes publikáció-

ban (Kordos— Krolopp, 1980) a riss-würm interglaciális melegcsúcsa és a

würm I. („Subalyuki szint”) hideg szakasza közötti igen nagy idközbe he-

lyeztük a faunát. Az újabb értékelés szerint ezen idszakon belül az eem
interglaciálist (120—125 ky) követ els lehlési idszakra (cca. 110 ky) datál-

ható a Dobó-bástya üregének mésziszapos kitöltése.

A Tetemvár pincefeltárásaiból elkerült gerincesek közvetlenül nem alkal-

masak kronológiai értékelésre, csak ökológiai feltételezésekre.

Feltn, hogy a csak néhány példányos minták között is vannak olyanok,

amelyekben a vízi (Pisces), vagy nedvességigényes fajok (Salientia , Testudi-

nata) gyakoriak. Ilyenek kerültek el a Bárány u. 6., 8., 20., 32.; Pet u. 4.,

6. és 14. sz. alatti lelhelyekrl, a minták mintegy felébl. Szintén vízi, idn-
ként folyóvízi (= mozgó vízi) környezetet feltételeznek a görgetett csontok a

Bárány u. 32-bl és a Vécsey u. 26-ból. A viszonylag gazdagabb fajszámú
Bárány u. 6. és a Bárány u. 8. lelhely gerinces maradványai kifejezetten

meleget, dús vegetációt igényl fajokból állnak. Egyetlen ,,hideg” vagy „kon-
tinentális” elem sem fordul el közöttük, s ez élesen eltér a Dobó-bástya I. sz.

üregkitöltésénél tapasztaltaktól. Ennek következtében a Tetemvár mintái a

Dobó-bástyainál melegebb klímaszakaszt jeleznek, amely esetleg az eemiennel
hozható korrelációba.

Összefoglalás

Az egri pleisztocén édesvízi mészképzdmények két területen találhatók:

az egri vár, illetve a tetemvári városrész területén. Mindkét elfordulás az
Eger-patak egykori teraszaival hozható összefüggésbe.
A miocén rétegekbe vésdött teraszok közül a III. számú, a tetemvári terü-

leten, kis kiterjedés édesvízi mészkvel fedett. A területen legjobban 164—
170 m magasságban a II. b. terasz van kifejldve. A jmtakkavicsot 2— 13 m
vastag, tetarátás szerkezet, mésziszap rétegekkel, fosszilis talajokkal és lösz-
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szer üledékekkel tagolt édesvízi mészkösszlet borítja. A II. a. teraszt csak
helyenként fedi vékony, 1 m-t nem meghaladó édesvízi mészk.
A lemélyített fúrások és a peremterületek (Cifrapart és Dobó-bástya) vizs-

gálata, továbbá mintegy 70, az édesvízi mészkbe mélyül pince bejárása
során az édesvízi mészk rétegsort mindkét területen (Vár és Tetemvár) rész-

letesen tanulmányoztuk. Megállapítottuk, hogy a mészképzdés tavi-mocsári
típussal indult, majd az Eger-patak bevágódásával kialakult völgyoldal miatt
lejti típusban folytatódott, ahol a víz tetaráta-medencéket alakított ki.

Végül a II. b. terasz felszínén is megindult a mészkképzdés, amely fokoza-
tosan növekedve elérte a III. terasz magasságát.
A megfigyelések szerint az édesvízi mészkösszlet két területének (vári és

tetemvári) egymástól független forrásfeltörési centruma volt.

Az édesvízi mészk rétegsorból 26 lelhelyrl került el slénytani anyag.
A makroflóra-maradványok 467 egyede 34 taxont képviselt. Vízparti és

víztl távolabbi élhelyeket lehetett elkülöníteni. 4 esetben atlanti-mediterrán,

1 lelhelynél pedig hideg-mérsékelt klímát lehetett megállapítani.

Az összesen 103 taxont számláló Mollusca anyag 24 lelhelyrl került el.
A vízi fauna legtöbb helyen tiszta, oxigénben gazdag, áramló és 24 °C körüli

hmérséklet meleg vízre utal. A szárazföldi fauna egyik típusa erds-bokros
területeken él, nedvességigényes, az interglaciálisok klímaoptimumát jelz
fajokból áll (Helicigona banatica — Phenacolimax annularis biozóna). A másik
faunatípus nyíltabb, fnem vegetációra, meleg, de az elznél szélsségesebb
klímára utal. Hidegjelz fajok csak egyetlen lelhelyrl kerültek el.

sgerinces maradványok 16 lelhelyen fordultak el. Jelents közülük egy
van, ahonnan 28 taxon vált ismertté. Ez a fauna az eem interglaciálist követ
els lehlési idszakba sorolható be. Több lelhelyrl meleg klímára és dús
vegetációra utaló fajok kerültek el.
Az egri édesvízi mészk rétegsor korát a geomorfológiai, földtani és slény-

tani adatok egybehangzóan az utolsó interglaciális (riss-würm, eem) klíma-
optimumától a würm els lehlési idszakáig terjed perióduson belül rögzítik

(125— 80 e. év). Csupán a III. teraszon kifejldött kis kiterjedés mészk-
elfordulás idsebb („mindel-riss” ?).
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A kézirat beérkezett: 1988. II. 12.

Geomorphological, palaeohydrological and palaeontological

investigation of the Pleistocene travertine of Eger

E. Krolopp* — F . Schweitzer** —Gy. Scheuer*** —L.Habig**** — f 1 Skojlek—
L. Kordos*

Abstract

The Pleistocene travertines of Eger are found at two localities: in the arca of the Eger
Castle and in the district Tetemvár. Both occurrences can be assigned to the farmer

terraces of the Eger-creek.
Terrace No. III cut int Miocéné strata is covered in a small area by travertine in the

Tetemvár locality. In this locality the II. b terrace is best preserved at 164—170 m
a. s. 1. The gravel is covered by a 2 to 13 m thick travertine sequence of tetarate structure

being disseeted by litne-mud strata, fossd soils and loess-like sediments. Terrace II.a is

only locally covered by travertine of less than 1 m thiekness.

Based on the exploratory boreholes and on the investigation of the satellite areas

(Cifrapart and Dobó-bastion), as well as on the field study of about. 70 cellars cut int
the travertine, the travertine sequence has been studied in detail in both areas (Castle

and Tetemvár).
The travertine formation started as marshy-lacustrine type, subsequently continued as

slope type due to the valley side cut by the Eger-creek and* in this phase the water formed
tetarate basins. Finally the travertine formation started alsó in the surface of terrace

II. b and having gradually grown reached the height of terrace III. The two areas of

travertine (Castle and Tetemvár) had two independent spring centres.

Twenty-six localities yielded fossils in the travertine. 467 individuals of the macroflora
represent 34 taxa: water-side and farther-lying biotopes were distinguished. In íour cases

Atlantic-Mediterranean, in one case cold-temperate climate couhl be determined.
The mollusc assemblage of 103 taxa occur in 24 localities. In most cases the aquatic

fauna indieates oxygen-rich, flowing warm-water of about 24 °C temperature. One type
of the terrestrial fauna consists of hygrophile species living in woody-shrubby areas,

indicating climatic optima of interglacials (Helicigona banatica — Phenacolimax annularis

biozone). The other fauna type relates to grassy vegetation and to warm climate that
was more extreme than the previous one. Species referring to cold climate were found
only in one locality.

Vertebrate fossils were found at 16 localities. One of these is significant: here 28 taxa
were determined. This fauna can be assigned to first cooling period subsequent to the

* Hungárián Oeological Institute, H-1143 Budapest XIV., Népstadion út 14.
** Geographical Research Institute, Hungárián Academy of Sciences, H-10G1 Budapest VI., Andrássy út G2.

*** Institute fór Geodesy and Geotechnios, H-1088 Budapest VIII., Reviczky u. 4/C.
••• Museum of Natural History, Dept. Botany, H-1097 Budapest IX., Könyves K. körút 40.
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Eemian Interglacial. In several localities species related to warm cliraate and abundant
vegetation were found.
Geomorphological, geological and paleontological data indicate that the travertine

sequence of Eger was deposited during the interval between the climate optimum of

the last interglacial (Riss-Würm, Eem) and the first cooling phase of the Würm (125— 80

thousand years). Only on terrace III occours older, bút smaller travertine („Mindel-Riss ?”)

.

Manuscript received: 12 th February, 1988.

TeoMopt|)OJiorHHecKoe, najieorHApojionmecKoe

w naneoHTOJiorHMecKoe H3yqeHne srepcKnx

(CeBepHan BeHrpHfl) npecHOBOflHbix h3B6cthhkob mieHCToueiia

Dndpe Rpo/ion, &epenq LUeeüqep, JJbioAa llloüep, JIuaaü XaóAu, Huimean UlKOcpAeK, JIqcao
Kopdout

npecHOBogHbie H3BecTHBKH nnencToitena BCTpenaiOTCH b r. 3rep b AByx paiioHax: Ha Teppn-
TopHH arepcKoro 3aMKa ii TeTeMBapcKoro panoHa, b oöohx cnynanx b cba3H c TeppacaMH pem<n
3rep.
M3 Teppac, Bpe3aHHbix b MHopeHOBbie oTAOMtenHH, TpeTbH Ha TeTeMBapcKOM ynacTKe nepe-

KpbiTa HeSojibimm nnTHOM npecHOBOgHbix H3BecTHHK0B. 3gecb, Ha BbicoTax 164— 170 m nyHine

Bcero pa3BHTa Teppaca 116. AnniOBHanbHbie raneMHHKH nepeKpbiTbi Tonmen npecHOBOAHbix H3-

BeCTHHKOB MOUtHOCTbIO 2—13 M C TCTapaTOBOH CTpyKTypOH H C npOCAOAMH H3BeCTK0BblX HJ10B,

HCKonaeMbix nOHB h neccoBHAHbix OTnoweHHH. Teppaca 1 1 a nnuib MecTaMH nepeKpbira npe-

CHOBOgHbiMH H3BecTHHKaMH Manói! MoutHOCTH, He npeBbimaiomeH 1 M.

B xoae n3yMeHHH KepHa npoÜAeHHbix ckb3>khh, a TaKwe nepH^epHqecKHx ynacTKOB (IInt|)pa-

napT, öacTHOH H060
) h npHMepHO 70-h nogBajiOB, npoHgeHHbix b npecHOBOAHbix H3BecTHHKax,

pa3pe3 tojiihh npecHOBOAHbix h3Bccthhkob 6biA noApoÖHO HCCAeAOBaH Ha oöohx ynacTKax (3á-

aiok h TeTeMBap). npH 3tom öbuio ycraHOBAeHO, hto OTnomemie hsbccthhkob Hananocb b

03epH0 -Ö0A0TH0H OÖCTaHOBKe, 3aTeM npOAOAJKaAOCb Ha CKAOHaX AOJlHHbl, B03HHKU1CH npil Bpe3a-

hhh 3rep, rae BOAa HaKanniiBanacb b TeTapaTOBbix 6accenHax. HaKOHCu, BbiAcncHiie H3BecTii

Hananocb h Ha noBepxHocra Teppacbi 116 h nyieM nocreneHHOro HapacTaHHH AOCTnrna BbicoTbi

Teppacbi III.

CornacHo HauiHM HaömoAeHHHM, Tornya npeCHOBOAHbix h3bccthhkob b npeACAax sthx AByx
ynacTKOB (3áM0K h TeTeMBap) bo3hhka3 b cbh3H c AsyMH He3aBHCHMbiMH uCHrpaMH npopbma
HCTOHHHKOB.
B pa3pe3e npecHOBOAHbix n3BecTHAK0B ocTan<H HCKonaeMbix opraHH3MOB HaiiAeHbi b 26-h

nyHKTax.
467 oco6eü (jwopiiCTHHecKHX oct3tkob othocíitch k 34-m (JtopMaM. Mo>kho 6bino BbiAeAHTb

6noTonbi 6epera h yAaAeHHbie ot boám. B 4-x cnynanx kaiimat 0Ka3ancn aTAanTimecKii-

CpeAH3eMH0M0pCKHM, 3B 1-M- XOAOAHO-yMCpeHHblM.
Moaaiockh, OTHOCHiAnecH k 103-m (jtopMaM, HaiÍAeHbi b 24-x nyHKTax. BoAHan (JtayHa b 6oab-

uiHHCTBe cnynaeB cbhactcabCTByeT o hhctoh, 6oraToü khcaopoaom, nepeMeuiHBaeMoii Tenjioii

boag c TeMnepaTypoft okoao 24 °C. Oahh H3 TunoB H33eMH0H (JiayHbi coctoht H3 bhaob, npo>Kii-

BaBiiiHx b necax h KycTapHHKax n OTMeHaioiHux Bna>KHbie ka HAiaTHAecKiie onTHAiyAtbi aiokaca-

hhkobhh (6n030Ha Helicigona banatica— Phenacolimax annidaris). BTopoií Tim (jtayHbi cbh-

AeTeABCTByeT o 6oAee otkpmtmx nAomaAnx CTpaBHHHCToii pacraTeAbHOCTbio npti 6oneeTen-

AOM, HO H 60ACC KOHTpaCTHOM KAHMBTe. XOAOAOAIOÖHBbie (|)0pMbI HaÜACHbl AHIlIb B OAHOA1 tiyHKTC.

Oct3tkh no3BOHOAHbix o6Hapy>KeHbi Ha 16-h ynacTKax, H3 KOTopwx Aimib oahh hbahctch

öoAee 3H3MHTeAbHbiM — c 8-10 (JtopMAMH. 3Ta (jiayHa MOMteT 6biTb OTneccHa k nepBoii snoxe

noxoAOAaHHH, CACAyJomeH 3a bcmckhm mokacahhkobbcm. B HecKOAbKux nyHKTax BcrpcMCiibi

BHAbl, CBHACTCAbCTByK)lltHe 0 TCnAOM KAHM3Te H OÖHAbHOH paCTHTCAbHOCTH.

Bo3pacT3repci<HX npecHOBOAHbix ii3BecTHHi<0B no coBOKyntiocTH reoMop(})OAorn>iccKnx, reo-

jioruMecKtix h naneoHTonorH'iecKHx AaHHbix onpeAenneTcn HHTcpBaAOM MewAy KAiiAiaTii-

hcckhm ormtMyMOM nocAeAHero MOKACAHHKOBbn (pucc— BtopM, aeM) n enpBbiM noxoAOAamiCM
BKipMCKOrO OACAeHCHHH (125— 80 TbIC. ACT). TOAbKO AlILUb He60AbIIIOC nHTHO H3BeCTHJlK0B na

Tcppace III. HBAíiCTcn 6oacc apcbhiiai («MiiHAeAb — pncc»?).
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Táblamagyarázat — Explanation of plates

I. tábla — Plató I

1.

Édesvízi mészksziklák üregekkel a Dobó-bástyánál.
1. Travertine rocks with caves at the Dobó Bastion.

2. Édesvízi mészk magaspart a tetemvári részen.
2. Travertine bluff at Tetemvár.

3. Függleges szerkezet édesvízi mészk cseppkkiválásokkal a Dobó- bástyánál.
3. Travertine of vertical structure with stalaetites at the Dobó Bastion.

4. Édesvízi mészk és tetaráta-üledék feltárása a Cifrapart utcánál.
4. Travertine and tetarate sediment at" Cifrapart Street.

5. Fosszilis talaj közbetelepülés tetaráta-üledékben (Türk Frigyes u. 13. sz. pince).
5. Fossil soil in tetarate sediments (Türk Frigyes Street No. 13, cellar).

6. Az Éger-patak teraszkavicsa az édesvízi mészk alatt (Bárány u. 48. sz. pince).

6.

Terrace gravel of Eger Creek beneath the travertine (Báníny Street. No. 48, cellar).

II. tábla — Plate II

1. Fraxinus sp. Bárány u. 8. sz. (2x)
Bárány Street No. 8. M = 2 X

2. Corylus avellana. Véesey u. 26. (2x)
Vécsey Street No. 26. M = 2 X

3. Corylus avellana. Véesey u. 26. (2X)
Vécsey Street No. 26. M = 2 X

4. Salix cinerea. Vécsey u. 26. (2x)
Vécsey Street No. 26. M = 2x

III. tábla — riate III

1. Salix cinerea. Vécsey u. 26. (2x) Vécsey Street No. 26. M = 2X
2. Salix cinerea. Vécsey u. 26. (3X) M = 3x
3. Salix cinerea. Vécsey u. 26. (2 X )

M = 2 X
4. Acer sp. Vécsey u. 26. (3 X )

M = 3 X
5. Corylus avellana. Vécsey u. 26. (2x) M = 2x
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JI. tábla — Plate II.
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A Szentlrinc-XII. sz. szerkezetkutató

fúrás pannóniai rétegsorának szervesvázú

mikroplankton flórája*

Sütné Szentai Mária**

(2 ábrával, 3 táblázattal, 7 táblával)

összefoglalás: A fúrás pannóniai rétegösszletében a Kunsági emeletbl a

SpinijerUcs bentorii oblongus zónát, a Balatoni emeletbl a Spiniferites bentorii coniunctus —
Spiniferites paradoxun, Spiniferites validus, Nematosphaeropsis bicorporis és a Dinofla-

gellatn — Zygnemataceae köztes zónát jelzi a vizsgálat. A Kunsági emelet együttese fáj-

ós egyedszámban szegényes, míg a Balatoni emeleten belüli zónák faj- és egyedszámban
gazdag dinoflagellata együttest tartalmaznak.

Dinoflagellatákkal igazolható a Kunsági emelethez képest a Balatoni emeleten belül a

hmérséklet növekedése, a ma is él dinoflagellaták hmérsékletjelz fajai alapján.

A mikroplankton zónák horizontális kapcsolatait a Nyugati- és a Keleti -Mecsek déli

elterében mélyült két fúrás példáján mutatjuk be (Szentlrinc-XII. és Nagykozár-2. sz.

fúrások), bizonyítva a két terület fejldésének ellentétes és uzonos szakaszait a pannóniai

koron belül.

Bevezetés

A Pannóniai-medence magyarországi déli részén a Szentlrinc-XII. sz. fúrás

fels, mintegy 450 m vastagságú rétegösszlete a Balatoni (felspannóniai)

emelet csaknem teljes dinoflagellata együttesét tartalmazta. A Balatoni emelet

legfiatalabb dinoflagellata együttese a Nematosphaeropsis bicorporis zóna e

fúrásban megközelíten 300 m-es vastagságú rétegösszletben van. A Földtani

Intézet számára végzett vizsgálataim során ezt az együttest a Villányi-hegység

környékén mélyült fúrásokban is megtaláltam. A Mecsek hegységtl délre es
területen a Kunsági emeleten belüli és a szarmata-pannóniai határrétegek leg-

teljesebb mikroplankton együtteseit a Nagykozár-2. sz. fúrásban láttam,

ugyanott a Balatoni emelet dinoflagellata együtteseit is, a Sjnniferites validus

zónát is bezáróan, de ott a legfiatalabb N. bicorporis zóna jelenléte nem bizo-

nyított. A Keleti- és a Nyugati-Mecsek déli medencéiben e két fúrás együttesei

adnak teljes képet azok fejldésérl. A többi fúrás a pannóniai s. 1. réteg-

összletnek egy-egv részét harántolta a dinoflagellata együttesek tanúsága sze-

rint (1. ábra és 1. táblázat).

A pannóniai s. 1. rétegösszlet korát Jámbor Á. etal. (1987) után 1,8-2,4—
11-12 millió év közöttinek fogadjuk el. A mikroplankton zónák abszolút kora

még nincs meghatározva.

* Elhangzott a Déldunántúli Területi Szervezet szakfilésén ráesett, 1984. nov. 22-én.
•* Földtani Kutató és Bányászati Eszközöket Gyártó Vállalat 7300 Komló, Kossuth L. u. 1.
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1. ábra. A Mecsek hegységtl délre es fúrások földrajzi helye

Fig. 1. Geographie setting of boreholes south of the Mecsek Mountains

Az emeletneveket Jámbor Á. et al. 1987 szerint használom, bár ez nem
egyezik meg a fúrási rétegsorokban szerepl alsó- és felspannóniai beosztással,

mivel ott ezt litosztratigráfiai fogalomként kezelik.

A mikroplankton zónák leírása

és horizontális kapcsolatuk

1. Kunsági emelet

1/1. A Spiniferites bentorii fzónán belüli Spiniferiles bentorii óblongvs zóna

A fúrás földtani feldolgozásából ismert (Wéber B. 1982), hogy a Kunsági
emelet (alsópannóniai) elején a terület kiemelt helyzet volt. Az els medence-
mélyülést — a pannóniai koron belül — a Spiniferites bentorii oblongus zóna
együttese jelzi a szárazföldi rétegösszlet és a lignit rétegek közötti agyagban.
Kezdetben az 529,0— 523,0 m között jellegtelen, gyér az együttes, csak az

516,75— 518,0 m közötti mintából kaptam közepes gyakoriságú dinoflagellata

együttest. A zónajelz fajok: Gonyaulax digitale kezdetleges fejlettség anta-

pikális csúccsal, Spiniferites bentorii oblongus, Chytroeisphaeridia hungarica. Az
együttes többi tagja a S. bentorii fzónán belül átfutó elem (111. táblázat).

A tengervíz egykori sótartalmát a Mollusca és Ostracoda fauna igazolja,

egybehangzóan az ersen csökkentsósvízi környezetet. (Korpásné Hódi M.
1979 adatai Wéber B. 1982 dolgozatában, Tímár Istvánná 1986).

A dinoflagellaták elssorban mint hmérséklet-jelzk számítanak, a ma is

él fajok adatai alapján (D. Wall et al. 1977). Ebben a zónában a Spiniferites

bentorii faj rövid függelékeket visel egyedei fordulnak el, amelyek mai élet-

tere a meleg-mérsékelt, kiegyenlített éghajlathoz kötött (D. Wall et al. 1977).

Ezeknek a bentonikus elemeknek az élettere ma az átlagosan 3,5 m-es fel-
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A pannóniai s.l. rétegösszletek biosztrntigráfiai helyzete

Biostrntigraphic positlon of the Pannonian s.l. scquences
I. táblázat — Table 1
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színi vizek iszapjában van (D. Wall et B. Dalé 1970). Itteni viszonylagos

gyakoriságuk a planktonikus elemekkel szemben, a sekély vízre utal. Az együt-
tes azonosítható az Ellendi-medencében mélyült Nagykozár-2. (a továbbiak-
ban Nk-2.) sz. fúrás együttesével, ha annál jóval szegényebb is, a két terület

kapcsolatát igazolva (II. táblázat).

A zóna együttese felett hiányzik a Pontiadinium pécsváradensis zóna együt-
tese, amelyet mocsári-láperdei kifejldés helyettesít, lignitrétegekkel.

1/2. A Kunsági és Balatoni emeletek határa dinoflagellata vizsgálat alapján

A két emelet dinoflagellata együttesének egy-egy karakterisztikus alakja a
Spiniferites bentorii pannonicus és a Spiniferites validus faj, amelyek jelenléte

egyértelmen jelzi a Kunsági vagy a Balatoni emeletet. A két fajt átmeneti

3 Földtani Közlöny
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fejlettség morfológiai változatok kötik össze a két emelet határzónájában.

A Spiniferites bentorii coniunctns alfaj változatai ezek a formák, amelyeknek
függelékei hosszúak, esetenként már a S. validus fajra emlékeztetnek, de tabu-

lációs formák, mint a S. bentorii faj alfajai. A S. bentorii faj hosszabb függelé-

keket visel változatait a trópusi-szubtrópusi éghajlaton figyelték meg (D.

Wall et 13. Dalé 1970). A mi dinoflagellata együtteseinkben a hosszú füg-

gelékeket visel formák a Balatoni emelet zónáira jellemzek. Megjelenésük a

két emelet határán, a regionális elterjedés transzgressziót követ hmérséklet-
emelkedést bizonyítja. Szentlrincen a két emelet határán indult a medence
újabb és intenzív süllyedése. A kezdetben csak hasonló, majd teljesen azonossá

váló dinoflagellata együttesek bizonyítják ezt a két fúrásban (11. táblázat).

II. Balatoni emelet

II/l. Spiniferites balcanica fzóna, Spiniferites bentorii coniunctus-Spiniferites

paradoxus zóna

A zóna három részre tagolható. Alsó szakaszán az 515,6—490,2 m között

sok a, S. bentorii fzónából átfutó elem, középs részén a 490,2—474,5 m között

a dinoflagellata elszegényedett, a fels 474,5— 450,5 m között gazdag az együt-

tes, sok új elemmel. Zónajelz fajok: Spiniferites bentorii coniunctns, Impagi-
dinium globosum, I. spongianum , Gonyaulax pannonicus, Dinoflagellata 28, 66,

67, 215 formák, Millióudodinium foveolatum, M. pelagicum. A zóna fels részén

a Spiniferites validus faj megjelenése rendhagyó. Átfutó elemeken azokat a
formákat értem, amelyekhez hasonlók a Spiniferites bentori fzónán belül ott-

honosak, ott fejlettebbek, szebbek, de a rosszabbléti vagy más körülmények
között is, kevesebb egyeddel, tovább élnek.

A legalsó, 515,6— 511,0 m-es minta különleges vastag falú, szivacsos falú

egyedei a szélsséges viszonyokhoz alkalmazkodó 70, 71, 72. planktonikus
thekák. Néhány forma az Impagidinium spongianummaX azonos. Ezt a mintát
a 490,2 m-es mintáig egységbe foglalja a Nematospliaeropsis balcombiana jelen-

léte. Ez a faj a mélyül medencék együtteseiben jelenik meg a S. bentorii

oblongus zónától kezdden a Spiniferites balcanica fzóna legalsó részéig, más
szelvényekben. Itteni elfordulása is a medencemélyülést jelzi. A Spiniferites

bentorii coniunctus alfaj 511,0 m-tl felfelé fordul el. A zóna alsó részén a
planktonikus formák között az I. globosum és az Impagidinium spongianum
fajoknak csak a zónára jellemz variációs alakjai fordulnak el. Azért értéke-
sek, mert a medencebeli gazdag dinoflagellata együttesben is elfordulnak
(Nk-2. sz. f. 212— 207 m) és itt is a sekélyebb, partközelibb kifejldés 504,6—
499 m mélységközben. A szentlrinci együttesbl a Spiniferites paradoxus faj

hiányzik, mert ez a bentonikus forma valószínen a medencebeli paleoasszo-
ciáció tagja. Az Nk-2. sz. fúrásban a 212,0 m-tl kezdden figyeltem meg.
A zóna 490,2—474,5 m-es szakaszán nemcsak a dinoflagellata, de a spóra-

pollen szemcse is minimális, st az Ostracoda fauna is hiányzott. A mikro-
plankton átmeneti elszegényedése nem helyi jelleg, mert az Ellendi-medencé-
ben is érezhet a Nk-2. sz. fúrás 192—187 m-es mintájában.
A zóna fels részén a 474,5—450,6 m között a dinoflagellaták nagy morfo-

lógiai robbanása, az új együttes sok fajjal és egyeddel jellemezhet (III.
táblázat). Az együttesben a planktonikus thekák tömege mélyül medencére

3 *
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utal, a hosszú függelékeket visel bentonikus elemek (Spiniferites bentorii

coniunctus, Spiniferites validus) pedig a hmérséklet emelkedésére.

Ez az együttes a Mecsek hegység környékén és távolabbi területein is elter-

jedt, jól azonosítható. A vizsgálat eddigi adatai szerint ahhoz a transzgresz-

szióhoz kapcsolódik, ami a Dunántúl, a Duna—Tisza köze és az Alföld
legnagyobb részét elborította. Szkebb területünkön a Nk-2. sz. fúrás

187— 147 m-es mélységközének együtteseivel azonos a zóna fels része (I.

és 11. táblázatok).

II/2. Spiniferites validus zóna

A pannóniai medencében élt dinoflagellata együttes legjellegzetesebb alakja

a Spiniferites validus faj, amely összhangban a Mollusca és Ostracoda faunákkal
egyértelmen jelzi a Balatoni (felspannóniai) emeletet (III. táblázat).

Fellép új elemek a zónajelz faj következetes és gyakori elfordulásán
kívül, a Spiniferites balcanica, Romanodinium areolatum, Spiniferites 75. forma,
Pontiadinium inequicornutum , Pontiadinium 29. és 36. formák. Az együttes-

ben tömegesek az I. globosum, I. spongianum, I. cf. globosum formák.
A zóna alsó és fels határán az együttesek folyamatosan alakultak át a

medencebeli kifejldésekre jellemzen. Szentlrinc— Nagykozár— Boly kör-

nyékén a márga-agyag-márga rétegek a zónán belül teljesen azonos dinofla-

gellata együtteseket riztek meg. A mélyebbvízi paleoasszociációk tagja a

Spiniferites balcanica (syn: Thalassiphora balcanica Baltes 1971) ebben a szel-

vényben a zóna alsó részén jelenik meg, másutt már az elz zónán belüli a
megjelenése. E faj környezetigényét nem ismerjük, mert a mai tengerek együt-

teseibl nem ismert, a Thalassiphora nemzetséghez pedig nem tartozik. Meg-
jelenése megelzi a S. validus fajt és túléli, áthúzódik a felsbb zónába is.

A zóna idején a Mecsektl délre es területek lassú kiemelkedése indult meg.
A pécsváradi medencéé a zóna elején, ezt követte az Ellendi-medence kiemel-

kedése, amelyet a zóna vége felé nyilvánvalóan jelez a dinoflagellaták faj- és

egyedszám-csökkenése, még a Csákvári Agyagmárga Formáció fels részén

(Pécsvárad-15 és Nk-2. sz. fúrások alapján).

Szentlrincen a medencebeli üledékképzdés tovább tart. A nagykozári
együttesekkel azonosítható utolsó együttest követen (II. táblázat ,,D” együt-

tese) még mintegy 300 m-es vastagságú csökkentsósvízi üledékösszlet kelet-

kezett Szentlrincen a N. bicorporisos gazdag dinoflagellata együttessel.

II/3. Nematosphaeropsis bicorporis zóna

Zónajelz fajok: 'Nematosphaeropsis bicorporis
, Spiniferites tihanyensis,

Dinoflagellata 28. forma torzult thekái, a Pontiadinium fajok visszatér variá-

ciós alakokkal. Az alsóbb zónából átfutó S. balcanica, Romanodinium areola-

tum, Sjnniferites 75. formák a zóna alsó részéig fordulnak el. A zónajelz faj

morfológiailag hasonló a N. balcombiana fajhoz, ezért nem kizárt az, hogy a

Pannóniai-medencébe újból beérkezett faj az itteni környezeti viszonyokhoz

alkalmazkodva hozta létre ezt a formát. Függelékei szélesek, vaskosak, ese-

tenként mintegy összefügg testként borítják az apikális csúcsot visel Spini-

ferites bentorii-Gonyaulax digitale típusú bels testet. Földrajzi elterjedése

Magyarországon korlátozottabb, mint a N. balcombiana fajé. Paks— Kaskan-
tyú— Bácsalmás, valamint a Mecsek és a Villányi-hegység környékén figyel-
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tem meg. Szentlrincen a Congeria rhomboidea, molluszka fauna, valamint a

Bacunella és Candona (Camptocypria) Ostracoda nemzetségek fajai fordulnak

el ezzel a dinoflagellata együttessel (III. táblázat). Együttesünk másik jelleg-

zetes bentonikus eleme a Spiniferites tihanyensis faj. Morfológiailag a Spini-

ferites bentorii ás a Spiniferites 75. formához kapcsolódik, amelyeknek egy

differenciáltabb, osztottabb függelékeket visel változata. Széles horizontális

elterjedési!, a tihanyi Congeria balatonicás együttestl délre a jugoszláviai

„görgetegi” együttesig több variációs alakját figyeltem meg (2. ábra).

2. áhra. A Spiniferites tihanyensis lelhelyei. (A Pannóniái s. 1. képzdmények elterjedése, Jámbor á. etal. 1087 után
Jelmagyarázat: 1. Tihany, 2. Paks, 3. Kaskantyú, 4. Bácsalmás, 5. Szentlrinc, 6. Villány, Magyarbóly

7. Görgeteg

Fig. 2. Localities of Spiniferites tihanyensis (The extension of the Pannonian s. 1. formations after A. Jámbor et al.

1987)

A zóna együttesében jellemzek a gömb alakú, vastag, szivacsos falszerke-

zet Téctatodinium pellitum-Impagidiniiim spongianum formák, nagy gyakori-

sággal. Ugyancsak jellemz a 67. forma (planktonikus elem), amely az eddigi

adatok szerint a Nematosphaeropsis bentonikus elemekkel együtt fordul el.

Egyetlen faj különböz egyedfejldési stádiumának a tagjai. A planktonikus

67. forma a környezet változására az idk folyamán alig reagált (VI. tábla

4—5). A ma él dinoflagellátákat kutatók megfigyelésébl kiindulva igaz az,

hogy a bentonikus elemek érzékenyebbek a környezeti faktorok, különösen a

hmérséklet változására (D. Wall et B. Dalé 1968 p. 290/3), amit a fosszilis

fajok vizsgálata is alátámaszt. Ez nem jelenti azt, hogy a planktonikus thekák
között nincs zónajelz forma, csak ezeknek a morfológiai változása nem olyan

szembetn. A pannóniai rétegösszlet egészét áttekintve megállapítható, hogy
a bentonikus elemek számaránya felfelé fogy, dimorf planktonikus alakjaik

meghatározása azért is fontos, mert esetenként csak a planktonikus formák
és a köztes morfológiai stádiumok maradtak meg.
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II/4. Dinoflagellata-Zygnemataceae köztes-zóna

A 102— 78,2 m-es mélységközben a dinoflagelláták ersen csökken faj- és

egyedszámát a kedveztlen környezeti viszonyok okozták. A köztes-zóna
együttese nem idzóna, a Balatoni emeleten belüli együttesek bármelyikét
helyettesítheti, parti, csökkentsósvízi, oligohalin környezetben. A Zygnema-
taceae zöldalgák és a mikroplankton incertae sedis maradványai átfutok a
Balatoni emeletben (111. táblázat), kivéve a Zygnema és Micrhystúdium sp.

indet. formákat, amelyek megjelenése a zónán belüli, de átfutok az édesvízi

M. laetevirens zónába is. Az eddigi vizsgálatokból úgy tnik, hogy a Mougeotia
laetevirens zóna édesvízi algákat tartalmazó együttese a szentlrinci szelvény-

bl hiányzik. Jámbor Áron véleménye szerint a fiatalabb pannóniai rétegek
valószínen a pleisztocénben lepusztultak.

A szervesvázú mikroplankton rendszertani besorolása

A spóra-pollen vizsgálatra, sósavas-hidrogénfluoridos feltárási módszert al-

kalmazunk, amelynek visszamaradt szervesanyag-koncentrátumában a sporo-

morphával együtt más, hasonló anyagú, vízben élt egysejt vagy többsejt
szervezetek diszperz vázai is megmaradnak.
A dinoflagellata együttest, amennyire lehetséges mai ismereteim szerint, a

ma is él fajokhoz hasonlítom, és D. Wall et B. Dalé tanulmányai alapján

rendszerezem, a többi formát pedig kényszerségbl, egyelre L. E. Stover
et W. R. Evitt (1978) mesterséges rendszere szerint írom le.

A Szentlrinc-XII. sz. fúrásban elfordult mikroplankton együttes:

Classis: Dinophyceae Pascher
Ordo: Peridiniales Lindemann
Familia: Gonyaulacaceae Lindemann
Genus: Gonyaulax Diesing 1866

Gonyaulax digitale (Pouchet) Kofoid 1911

Gonyaulax pannonicus Nagy 1965

Tectatodinium pellitum Wall 1967

Genus: Spiniferites Mantell 1850. emend. Sarjeant 1970

Spiniferites bentorii (Rossignol 1964) Wall et Dalé 1970

Spiniferites bentorii (Ross.) Wall et Dalé subsp. pannonicus Süt Szentai
1986
Spiniferites bentorii (Ross.) Wall et Dalé subsp. oblongus Süt— Szentai

1986
Spiniferites válidus Süt— Szentai 1982

Spiniferites ramosus (Ehrenberg 1838) Mantell 1854

x Spiniferites bentorii (Ross.) Wall et Dalé subsji. coniunctus subsp. nova

x Spiniferites sagittarius sp. nova
Spiniferites tihanyensis sp. nova
Spiniferites balcanica (Baltes 1971) comb. nova
Ncmatosphaeropsis bálcombiana (Deflandre et Cookson 1955) Williams et

Downie 1966

x Nematosphaeropsis bicorporis sp. nova
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Família: Peridiniaceae Lindemann
Genus: Chytroeisphaeridia Sarjeant 1962

Chytroeisphaeridia cariacoensis Wall 1967

Chytroeisphaeridia tuberosa Süt — Szentai 1982

x Chytroeisphaeridia hungarica sp. nova
Group: Acritarcha Evitt 1963

Subgroup: Sphaeromorphitae Downie, Evitt et Sarjeant 1967

Genus: Bomanodinium Baltes 1971

Bomanodinium areólatum Baltes 1971

Subgroup: Acanthomorphitae

Genus: Micrhystúdium Deflandre 1937 emend. Downie et Sarjeant 1963

Micrhystúdium sp. indet.

L. E. Stover and W. R. Evitt 1978 rendszere szerint a további formák
szerepelnek:

Genus: lmpagidinium Stover et Evitt 1978

lmpagidinium globosum Süt— Szentai 1985
lmpagidinium spongianum Süt— Szentai 1985

Genus: Millioudodinium Stover et Evitt 1978

x Millioudodinium baltesi sp. nova
Millioudodinium foveolatum Süt— Szentai 1982

x Millioudodinium pelagicum sp. nova
Millioudodinium punctatum (Baltes 1971) Stover et Evitt 1978
x Millioudodinium transdanuvianum sp. nova

Genus: Pontiadinium Stover et Evitt 1978
Pontiadinium inequicornutum (Baltes 1971) Stover et Evitt 1978

Az együttesben a típus jelzéssel ellátott fajok leírására késbb kerül sor.

A fajlistában az ,.x” jelzések a ,,Chronostratigraphie und Neostratotypen”
készül , .Pontién ' kötetében szerkesztés alatt álló dolgozatomban szerepelnek.
Az édesvízi zöldalgák S. Jóst Casper (1975) rendszerezése után:

Pkylum:
Ordo:
Família

:

Phylum:
Ordo

:

Família:

Família:

Chlorophyta

Chlorococcales

Botryococcaceae

Botryococcus braunii Kützing
Zygophyta
Zygnematales
Zygnemataceae
Spirogyra 1. típus B. Van Geel et T. Van Dér Haaimen 1978
Spirogyra 3 c típus B. Van Geel et T. Van Dér Hammen 1978
Zygnema sp.

Mougeotia laetevirens (A. Braun) Wittrock
Hydrodictiaceae

Pediastrum simplex Meyen
Incertae sedis

Cooksonella circularis Nagy 1965
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A kézirat beérkezett: 1988. I. 4.

Micropiankton flóra of the Pannonian sequence

of the Szentlrinc-XII structure exploratory well

Süt-Szentai, M.
Abstract

In the Southern Hungárián part of the Pannonian Basin the boreholes Szentlrinc-XII
and Nagykozár-2 provide the most complete picture of micropiankton assemblages
within the Pannonian s. 1. sequence. In the boreholes drilled in the Southern foroground
of the Western and Eastern Mecsek Mountains the micropiankton assemblages prove the
similar and dissimilar phases of evolution of the two regions.

In the Southern foreground of the Eastern Mecsek Mountains, in the Ellend Basin
(Nagykozár-2 borehole) continuous basinal sodimentation proceeded at (he Sarmatian-
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l’unnonian boundary up to the upper pari of the Spiniferites validus zone in tho Kun-
ságién and Balatonién stagcs, bút subsequently in the Dinoflagellata-Zygnemataceae

intervallum zone the impoverishment of the mieroplankton refers to the uplift of the

hasin. In the Southern foreground of the Western Mecsek Mountains (Szentlrine) the

first hasin deepening within the Pannonian stage is bound to the Spiniferites bcntorii

oblongus zone.

Subsequently, the lignité strata indicate shallowing and uplift. The second hasin

deepening of tíie region is bound to the transgression at the Kunságién/Balatonion

boundary. Tho identity of dinoflagellate assemblages in the boreholes ol the two regi-

ons is unambiguous in the upper part of the Spiniferites bentoni coniunctus — Spini-

ferites paradoxuk zone and in the Spmiferites validus zone. Above the Spiniferites validus

zone the evolution of the two regions has become different. In tho Szentlrine environs

the brackish sedimentation continued producing a sedimentary sequence of about 300 m
thickness t hat involves the assernblage of the Nematosphaeropsis bicorporis zone. In theso

strata the Congeria rhomboidea mollusc fauna as well as the Bacunella and Candona
(Camptocypria

)

ostracod fauna occur. The assernblage of tho NematQsphaeropsis bicorporis

zone was observed in the Villány Mountains, further in the environs ot Paks, Kaskantyú
and Bácsalmás.

Based on the observations carried out on living species, the dinoflagellates are con-

sidcred to be sensitive first of all to temperature changes. The varieties of the recently

living Spiniferites bentorii species bearing shorter and longor appendices have developed

at different temperatures (D. Wau and B. Dalé, 1970). In our fossil assemblages tho

varieties bearing longer appendices are characteristic of the Spiniferites balcanica inain

zone. This morphological change of dinoflagellates allows to conclude the temperature

rise within the Paimonian. Having studied the theca-cysta relations of recently living

species it has been observed that the benthonic elements are more sensitive and show
more varied morphology as a response to the temperature changes than the planktonie

theca (D. Wall and BT Dalé, 1968, p. 290— 293) and this was observed in case of tho

fossil species. Wlien reviewing the whole of the dinoflagellate sequence of Pannonian
age it can be stated that the proportion of the Spiniferites-type benthonic elements

decreases upwards, the forms of the so-called intermediary morphological state, i.e.

without tabulation and appendices are, however, frequent that might have been ben-

thonic elements. In the planktonie tabulation forms the change of tabulation is less

conspicuous than the change of appendices of the benthonic elements, bút among these

ulso exist guide elements of short rangé. In the fossil matériái the denomination of

dimorphous forms of dinoflagellates is important since occasionally these occur separately

and when estimating the facies and eeological conditions the presence or frequency of
their benthonic or planktonie elements bears great significance.

Manuscript received: 4111 January, 1988.

FIjiaHKTOHHaH MHKp0(|)J10pa CTpyKTypHOH CKBa>KHHbI

CeHTJiepHHu-XII

Mapun Ulwmé-CeHtnau

B TOJime FiaHHOHCKUX OTJIOJKCHHH, BCKpbITblX CKB3>KHH0ÍÍ, yCT3H0BJICH0 npUCyTCTBUC 30HbI

Spiniferites bentorii oblongus b cocTaBe KymuarcKoro npyca, b TaKM<e npoMe>KyTOHHbix 30H
Spiniferites bentorii coniuntus — Spiniferites paradoxus, Spiniferites validus, Nematos-
phaeropsis bicorporis h Dinoflagellata-Zygnemataceae — b cocTaBe anaTOHCKoro npyea.
KoMnJieKC (jinopbi KyHiuarcKoro npyca cogep>KHT Manó bhaob h ocoöch, b to BpeMH Kan B30Hax
a^aTOHCKoro npyca HaÖJiioaaeTCH ojibiuoe KOjniMecTBo KaK bhaob, TaK h oco6eií ahhoíJ)

jiBrejuiBT. Cygfl no hum, KJiHAiaT KymuarcKoro BeKa 6bui yMepettHo->KapKHM, a anaTOHCKoro —
öojtee >xapKHM npuHHMan bo BHHMaHite TeMnepaTypHbie ycnoBiin cymecTBOBaHHH Hbrne

>KHBymnx (jtopM anHO(J)Jinrenn>tT.

JlaTepanbHbie CBB3H gnH0(J)nBrennBT0Bbix 30H HJunocTpnpyiOTCB Ha npiuviepe gByx ckb3>khh
(CeHTjiépiiHg-XII n HagbK03ap-2), npoöypeHHbix b kokhom (jiopnaH^e 3anagHbix h BocTOHHbix
Mchckckhx rop c yBH3Kon ogiiHaKOBbix h npoTHBonojio>KHbix3TanoB pa3BHTHH sthx gsyx paiío-

HOB B naHHOHCKOe BpeMH.
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Táblamagyarázat — Explanation of plates

I. tábla — Plate I

] _2. Spiniférite,s bentorii (Rossignol) Wall et Dalé subsp. pannonicus Süt-Szentai
516,75-518,0 m

3. Spiniferites bentorii (Rossignol) Wall et Dalé subsp. coniunctus subsp. nova
504,6-511,0 m

4. Spiniferites bentorii (Rossignol) Wall et Dalé subsp. oblongus Süt-Szentai
504,6-511,0 m

5 — 7. Gonyaulax digitale (Pouchet) Kofoid subsp. tertius subsp. nova
5— 6. 504,6-511,0 m

7. 523,0-529,0 m

II. tábla - Plate II

1., 3. Dinoflagellata 71. forma
Dinoflagellate 71. forni

511,0-515,6 m
2., 4. Dinoflagellata 70. forma

Dinoflagellate 70. form

2.

504,6-511,0 m
4. 511,0-515,6 m

Az 1—4. ábrák a megvastagodott, szivacsos falszerkezet együttes tagjait ábrázolják.

Figs 1—4 demostrate the members of the assemblage of thickened spongy wall stucture.

III. tábla - Plate III

1 — 2. Ncmatosphaeropsis balcnmbiuna (Deflandke et Cookson) Williams et Downie
1. 498,0-499,0 m
2. 496,7-498,0 m

3— 4. Spiniferites sp. membrános formák
Spiniferites sp., membrane-like forms
3. 504,6-511,0 m
4. 496,7-498,0 m

IV. tábla — Plate IV

1 — 2. Spiniferites 75. forma
1. 401,5-406,1 m
2. 412,5-416,5 m

3. Spiniferites sagittarius sp. nova

450.6-

455,6 m
4. Spiniferites bentorii (Rossignol) Wall et Dalé subsp. coniunctus subsp. nova

496.7-

498,0 m
5. Spiniferites ramosus (Ehrenberg) Mantell

504,6-511,0 m

V. tábla - Plató V

1. Spiniferites validus Süt-Szentai
386,1-390,7 m

2. Spiniferites tihanyensis sp. nova
177,0-180,2 m

VI. tábla - Plató VI

1 . Spiniferites balcanica (Baltes) comb. nova
445,6 — 460,6 m

2. Romanodiniurn arcolatum Baltes
435,0-440,6 m
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3.

Nematosphaeropsis bicorporis sp. nova
303,6-308,8 m

4 — 5. Dinoflagellata 67. fonna
4. 511,0-515,6 rn

5. 303,6-308,8 in

VII. tábla - Plate VII

1. Millioudodinium transdanuvianum sp. nova
440,6 — 445,6 m

2. Pontiadinium 29. forma
420,7-422,7 m

3. Pontiadinium inequicornutum (Baltes) Stover ot Evitt
420,7-422,7 rn

4. Pontiadinium sp.

333,9-338,8 m
5. Chytroeisphaeridia cariacocnsis Wall

440,6 — 445,6 m
6— 7. Impajidinium spongianum Süt-Szentai

6. 303,6-308,8 m
7. 177,0-180,2 in
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1 . tábla Plate I.
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II. Tábla — Plate II.
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III. Tábla — I’late III.
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IV. Tábla — Plate IV.
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V. Tábla - Plató V.
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VI I Tábla — Plató VI
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Az alsóeocén barnakószéntelepek kifejldési

viszonyai Bajót környékén

Dr. Gidai László*

(8 ábrával)

Összefoglalás : Bajót környékén a Dorogi-medencei alsóeocén barnakszén-
telepek fedképzdményei számos helyen megtalálhatók a felszínen. A Dorogi-medencé-
ben bányászott, produktív alsóeocén barnakszéntelepek felkutatásával a területen

többször próbálkoztak. Bajót Ny-i és É-i részén vagy csak jelentéktelen kszenes indi-

kációk észlelhetk, vagy medd kifejldést jelölnek a fúrási rétegsorok. Az Öregk Ny-i
és D-i elterében kszenes agyag indikációk vannak. A Mogyorósbánya környéki agyagos
barnakszén-kszenes agyag fácies áthúzódhat az Öregk D-i elterébe.

1. Bevezetés

Bajót környékén számos helyen felszínre bukkannak a Dorogi-medencei
alsóeocén kszéntelepek eocén fedképzdményei. Valószínleg ez indította a
kutatókat arra a következtetésre, hogy a fedképzdmények alatt a Dorogi-
medencei produktív kszéntelepeket valószínsítsék.

A múlt század 50-es éveiben Brzorád R. kutatóaknával kereste a kszén-
telepeket (Peters K. 1859). A „MÁK” és a „SALGÓ” a század 10-es, 20-as

éveiben fúrásokkal kutatott. A M. Áll. Földtani Intézet az 1960-as évek elején

két szerkezetkutató fúrást mélyített. Fontosnak és idszernek tartjuk, hogy
a Dorogi-medence Ny-i szegélyén lév mindössze 7 km2 nagyságú területen

részletes vizsgálat tárgyává tegyük az alsóeocén kszénösszlet kifejldési viszo-

nyait. A részletességet a terület „határhelyzete” indokolja. A Dorogi-medencei
produktív kszéntelepek ÉNy-i irányban e területrészen váltanak át kszenes
agyag, illetve tarkaagyag kifejldésbe.

Minden elérhet adat mérlegelése alapján foglalunk állást a terület produk-
tivitása kérdésében.

2. Megelz munkálatok

Az osztrák geológusok után Hantken M. volt az (Földt. Int. Évk. I. k.

1871), aki a környék földtani viszonyairól, megelz többszöri kutatása alap-
ján, az els monografikus érték összefoglalást adta. Rozlozsnik P. (1925):
a bajóti paleocén fáciesét teljesen azonosnak tartja a lábatlanival. Közlése

• Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV., Népstadion út 14.
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1. ábra. A Bajót környéki eocén képzdmények mélyföldtani vázlata. Szerk. Gidai L. 1984. Jelmagyarázat:
1. Mezozóikum a felszínen, 2. Felseocén mészk a felszínen és kvarterrel fedve, 3. Felseocén homokk a felszínen és
kvarterrel fedve, 4. Középseocén striatusos rétegcsoport a felszínen és kvarterrel fedve, 5. Alsóeocén operculinás
agyagmárga a felszínen és kvarterrel fedve, 6. Alsóeocén fekvtarkaagyag a felszínen és kvarterrel fedve, 7. Mezo-
zóikum kvarterrel fedve, 8. Mélyfúrás, 9. Földtani szelvény nyomvonala, 10. Bizonytalan hely mélyfúrás, 11. Ja-

vasolt fúrás, 12. Fvet, 13. Vet, 14. Szerkesztett képzdményhatár

Fig. 1. Outline of deep-geological setting of Eocéné formation in tlie Bajót environs. Kd. L. Gidai, 1984. Legend:
1. Mesozoic on the surface, 2. Upper Eocéné limestone on the surface eovered by Quaternary, 3. Upper Eocéné sand-
stone on the surface eovered by Quaternary, 4. Middle Eocéné striatus-bearing strata on the surface eovered by
Quaternary, 5. Lower Eocéné Operculina-bearing clay-marl on the surface eovered by Quaternary, 0. Lower Eocéné
underlying varied clay on the surface and eovered by Quaternary, 7. Mesozoic eovered by Quaternary, 8. Borehole,

9. Track of geological section, 10. Iiorehole of uncertain position, 11. Borehole suggested, 12. Main fault, 13. Fault,

14. Constructed boundary offormations

szerint a Peters (1859) által említett, Bajót községtl É-ra mélyített Bkzorád-
féle 76 m-es akna medd volt, a széntelep érintése nélkül érte el a fekv mész-

követ.

Földtani szelvényt közöl a Bajóti-patakon, a Búzáshegyen és a Hejszoba-

szlkön keresztül. A szelvénybe beépítette a 85. és 212. sz. fúrás eredményeit.

Alsóeocén kszénre mindkét fúrás medd volt. 60— 90 m körüli vastagságú
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alsóeocén fekv tarkaagyag települ az alsóeocén operculinás agyagmárga és

az alsókréta alaphegység között. Rozlozsnik véleménye szerint a paleocén

fáciese eltér a dorogi szénterm fáciestl. A szénképzdés feltételei csak

helyenként és rövid ideig voltak meg, fejtésre méltó kszén képzdésére nem
került sor.

Jaskó S. (1957) a bauxitkutatási program keretében l:25 000-es méret-

arányban felvette a terület egy részét. Fülöp J. (1958) a gerecsei kréta mo-
nográfiához mellékelt 1 :50 OOÜ-es földtani térképe Bajót környékét is magába
foglalja.

Jelen tanulmány szerzje (Gidai L. 1961a, b, c, d) a terület l:5000-es kéz-

iratos földtani térképeit és azok jelentéseit készítette el és az alsóeocén barna-

kszénösszlet kifejldési viszonyaival foglalkozott (1967). Megállapítása szerint

a Nagy-Berzsekhegy, a Kecskek, Bajót és a Domonkos-hegy közötti területen

az alsóeocén barnakszénösszlet csak kszenes agyagrétegeket és vékony,

mre érdemtelen agyagos barnakszéntelepeket tartalmaz (Bajót 18, 19. sz.

fúrás). A mogyorósbányai térképmagyarázóban (Gidai L. 1973/e) a következ-
ket írtuk: „Vizsgálataink szerint a bajóti Üregk-Búzáshegy keleti oldalán

húzódó nagy törésvonaltól Nv-ra a barnakszénösszletet tarkaagyag rétegek

helyettesítik, vagy csak néhány dm vastag barnakszenes agyag és agyagos

barnakszénréteg fejldött ki.”

3. Fúrási tevékenység

A Nyergesúj falu-2. (Salgó-85) sz. fúrást a „SALGÓ" cég 1912— 13-ban
mélyítette le. Pontos helye ezidáig ismeretlen. A rétegleírásban a fúrás helyére

vonatkozó megjegyzés (,,A Búzáshegy 201 m pontjától É-ra”) és Rozlozsnik
P. (1925. p. 55) földtani szelvénye alapján a fúrólyuk körülbelüli helye való-

színsíthet. (Ugyanez érvényes a Nyergesújfalu-3., Salgó-212. sz. fúrásra is).

A fúrás vázlatos rétegsora a következ:

0,0— 26,5 m negyedkor
26,5— 40,0 m Operculinás agyagmárga
40.0— 80,0 m molluszkás agyag
80.0— 80,4 m „pala”
80,4—183,0 m tarkaagyag

183,0— 269,67 m szürke márga alsókréta

•a)
o
o
oo
-

A „pala” megjelölés mai megnevezés szerint valószínleg kszenes agyag
lenne. A fúrás átkarántolta az alsóeocént, a rétegsor kszén szempontjából
meddnek tekinthet.

Nyergesújfalu-3. (Salgó-212.) sz. fúrás:

0,0 — 6,0 m
6,0 —12,0 m

12.0 -14,2 m
14.0 -78,65 m
78,65— 89,2 m

negyedkor
N. perforatusos agyag k. eocén
szürke márga alsóeoeén
tarkaagyag összlet

zöldessárga, barna alsókréta
homokos márga

(Ez a fúrás 1919-ben mélyült, s Rozlozsnik P. (1925) dolgozatából arra lehet

következtetni, hogy a rétegsort látta.) Ennek a fúrásnak a rétegsora is medd-
nek tekinthet.
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5. ábra. A bajóti Bj-12, Bj-9 és Bj-23-as számú fúrásokban feltárt eocén rétegsorok korrelációs vázlata. iSzerk.

Gidai L. 1984. Jelmagyarázat: 1. Homok, 2. Homokk, 3. Agyagos homokk, 4. Meszes homokk, 5. Ho-
mokos agyag, 6. Agyag, 7. Homokos agyagmárga, 8. Agyagmárga, 9. Homokos márga, 10. Márga, 11. Mészk, 12.

Kszenes agyag, 13. Tarka

Fig. 3. Correlation sketch of Eocéné sequences deternúned in the boreholes Bj-12, Bj-9 and Bj-23 of Bajót. Ed. L.
Gidai, 1984. L e g e n d : 1. Sand, 2. Sandstone, 3. Clayey sandstone, 4. Calcareous sandstone, 5. Sandy clay,

6. Clay, 7. Sandy clay-mart, 8. Mari, 9. Sandy mari, 10. Mari, 11. Limestone, 12. Coaly clay, 13. Variegated

A Bajót-9. sz. fúrást a MÁK mélyítette 1914-ben. 11,2— 11,5 m-ek között

,,szénnyomokat” jelöl a fúrási rétegsor leírása. Ez a réteg véleményem szerint

az oligocénbe sorolható. A 11,5— 102,0 m-ek közötti ,,szürke kagylós márga”
nézetem szerint magába foglalja az alsóeocén operculinás agyagmárgát és a
fed molluszkás márgát.
Az utóbbi rétegcsoport közvetlenül, a kszenes rétegcsoport kimaradásával

települ a „vörös márga” összletre, mely az alsóeocén fekvcsoportnak felel

meg- ,

Bajót-10. (MÁK, 1921): Az operculinás agyagmárga az alsóeocén fekv
tarkaagyag összletre települ. A rétegsor kszénindikációt nem tartalmaz.

4 Földtani Közlöny
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Bajót-ll-es fúrás (MÁK, 1921): a 48,6— 48,8 m-ek között jelölt 0,2 m vastag
,,fékétésbarna agyag” (mai nevezéktan szerint valószínleg kszenes agyagnak
lenne minsíthet) és az 52,4— 52,9 m-ek közötti 0,5 m vastag ,,barna agyag”
rétegek az alsóeocén kszenes rétegcsoport helyét jelölik, medd kifejldésben.

Bajót-12. sz. fúrás (MÁK, 1922): 124,75— 125,8 m-ek között 1,05 m, 133,4 —
133.8 m-ek között 0,4 m vastag „pala” réteget jelöl a fúrás rétegleírása.

A szomszédos Bj-18. (700 m), Bj-19. (1100 m) és Bj-23. (700 m) fúrásokban
harántolt kszenes rétegek elemzési adatait figyelembe véve ezek a „pala”
rétegek is kszenes agyagnak minsíthetk.

Bajót-18. (1963): maggal mélyült, megbízható rétegsorú fúrás, 145,4—
148.8 m-ek között szintén medd kifejldésben kimutatta az alsóeocén kszén-
összlet helyét.

A minségi vizsgálatok szerint az átfúrt kszenes rétegek kszénnyomos
agyagnak és kszenes agyagnak minsíthetk.
A Bajót-19. (1963): az elbbi fúráséhoz hasonló eredményt hozott. A k-

szenes rétegcsoport helyén kszénnyomos agyagrétegek vannak.
Bajót-23. sz. fúrás (1964) 163,8—165,2 m-ek között 1,4 m vastag kszenes

agyagréteget mutatott ki (ftérték: 1394 kcal/kg, hamutartalom: 65,65%).
A vizsgált terület közvetlen szomszédságában mélyült fúrások többsége

alsóeocén kszénindikációt nem mutatott ki.

A lábatlani L-l. fúrás a negyedkori képzdmények alatt kréta korú alap-

hegységbe jutott.

Az L-2. fúrás a negyedkor alatt az alsóeocén fekvrétegcsoportot mutatta ki.

A Nv-28. (1964) és Nv-30. (1967) sz. fúrások átfúrták az alsóeocént, de réteg-

leírásuk kszénindikációt nem tartalmaz.

A Ny-24. sz. fúrás 188,8—190,0 m-ek között 1,2 m vastag kszenes agyag-
réteget harántolt.

4. Az eocén képzdmények elterjedése

Az alsóeocén fekv tarkaagyag az Öregk Ny-i oldalánál nagyobb foltok

alakjában több helyen is megtalálható. Az alsóeocén nummuliteszes-operculi-

nás agyagmárga felszínre bukkan Bajót É-i részén, a templom mögött, a

Búzáshegyen és a község É-i bejáratánál.

A középseocén sztriátuszus-molluszkás rétegek a falu területén több helyen,

s a Szemszlkben találhatók meg a felszínen. A felseocén nummuliteszes
mészk és a tufás, meszes aleurit rétegcsoport csak a terület Nv-i felén, az

É— D-i irányban húzódó szerkezeti árok területén bukkan a felszínre.

A vizsgált terület Ny-i részén a felseocén homokk-mészk összlet is el-
fordul a negyedkori képzdmények alatt. A Keleti-Gerecse mellett, az jfalusi-

erdnél kis kiterjedésben oligocén képzdmények is vannak.

Az eocén képzdmények vastagsági és kifejldési viszonyairól a 2., 3., 4. és

5. ábrák adnak tájékoztatást. A vizsgált területen — kivéve a bajóti Öregk
és az ÉK-i Gerecse felszínen lév negyedkori képzdményekkel fedett réteg-

csoportjait, és Bajóttól ÉK-re a fekv-tarkaagyag fE, elfordulását — az alsó-

eocén barnakszenes rétegcsoport és heterópikus fáciesét képvisel tarka-

agyag mindenütt valószínsíthet. A fenti kivételektl eltekintve utólagos

letárolás valószínleg nem módosította az alsóeocén képzdmények elterjedését.
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A Bajót 18-as fúrás eocén rétegsora. Szerk. Gidai L. 1984.
Jelmagyarázat: 1. Aleuritos homokk, 2. Aleuritos meszes homokk, 3. Meszes homokk, 4. Homokos

aleurit. 5. Aleurit, 6. Agyagos homokos aleurit, 7. Meszes homokos aleurit, 8. Agyagos aleurit, 9. Meszes aleurit,
10. Kzetlisztes agyag, 11. Kzetlisztes márga, 12. Mészk, 13. Kszenes agyag, 14. Agyagos barnakszén, IS.Terreszt-

rikus kifejldés, 16. Édesvízi kifejldés, 17. Csökkent sósvízi kifejldés, 18. Tengeri kifejldés
Fia. 4. Eocéné sequence of the borehole Bj-18 of Bajót. Ed. L. Gidai, 1984.

L e g e n d : 1. Aleuritic sandstone, 2. Aleuritic calcareous sandstone, 3. Calcareous sandstone, 4. Sandy aleurite,
O. Aleurite. 6. Clayey sandy aleurite, 7. Calcareous sandy aleurite, 8. Clayey aleurite, 9. Calcareous aleurite, 10. Silty
clay, 11 . Silty mari, 12. Limestone, 13. Coaly clay, 14. Clayey brown coal, 15. Terrestrial formation, 16. Limaié

formation, 17. Brackish formation, 18. Marine formation



52 Földtani Közlöny 119. kötet 1. füzet

5. Szerkezeti viszonyok

A vizsgált területre az É— D-i csapás a jellemz. A területen négy nagy
szerkezeti egység különíthet el.

1. É-D-i irányú vetk mentén összetöredezett sasbérc vonulatnak tekint-

het a Kelet-Gerecse felszínen lév mezozóos tömege.
2. Az elbbi szerkezeti egység keleti elterében húzódik a nyergesújfalui

szerkezeti árok. Itt az alaphegység mélysége 250— 350 m-re becsülhet. A szer-

kezeti árok területén 100—250 m vastagságú felseocén összlet valószínsíthet.
3. A bajóti Öregk Ny-i elterében 0,6— 1,0 km széles, É-i irányú, való-

színleg vetkkel tagolt szerkezeti röglépcs húzódik. Ezen a szerkezeti egy-
ségen a felseocén képzdmények hiányoznak. A negyedkori képzdmények
alatt középs eocén képzdmények találhatók.

Az alaphegység a szerkezeti egység területén 140— 270 m mélység között
várható.

4. Az Öregk mezozóos rögcsoportja É-i és D-i elterében lév, összetört és

letarolt sasbércvonulatnak tekinthet területrészek az Öregk mezozóos rög-

csoportjához csatlakoznak, s az elbbi szerkezeti egységekhez képest magasab-
ban települnek. Az alsó és középs képzdmények váltakozva fordulnak el a
negyedkori képzdmények alatt.

Az alaphegység mélysége 100—170 m körül becsülhet.

6. Az alsóeocén barnakszéntelepek kutatási lehetségei

A kszénkutatási lehetségek áttekintését célszernek tartjuk szerkezeti egy-

ségenként elvégezni.

1. A nyergesújfalui szerkezeti árok területén fúrás nem volt, a környéken
lemélyített fúrások eredményeit extrapolálhatjuk erre a szerkezeti egységre.

A lábatlani L-l. és L-2. jel fúrások rétegsora eocén kszén szempontjából

meddnek tekinthet. A szerkezeti egységtl délre, mintegy 800 m-re mélyült

Ny-24. jel fúrás 188,8—190,0 m-ek között 1,2 m vastag kszenes agyagot
mutatott ki. Sajnos errl minségi elemzés nincs. Az É-ra, kb. 900 m-re mé-
lyült Ny-29-es fúrás 310,3— 310,4 m-ek között 0,1 m kszenes agyag-homokos
aleurit képzdményt harántolt.

A fúrás rétegsora meddnek tekinthet.

A szerkezeti egységtl keletre 500— 800 m-re mélyült Bj-18. és Bj-19. sz.

fúrásokban kszenes rétegcsoportokat a 7. és 8. ábrán mutatjuk be.

A részletes kszénelemzés szerint egyik fúrás sem harántolt produktív

barnakszéntelepeket. A kszenes rétegek kszenes agyag és kszénnyomos
agj'agnak minsíthetk. Fentiek alapján az a véleményem, hogy a szerkezeti

egységen az alsóeocén barnakszénösszlet inproduktív, kszenes agyag kifej-

ldésben várható. A kérdés végleges tisztázása érdekében a szerkezeti egység

közepén egy fúrást javasolok lemélyíteni a Dorogi-medence e részének fel-

derít kutatása alkalmával.

2. A bajóti szerkezeti röglépcs területén két megbízható rétegsorú fúrás van

(7. és 8. ábra). További fúrás lemélyítése nélkül is biztosan valószínsíthet,

hogy a területen az alsóeocén barnakszénösszlet kszenes agyag kifejldés.

A területegység kszén szempontjából való meddsége eldöntöttnek vehet.
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ó. Mi-.!. , homokk. 0. Homokk, 7. Homokos alt-úrit. 8. Agyagos, homokos uleorlt, 0. Homokos, meszes alcurit, 10. Meszes, homokos alcurit, 11. Múrgfls alcurit, 12. Meszes alcurit, 13. Agyagos aleurll, 14. Homok", agyag. 15. Aleurltos agyag,
l. Agyag. 17. Homokos ngyagmórga, 18. .Agyagmirgo, 10. Homokos mArga, 20. Aleurllos mArgo, 21 . MArga, 22. Meszes mArga, 28. Homokos, meszes milrga, 24. Homokos míszmárga. 25. Mumárgo, 20. Alcurit... mészk, 27. Kszene, agyag. 28. Tarkó
P<g. 6. ('nrrelalloii of Eocéné sfqucnccs of lile boreholes BJ-18, BJ-10, 11J-1I. 11J-10 of Hajói ami Ny-24 of Nycrgesújfnlu. Ed. L. GIDAI, 1984. 1, cgcnil: 1. Sanil, 2. Clayey saud. 8. Aleurltlc sandslone. 4. Cloyey sandslonc. 5 Calcareous
sandítom:. 0. Snndstonr. 7. Sandy olenrlte. 8. Clayey tandy oleurlte, 9. Sandy calcareous aleurlle. 10. Calcareous snndy aleurlte. 11. Marly alcurUe, 12. Calcareous alcurlte, 13. Clayey alciirlle, 14. 3andy clny, 15. Aleuritte dny. 10. Ciay, 17. Sandy

day-marl. 18. Clay-marl. 10. Sandy mari. 20. Aleurltlo mari. 21. Mari, 22. Calcareous mari. 23. Sandy calcareous mari. 24. Sandy lnne mari. 25. Llmc-ruarl. 20. Aleurlllc llrncstonc. 27. Cooly clny 28. Varlcgnted
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mélység
m

145,5 r

utoertek
kcal/kg

hamu tart.

°/o

146

146,5

147

147.5

148

148,5

* ít— —
-ÍL

II

0,2 koszenes agyag 845 71,5

0.2 13 61 64,08
kószénnyomos

°,3 agyag 240 78,41

0,9 179 83,24

0,2 571 74,19

0,2 488 75,31

0,2 596 73,92

0,2 1026 70,83

0,2 731 71,61

0,2 1198 67,46

0,3 355 79,05

0,3 1912 57,88

7. ábra. A Hajót -18. sz. fúrásban feltárt alsóeocén kszenes rétegcsoport. Szerk. Gidai L. 1Ö84.

Fiú. 7. Lower Eocéné coal-bearing strata explored in tlie borehole Bj-18 of Hajót. Ed.: L. Gidai, 1984.

fuló'ertek

kcal / kg

0,2 kószénnyomos agyai) 464

1,1 homokk

1,5 agyag

1,7 496

0,5

0,5 683

0,5

0,9 740

hamu tart

77,5

77.4 2

74 13

73 57

8. ábra. A Hajót-! 9. sz. fúrásban feltárt alsóeoeén barna köszönés rétegcsoport. Szerk. Gidai L. 1984.

Fig. 8. Lower Eocéné coal-bearing strata explored in thc.borehole llj-19 of Hajót. Ed.: L. Gidai, 1984.



Gidai L.: Alsóeocén barnakszéntclcpck Bajót környákén

3. A sasbérc vonulat É-i részén a Bj-10. sz. fúrás az alsóeocén tarkaagyagra

települten mutatta ki az alsóeocén molluszkás fed rétegcsoportot. Valószín-

nek tartom, hogy a Bj-10. és Bj -11. sz. fúrások között van a határ, amelytl
É-ra kszenes képzdmények nem fordulnak el az alsóeocénben. A Bajót-11.

sz. fúrás (1921-ben mélyült) rétegleírása kszénnyomra utaló megjelöléseket

tartalmaz: „feketésbama agyag”, ..barnásszürke agyag”, „barna agyag”.

A magam részérl az Öregktl É-ra lév részterületet további fúrások lemé-

lyítése nélkül is meddnek javaslom tekinteni.

Az Öregktl délre lév Bj-12. sz. fúrás (mélyült 1922-ben) rétegsorában a

„pala” megjelölés (123,75 125,8 m-ek között 1,05 m, 133,4— 133,8 m-ek
között 0.4 m) már kszenes agyag, de esetleg agyagos vagy palás barnaksze-
net is takarhat. Egy fúrás lemélyítését feltétlenül szükségesnek látom.

Összegzés: A részletesebb vizsgálat is igazolta azt a feltevést, hogy
Bajót környékén az alsóeocén kszénösszletet tarkaagyag (ÉNv, É) és k-
szenes agyag helyettesíti (D. DK). DK-en a Mogyorósbánya környékére jel-

lemz agyagos-palás kszén fáeies is húzódhat a vizsgált területre.
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Formation conclitions of the Lower Eocéné brown coal seams
in the Baj ót environs

Dr. László Gidai
Abstract

In the Bajót environs the Eocéné overlying beds of the Lower Eocéné brown coal
seams outcrop on the surface in several localities of the Dorog Basin. Several attempts
have been made in the area to explore the Lower Eocéné brown coal seams that are
productive and mined in the Dorog Basin.

The activity of P. Rozlozsnik (1925) has to be mentioned out of the works of the
former researchers who considered the region to be barren. According to L. Gidai (1967)
in the region bordered by the Nagy-Berzsek Hill (Eastern Gerecse Mountains), Kecskek,
Bajót and Domonkos-hegy the Lower Eocéné brown coal sequence contains only coaly
clay strata and thin unworkable clayey brown coal seams. The present work enumerates
and evaluates the strata sequenees of boreholes drilled in the area in question and in its

environs from the point of view of the productivity of the Lower Eocéné coal seams.
Strata to be qualified as coaly clay are found in the boreholes Ny-2, Bj-11, Bj-12, Bj-18,

Bj-19 and Ny-24. No coal indication were described in other boreholes.

The area studied is characterized by a structural strike of N-S direction. Four structural

units can be distinguished in the area.

1) The horst rangé of the Eastern Gerecse Mountains fractured along transversal fault s

of N-S direction. The surficial occurrence of Mesozoic formations is characteristic.

2) East of this structural unit the Nyergesújfalu tectonic trench is found. The depth
of the basement can be estimated to 250— 350 m. The relatively thick, i.e. 100 to 250 m
Upper Eocéné sequence is characteristic of the tectonic trench.

3) A structural block stage of N-S direction lies in the western foreground of the

Öregk of Bajót. Here the Upper Eocéné formations are lacking. The surficial occurrence

of the Middle Eocéné under Quaternary formations is characteristic. The depth of the

basement is 140 to 270 m.
4) The regions in the northern and Southern foreground of the Öregk adjoin the

blocks on the surface of the Öregk. This structural unit is fractured and eroded and can
be considered as a horst rangé of N-S direction. The Lower and Middle Eocéné formations

occur alternating under the Quaternary formations. The basement may be in a depth of

about 100 to 170 m.
The exploration possibilities of the Lower Eocéné coal sequence is discussed by struc-

tural units. In the western and northern part of the area lying in the northwestern part

of the Dorog Basin only insignificant coal indications are found or the sequenees in

boreholes refer to barren strata. Indications that can be qualified as coaly c.lays are

found in the western and Southern foreground of the Öregk. The clayey brown coal —
coaly clay facies known in the Mogyorósbánya environs may spread aeross to the Southern

foreground of the Öregk.

Manuscript received: 22th March, 1985.

Address of the author: Iustitutum geologicum publicum Hungaricum. H-1143 Budapest XIV., Népstadion út 14.

ycjioBHB o6pa30BaHHfl HiiiKHeaoueiioBbix yronbHbix

3aae>KeH b OKpecTHOCTux BanoTa

Kp. Jlacjio rudau

B okpectho ctjix Baiiora bo mhopiix Mecrax oGnawaiOTCji souchobuc noi<poBHbie oGpa30Baim>i

HHWiiaogenoBoií yrojibHoii tojhuii HoporcKoro 6acceiina. Ha btoíí Teppmopmi uccKOBbKO paa

ripoBOflii;m noHCKH h pa3Begi<y npogyioriiBiibix nmKucaoiieiioBbix yrojibiibix 3aJie>Keii, KOTopbie

gobiBaiorcíi b /(oporcKOM Gaccei'me.

Cpcgn paöor npc>KiiHX uccJic/toBaTCJicii naiiojicc iibi/taioiihoicn paöora Po3JiOM<HiiKa 11.

(1925), KOTopbiií C'iHTaji ary tcppinopiiio henpogykthbhoh

.

no mhchiiio Jl. fugán (19G7) na
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TeppiiTopim MOKHy ropaMii Haab6ep>KCK (Boctomhoc Tepc'ie), Kchkckc, EaiioT h Aomohkouj
HiDKHeaoueHOBan yroabnan Toama coacp>kht ToabKo caon yraiiCTbix raiiH n tohkiic Henep-
cneKTiiBHbie aah aoGumh nponaacTKii 6ypi»ix yraeií. B nacToameii paGoTe npoBOAHTca 0G0G-

memie ii oqeHKa paapc30B iipoGypennbix Ha TeppiiTopiiii h b ee oKpecTHOcrax CKBa>Kim c tomkii

speHiia npoayKTHBHOCTii Hii>i<HC30L(Cii0Bbix yroabHbix 3aaca<eii. Caon, oueniiBaioiitneca i<ai<

yroabHbic, coaepacaTca b CKBawimax Ny-2, Bj -11, Bj- 12, Bj-18, Bj-19, Bj-23 ii Ny-24.
Ha ocHOBaHiiii omicaHiia ocTaabHbix pa3pc30B ckb3>khh HHAHKapHÍí yraa b hjix ne coAep-
>KIITCfl.

Xlan nccaeaycMOH TeppiiTopmi xapaKTcpao ripocriipaiiiie C — K). Ha TcppiiTopmi bijacaíictcíi

4 xpynHbix TeKTOHimecKHx cAiitmqbi.

1. BocTOMHO-repcMCHCKoe aiiHCHHoe ropcTüBoc rioAHHTiic c npocTupaHHCM C — ÍO, citabiio

HapymeHHoe nonepeMiibiMii cöpocaiwH.

2. HbcpreiuyiíijiaayiícKHH rpa6en, pacnoao>KCiinbiií na boctokc ot Bbimc onncanHoro rop-
CTOBoro iioahíitha. rayiiHa t|)ynaaMenTa oueHiiBacTCa b250 350mctpob. rpaGena xapai<-

TepHO HaanMiie OTHOCHTeabHo Momiioii — 100— 250 m — BcpxHeaoueHOBoií toaihií.

3. Ha 3anaaHoií CTopone EaííoTCKoii ropbi 3pen<e nponiniBacTCji CTpyKTypnan CTynciib

c npocTiipamicM C— K). 3aecb OTcyTCTByioT BepxHeaonenoBbie OTao>KeHiia. XapaKTcpHo naaii-

Miie cpeAHeaoueHOBbix o(ipa30Bamiii HenocpeflcrseHHO hoa MeTBepniMiibiMii nopoAaimi. I'ayönna
(J)yHAaMema paBna 140— 270 MCTpoB.

4. VaacTKH b C-m m K)-m npeAropbii SperKe othochtch k GaoKaiw, oGHawaioiHiíMCíi na no-
BepxHOCTii r. SrcpKe. 3Ta TCKTonii>iec!<a>i eAimima pa3Apo6acna h capoAiipoBana, ona mohíct
CMirraTbcfl ropcTOM C— lO-ro npocriipaHiia. HioKHeaoueHOBbie n cpcAHe3oncHOBbie otaojkchiisi

nepeMOKHBaacb BCTpcaaiOTCH nofl MeTBepnmHbiMii o6pa30BaHiiAMii. Tay6nHa (JiyHAaMCHTa
oueHHBaeTCji b 100—170 MerpoB.

B paGoTe o6cy>KAacTca bo3mo>khoctii AaabHeiimeii pa3BCAKii hii>khc30hchoboíí yroabHoii
Toauui Kan TeKTOHiiaecKoii eAiiHimbi. B 3-ii h C-ií Marni yaacTKOB C3-x pcrHOHOB /{oporcKoro
6acceiíHa hmciotch aimib He3HaMHTeabHbie yroabHbie HHAiixauHM hah, coraacHO CKBajKimaM,
noaHOCTbio HenpoAyKTiiBHbie TeppiiTopHH. Ha HCcaeAyeMoií TeppiiTopim oraeMaioTCíi hhahka-
Uhh yraiiCTbix raim b 3-m h HD-m npeAropbii r. 3pcn<e. B K)-e npearopbe 3pen<e MoryT ripo-

TaniBaTbca íJiauHH raHHHCTbix yraeíi — yraiiCTbix ranH, ii3Becnibie b OKpecniocnix MoAbepoiu-
6aHba.
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A Jakabhegyi Homokk Formáció

vörös aleurolit rétegei*

Parii Gabriella **

(3 ábrával, 3 táblával)

Összefoglalás: A címben említett rétegek részletes kzettani-geokémiai vizs-

gálata során a szemcseméret-eloszlás adatai és szövettani jellemzk alapján kiderült,

hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben (amelyek tavi rétegekként tartották számon
a szóban forgó üledékeket), az összlet árapályövi síkságon keletkezett; lepusztulási terü-

letén pedig alkáli gránit jelenléte is valószínsíthet.

Bevezetés

A vizsgált összlet átlagosan 5—10 m vastag, uralkodóan finomhomokos-
aleurolitos képzdmény, amelynek elhelyezkedését a Nv-Mecsek rétegsorában

az 1. ábra mutatja. Régóta ismert és vezérszintként is alkalmazott, nagy
területi elterjedésit képzdmény, amelyet Barabás A. (1955) alsószakasz jel-

leg folyóvízi üledéknek, ártéri lerakódásnak, Szabó J. (1964) medencebelseji

kifejldésnek. Kassai M. (1969) iszapparti fáciesben keletkezettnek tart. Való-
színleg mai elfordulásánál (2. ábra

)

nagyobb területen is megtalálható volt,

a Szalatnak, Szilágy. Bátaszék területén mélyült fúrásokból a lepusztulás

miatt hiányzik. A 2. ábrán látható továbbá annak a négy fúrásnak az elhelyez-

kedése is, amelybl a mintákat gyjtöttem. A rétegváltozásonként gyjtött
mintatípusok gyakoriságát az m% bevezetésével szeretném érzékeltetni — ez

az egyes rétegek és a teljes vizsgált szakasz vastagsági aránya.

Kzettani jellemzés

1. Intraformációs konglomerátum

A négy fúrásban 9 m%-ban szerepel, nagyon jellegzetes képzdmény
(I. tábla 1.). Uralkodóan fakóvörös alapszín; lapos és kerekded, 0,5— 6-8 cm
átmérj aleurolit és karbonátkavicsokból áll. Nem tipikus, de érdekes meg-
jelenési változata az, amelyben a karbonátkavicsok uralkodnak, a kzet gumós
jelleg (I. tábla 2.). A karbonátkavicsokat dolomitszemcsék építik fel, ame-
lyeket kerekített rombusz alak, koptatottság, gyakran limonitos színezdés jel-

lemez. Gyakori a szemcsék nyomás hatására történt sztilolitos összenövése;

* Elhangzott a Déldunántúli Szervezet 1987. febr. 13-i ülésén.
•• 1125 Budapest XII. Felh u. 17.



GO Földtani Közlöny 119. kötet. 1. füzet

1. ábra. A vizsgált képzdmény elhelyezkedése a Ny-Meesek rétegoszlopában.

Jelmagyarázat: 1. Kvágószlsi Homokk Formáció, 2—7. Jakabhegyi Homokk Formáció (2. fökonglo-

merátum, 3. ferderétegzett kavicsos homokk, 4. fakóvörös homokk, 5. irányított kavicsos homokk, 6. vörös

aleurolit, 7. átmeneti, homokos aleurolit rétegek), 8—10. Werfeni Formáció (8. Patacsi Tagozat, 8. Magyariirögi

Anhidrit Tagozat, 10. Iletveheíyi Dolomit Tagozat), 11. Alkáli diabáz teleptelérek

Fig. 1. Position of the studied formations in the stratigraphic column of the Western Mecsek Mountains.

Legend: 1 . Kvágószls Sandstone Formation, 2—7. Jakabhegy Sandstone Formation (2. Main Conglomerate,

3. gravelly sandstone of cross-stratification, 4. pale-red sandstone, 5. oriented gravelly sandstone, 6. red aleurolite,

7. transitional sandy aleurolite strata), 8—10. Werfen Formation (8. Patacs Member, 9. Magyarürg Anhydrite
Member, 10. Hetvehely Dolomité Member), 11. Alkáli diabase sills

esetenként kaiéit általi kiszorítás figyelhet meg. A dolomitszemcsék külön-

állóan, az alapanyagban szinte úszva, máskor többé-kevésbé összenve helyez-

kednek el (II. tábla 1—2.). Törmelékes eredetük mellett szól, hogy gyakran

megtalálhatók a finomszemcsés kzettípusok alapanyagában is hasonló jel-

lemzkkel; továbbá hogy a homokk-aleurolit átmeneteknél több mintában

megfigyelhet sávokba rendezdésük — ilyenkor dolomitporban dús és dolo-

mitmentes mikrorétegek váltakoznak. Mégis, ha mindezek ellenére azt fel-

tételezzük, hogy a dolomit jelenléte utólagos hatásokra vezethet vissza, az

intraklasztok nem helyben történ dolomitosodását akkor is egyértelmen

bizonyítja, hogy határuk mindig éles és a beágyazó anyagnál mindig kompak-

tabbak — egy-egy kalcitér is inkább megkerüli az intraklasztot ahelyett, hogy

keresztezné azt.

Az aleurolit kavicsok származási helyüktl függen rétegzettnek vagy gyak-

ran párhuzamosan rétegzettek lehetnek. Méretváltozásuk ismétld, egyenesen

osztályozott rétegzdést mutat, ami a lerakó áramlás energiájának lüktet

voltára utal. Ezt bizonyítja továbbá, hogy egy-egy réteg között hajszálvékony

agyaghártya is megjelenik.

2. Fakóvörös közép- vagy finomszemcsés homokk

13 m%-ban szerepel, uralkodó.an kvarchomokk. A párhuzamos és kereszt -

rétegzés mellett intraklaszt-dús sávok, lencsék jelenléte jellemzi (I. tábla 3.).
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/Á Komló

2. <Ujra. A Jakabhegyi Homokk vörös aleurolit rétegeinek ismert és feltételezett elterjedése a DK-Dunántúlon.
Szerkesztette dr. BaraBÍSNÉ STrHL A. és Wébkk B. 1985. Jelmagyarázat: 1. A vörös aleurolit rétegek
ismert és feltételezett (ált. eróziós) határai, 2. A vörös aleurolit feltárásai az alaphegység jelenlegi felszínén, 3.A vizsgált

fúrások, 4.y -ópaleozoós v. prekambriumi alaphegység

Fia. 2. Known and presumed extension of the red aleurolite strata of the Jakabhegy Sandstone. Constructed by
BarabáS-Stuhl Á. and Wébf.k B.. 1983. Légén d : 1. Known and presumed (usually erosional) boundaries of
the red aleurolite strata, 2. Exposures of the red aleurolite on the recent surface of the basement, 3. Boreholes studied,

4. Early l’aleozoie or Precambrian basement

3. Lilásvörös finomszemcsés homokk

Átmeneti típus a homokk és aleurolit típusok között; 19 w%-ban fordul

el. Általában párhuzamosan mikrorétegzett
;
néha nagyhullámú, lapos szög

keresztrétegzettség figyelhet meg benne. Az elforduló keresztrétegzettség

ellentétes irányban dl rétegekbl áll. Uralkodóan kvarchomokk, de egyes
szintekben a mállott, fleg szericitesedett földpát mennyisége megközelíti a
kvarcét — ez a kzetnek fehér pöttyös küllemet, néhol lyukacsosságot kölcsö-

nöz. Lehet gyengén vagy ersen csillámos; a csillámlemezkék (amelyek fleg
muszkovitok, esetenként bauritesedett biotitok) elhelyezkedése mindig pár-
huzamos a rétegzettséggel (I. tábla 4.).

4. Vörösbarna aleurolit finomhomokk laminációval

Nagyon gyakori és jellegzetes típus, a négy fúrásban 26 m%-ban szereivel.

Párhuzamos és keresztirányú mikrorétegzettség jellemzi; a keresztrétegzettség
szöge 80%-ban 10 — 15° alatti, de a 20°-ot nemigen éri el. Ez azért fontos,
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mert irodalmi adatok a folyóvízi keresztrétegzettség szögét 20— 25°-on felüli-

nek tartják. Gyakori a flázeres rétegzdés, több m-en keresztül is azonos ki-

fejldésben, ami hosszú idn keresztül állandó képzdési környezetre utal.

Jellegzetes az ellentétes irányban dl lemezekbl álló, ár-apály áramlásra

utaló keresztrétegzettség (II. tábla 3.). Gyakoriak a féregnyomok, rogyási

szerkezetek. Közepesen vagy ersen csillámos, ez a vízmozgás kis energiájára

utal (111. tábla 1.).

5. Vörösbarna aleurólit

Szintén nagy gyakoriságban elforduló (27 m%) kzettípus, amelynek színe

a típusnévvel ellentétben világos téglavöröstl a csokoládébarnáig változhat.

Általában rétegzetlen, gyakran párhuzamos síkok mentén tör; gömbhéjasan
vagy szögletesen szétes, barázdás-gumós elválási felület. Ezek a formák
Jámbor Á. (1973) szerint tágabb értelemben vett szárazföldi, azaz folyóvízi

és tengeri ártéri, sekély- vagy mélylápi és iszapparti fáciesekre jellemzek.

A felület gyakran hullámfodros, máskor sima, csillámmal borított. Gyakoriak
a kifényesedett csúszási felületek és a féregnyomok. Elfordulnak száradási

repedések, gyökérnyomok. Egy mintában algához hasonló szerkezetet találtam

(III. tábla 2.).

6. Vörösbarna, karbonátgumós aleurólit

Kevésbé gyakori, mindössze 1,5 m%-ban elforduló típus. Jellemzje, hogy
az alapanyagban 0,5— 3-4 cm-es izometrikus vagy szeszélyesen elágazó, go-

molyfelhre emlékeztet alakú karbonátgumók helyezkednek el. Anyaguk
törmelékszemcsékben szegény; határuk ugyanazon esetben is lehet éles vagy

elmosódó. Vörösbarna agyagos sáv kíséri, vagy a karbonátszemcsék fokozatos

kimaradása és a kvarcszemcsék hirtelen uralkodóvá válása jellemzi. Sikerült

találni egy átmeneti típust az intraformációs konglomerátum felé (III. tábla

3.) — a gumók osztályozott rétegzdést mutatnak. A gumók többsége nem
lehet konkréciós eredet, egyrészt az osztályozott rétegzdés és a viszonylag

éles határ miatt; másrészt azért sem, mert életnyomok találhatók bennük.

Véleményem szerint a beágyazó kzet lerakodási helyéhez közeli mésziszapdús

környezetbl származhatnak.

7. Vörösbarna, szürke foltos aleurólit

Jellegzetes, de nem túl gyakori képzdmény, 3— 4 m%-ban szerepel. A szürke

foltosodás többnyire féregjáratokhoz vagy egyéb életnyomokhoz köthet. Az

alapanyag kloritos, finomszemcsés karbonátos. A szín- és anyagbeli eltérést a

szervesanyag jelenléte okozhatta.

Anyagvizsgálatok

A mszeres anyagvizsgálati módszerek (RTG-diffrakció, DTA, színkép- és

kémiai elemzések) sok új eredményt nem hoztak a vékonycsiszolatos meg-

figyelésekhez képest. Kvarcot, hematitot, muszkovitot eléggé állandó meny-

nyiségben, míg ortoklászt, dolomitot, plagioklászt változó mennyiségben lehe-
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tett kimutatni. Az agyag frakció igen kicsiny mennyisége miatt agyagásványt

nem sikerült kimutatni az orientált mintákról készült RTG -diffrakciós fel-

vételeken, és a PTA-felvételeken is csak egy 5-G00 °C körül jelentkez jelleg-

zetes súlyveszteségbl lehet illitre következtetni.

A mikromineralógiai vizsgálatok eredményeibl azt emelném ki, hogy az

uralkodóan finom szemcseméretnek megfelelen a nehézásványok kismérték
dúsulása a 63— 125 /um közötti frakcióban volt megfigyelhet. Egyes mintákra
jellemz volt a cirkon, a barna-fekete idiomorf turmalin és az opak szemcsék

(ilmenit és magnetit) dúsulása, inkább szintekhez, mint kzettípushoz köt-

heten. 91 cirkonszemcse morfológiai vizsgálatából PuriN (1980) ide vonat-

kozó munkája alapján a lepusztulási területen alkáli gránit jelenléte való-

színsíthet; ezenkívül mészalkáli sorozatba tartozó gránit is jelen lehet.

A megállapítások bizonytalanságát a cirkonszemcsék viszonylag kis mennyi-

sége okozza; 3— 4-szer ennyi szemcse vizsgálata alapján pontosítható lenne ez

az elképzelés.

Szemcsemóret-eloszlási vizsgálatok

A fácies meghatározása szempontjából legjelentsebbnek a szemcseméret
eloszlásának vizsgálata mutatkozott. A meghatározás szitaelemzés és vékony-
csiszolatos kimérés alapján történt. Az utóbbit, mivel az irodalomban ismert

módszerek mind vonalmenti mérésen alapszanak és a csiszolatok nagy mérete
miatt ez nem volt lehetséges, hálózatos kimérés után a következ képlettel

számoltam; figyelembe véve, hogy a kzet gyakorlatilag kvarc- és földpát

szemcsékbl áll:

S,% = -5l . 100 r= ^(^IfP^.Q+XlQ- 2 -65
)

. 100
(

' ^r?(x lfp
. 2.6 + xiQ . 2,65)

i=l

ahol r
t
az i-edik mérettartományban a szemcsék átlagos átmérje, xifp és x iQ

a tartományba es földpát-, illetve kvarcszemcsék száma, a 2.6 ill. 2,65-os
szorzó a gyakorisági értékek súlyszázalékos eloszlásra való átváltását szolgálja.

Az eloszlás ábrázolására legszemléletesebbnek a logaritmikus valószínségi
skálát találtam, amelynek segítségével az eloszlásgörbén elkülöníthet a há-

romféle hordalékszállítás (görgetve, ugráltatva és szuszpenzióban) hatása;
illetve a görbe alakja éppen ezért jól tükrözi a lerakódás körülménveit (Vishek,
1969).

A görbék lefutásának hasonlósága közel állandó jelleg hidrodinamikai viszo-

nyokat jelez. Nagyon jellemz az elkülönül két szaltációs alpopuláció, amely
a partszegélyi, hullámsávban való keletkezés bélyege. Kialakulását az apály-
dagály áramlások eltér hidrodinamikai jellege okozza.
Az aleurolit mintáknál (3. ábra 1., 2.) a szaltációs-szuszpenziós tartomány

közötti törés jellegzetesen 5— 5,5 <t> körüli, 2-nél a szuszpenziós részleg meny-
nyisége az anyagszolgáltatás közelségére utalhat.

Az aleurolit finomhomolc laminációval típusú mintában (3. ábra 4.) a durvább
és finomabb rétegek eloszlásgörbéjének lefutása azonos típusú; ezt lüktetén
eltér energiájú áramlás hozhatta létre.

Az 5. sz. görbe a közbetelepül középszem homokk görbéje — itt az eloszlás

95%-át teszi ki a jól osztályozott szaltációs populáció. Visiier nagy számú



64 Földtani Közlöny 119. kötet 1. füzet

3. ábra. A homokk minták szemcsenagyság-eloszlása logaritmikus-valószínségi skálán.

Jelmagyarázat: 1. Karbonátgumós aleurolit, 2. és 6. Szürke foltos aleurolit, 3. Intraformációs konglomerátum,
4. Vörösbarna aleurolit finomhomokk laminációval, 5. Középszemcsés homokk

Fig. 3. Grain-size distribution of sandstone samples on the Iogaritlimic-probability scale.

Legcnd: 1. Aleurolite with carbonate nodules, 2 and 6. Aleurolite with grey spots, 3. Intraformational conglo-

merate, 4. Ked-brown aleurolite with fine-sandstone laminations, 5. Medium-grained sandstone

recens üledék értékelésekor a folyóvízi környezetben írt le hasonló jellegzetes-

ségeket.

A 3. sz. egy intraformációs konglomerátum minta görbéje, a legkevésbé

reprezentatív, de értékelhet: fejletlen a szaltáeiós, jól fejlett a görgetve és

szuszpenzióban szállított részleg szakasza, az egyes populációk között nagy-

mérték keveredés figyelhet meg — vagyis az ugrálva haladó szemcsék az

áramlás ereje folytán hosszabb idre szuszpenzióba kerülhettek. Visiier ha-

sonló görbéket deltacsatorna üledékeiben észlelt.

Képzdési környezet

Összefoglalva tehát: képzdési környezetként kis vízmélység, nagy kiter-

jedés, lapos morfológiájú intertidális síkság képzelhet el, leginkább talán a
mai Északi-tenger analógiájára. A felszínt vízfolyások, csatornák szabdalják,

amelyek helyüket állandóan változtatják. A csatornaüledékekre jellemz a

hosszirányú, nagyhullámú és a csatlakozó kishullámú keresztrétegzés, az áram-
lási fodorlemezek, flázeres rétegzdés és az újrafeldolgozás. Az idszakos jelleg

jelentkezik pl. az osztályozott rétegzdés ismétldésében, az agyaghártyák
jelenlétében. Az iszappart alacsonyabb részeire a homok-iszap lamináció jel-

lemz, ami szintén az áramlások lüktet jellegét ersíti meg — a hullámzás
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idszakában, a dagályáram dominanciájakor homok, a nyugodtabb periódu-

sokban az iszap rakódik le. Erre a területre jellemzek a kétirányú áramlási
szerkezetek is.

A magasabb részeken az áramlási és hullámenergia csökkenésével az ural-

kodó szemcseméret csökken, megn a bioturbáció jelentsége — rétegzetlen

vagy alig rétegzett, finomszem üledék rakódik le. A további magasabb része-

ken növényzettel borított sósmocsár jelenléte is valószínsíthet a gyökér-
nyomok, száradási repedések alapján. A mocsár területe idszakosan alga-

sznyeggel borított is lehet. A tenger irányában lagunáris üledékekkel való
összefogazódást kell keresnünk. Erre utaló nyomok a karbonátos intraklasztok

és a gumók, amelyek a vizsgált üledékeknek csak kis hányadát alkotják, így
az a megoldás is szóba jöhet, hogy akár teljes egászében lepusztult ez a terület.

Másrészt viszont a rétegsorban felfelé haladva nincs messze a szeizi gipszes-

anhidrites márga, ill. lagunáris, majd sekélytengeri összlete — amelyek így
heteropikus fáciesek is.
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Red aleurolite strata of the Jakabhegy Sandstone Formation

G. Parti*
Abstract

The fine-sandy to aleurolitic formation of great extension (Fig. 2) and of 5 to 10 m
average thickness is a well-known formation in South Transdanubia and has been applied
as a guide liorizon. Its position in the sequence of Western Mecsek Mountains is shovvn
in Fig. 1. These beds were considered so far to be of lacustrine origin. Nevert beless,
petrological and geochemical investigations of the sequence, consisting of seven main
rock types, prove that the sedimcnt Avas deposited on a tidal piain. The seven rock types
are as follows:
— intraformational conglomerate (Platc I , 1 — 2)
— pale-red, médium or fine-grained sandstone (Piaié 1,3)
— violaceous-red fine-grained sandstone (Plate 1,4)
— red-brown aleurolite with fine sandstone laminations (Plate III, 1

)

— red-brown aleurolite
— red-brown aleurolite with carbonate nodules
— red-brown aleurolite with grey spots
The observations below support deposition on a tidal piain:

1. The high amplitude longitudinal cross-bedding accompanied by low amplitude cross-
bedding, flow ripples, fiaser bedding and reworking are cliaracteristic sedimentary struc-
tures of tidal piain channels.

2. The recm-rence of the structure displaying periodical features, i.e. of the graded bedding
and the clay fihns along bedding planes.

3. Sand-mud lamination, duplex flow structures that are cliaracteristic fór the lower
parts of the muddy shore (Plate III, 3).

5 Földtani Közlöny
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4. The presence of bioturbation at the higher parts, vvith unstratified or poorly stratified
aleurolite containing vermicular traces.

5. Desiccation cracks, root-traces and algal formations occurring sporadically in the rocks
relate to salt marsh covered by vegetation. The occurrence of carbonate intraelasts
and nodules refers to the proximity of lagoonal sediments.

6. The curve shapes of grain size distribution shown in logarithmic-probability scale
(Fig. 3). Double saltation population characteristic fór the intertidal zone occurs
almost in all curves, this is the result of the different forces of high and low tides
(Visher 1969).

7. Zircon morphological studies show, that in the farther provenance area the presence
of alkaline and calc-alkaline gránité is alsó probable.

Manuscript received: 30th March, 1987.

* Address of the author: H—1125 Budapest XII., Felh str. 17.

KpacHbie ajieBpojiHTbi b HKaxeflbCKOH cBHTe necqaHHKOB

r. Tlapmu

AjieBpojniTbi h T0HK03epHHCTbie necnaHHKH (cTpararpa<J)HHecKoe nojio>KeHHe b pa3pe3e 3a-

naAHOií nacra MeneKCKHx rop cm. na puc. 1

)

MOiRHOCTbio b 5— 10 m b cpeAneM, iimpoKO pacnpo-
CTpaneHHbie Ha íore 3aAyHaHiniiHbi (puc. 2), «aBH0 H3Becrabi h aabho Hcnojib3yioTCA b na-
HecTBe MapKHpyromero ropH30HTa. 3th otjiojkchha ao nocjieAHero BpeMemi emnrajiHCb 03ep-
HblMH, 0AH3K0, pe3yJlbTaTbI AeTaJlbHblX CTpyKTypHblX, neTpOrpa(})HMeCKHX H reOXIIMHHeCKHX
HCCJieAOBaHHH CBHACTejIbCTByiOT 0 TÓM, HTO ASHHaA naHK3 HaKOnHJiaCb Ha HH3MeHH0CTH B 30HC
npujiHBOB h otjihbob. OHa cjio>KeHa nopoAaMH HHMtecjieAyiomHx CeMH OCHOBHblX TunoB:
— Men<4)opMai;HOHHbiMH KOHrROMepaTaMH (maÖA. I, 1—2);
— ÖJieAHOKpacHbiMH cpeAHe- huh MejiK03epHHCTbiMH necnaHHKaMH (ma6j\. 1,3);
— AHJIOBaTO-KpaCHbIMH T0HK03epHHCTbIMH neCAaHHKaMH (maÖA. 1,4);
— KpacHoöypbiMH ajieBpojiHTaMH c npocjioöKaMH T0HK03epHHCTbix necHamiKOB (maÖA.

III, 1);— KpacHoöypbiMH ajieBpojiHTaMH;
— KpaCHOÖypbIMH ajieBpojiHTaMH C Kap60H3THbIMH >KeABaK3MHJ
— KpacHoöypbiMH ajieBpojiHTaMH c cepbiMH nATHaMH.
0 HaKonjieHHH b 30He npmiHBOB h otahbob cBHAeTeAbCTByiOT CJieAyiomHe ocoSennocTii

nopoA:
1. TeKCTypa ocaAKOB, xapaKTepHan aha KaHajiOB, B03HiiKaioinHx Ha npiuiHBHO-OTJiHBHbix

HH3MCHH0CTAX; KOCaA CJIOHCTOCTb, HMdOLliaA Sojlbiuyio AJlHHy B0J1H B npOAOJlbHOM H MaJiyiO B

nonepenHOM HanpaBJieHiiAx; H30rHyTbie njiacTHHKH tchchha; (J)Aa3epHaA CJIOHCTOCTb h no-

BT0pH3A OÖpaÖOTKa.
2. TeKCTypbi xapanepHbie aha BpeMCHHbix abjichhh: noBTopeHne OTCopTiipoBaiiHoii cjiohcto-

cth h rAHHHcrae njieHKH Ha rpanimax cjioeB.

3. ToHKoe MepeAOBaHiie npocjioüKOB necKOB h tjihh, xapai<TepHoe aha noHioKCHHbix ywacT-

kob rJiHHHCToro Gepera; TeKCTypbi TeneHuií b AByx HanpaBjieHHAX (maÖA. 11,3).

4. BHOTyp6apHH Ha noBbiuiCHHbix ynacTKax: HajiHMiie iiccjioncTbix hjih ejie cjiohctux ajieBpo-

AHTOB C XOASMH MepBCH.

5. TpeuiHHu ycbixainiA, cjieAw ot KopHeii h o6pa30BaHHA, HanoMimaioiiuie octatkii BOAopo-

cjieií, BCTpenaiouiHecA cnbpaAHHecKii h OTMewaiouiHe cojieHbie (íojioTa c pacTHTejibHbiM noxpo-
bom; noABJieiiHe KapGonaTHbix HiiTpaKJiacTOB h jkcjibakob, CBHAeTeJibCTByiomiix o 6jih30ctii

jiaryHHbix ocaAKOB.
6. XapaKTep KpiiBbix pacnpeAejieHHA 3cphhctocth, npiiBOAHMbix b AorapnijiMimecKOM Mac-

iiiTaGe (puc. 3); abohhoc cajibTapHOHHoe ceMeiicTBO, xapaKTepnoe aha HHTepTHAajibHoii

30HbI, IipOABJIACTCA nOMTH Ha BCex KpiIBblX, GyAyMH THflHAHblM CJ1CACTBHCM paSJlHHHOtt CHJIbl

npiuiHBHbix h OTjiHMHBHbix Te iicnHH ( Visher 1969).

7. no AOHHblM H3y'ICHHA MOp(|)OJIOrHMeCKHX OCOGCHHOCTCH 3CpCH HUpKOIia B OÖJiaCTH CH0C3,

HaxoAAUieficA Ha 3HaHirrejibH0M yAajieHHH, mo>kho npeAnojiaraTb najiimiie iucjiomhijx ii 113 -

BCCTKOBO-mejIOMHblX rpaHHTOB.
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Táblamagyarázat- Explanation of platcs

I. tábla — Plute I

1.

Intraformációs konglomerátum — fakóvörös, középszemcsés homokk átmenet.
1. Transition betwoen intraformational conglomcrate and pale-red medium-grained sand-

stonc.

2. Intraformációs konglomerátum, uralkodóan karbonát kavicsokkal.

2. Intraformational conglomcrate ]>rcdominantly with carbonate gravels.

3. Fakóvörös, int raklaszt lencsés középszem homokk.
3. Palo-red, medium-grained sandstone with intraclast lenses.

4. Lilásvörös, finomszemcsés homokk.

4.

Violaceous-roil, fine-graincd sandstone.

II. tábla — l’late II

1.

Karbonátos intraklasztok. N = 14 X. Negatív felvétel.

1. Carbonate intraclasts. M = 14 X (negative print).

2. Kerekített sarkú, korrodált szél, vasas színezés, rombusz alakú dolomitszemcsék.
N = 37 X , +N.

2. Rhombohedral, ferrous dolomité grains with rounded angles and corrodcd edges.
+N, M = 37 X.

3. Vörösbarna aleurolit finomhomokk laminációval. Árapály áramlásra ut aló kereszt

-

rétegzettség. N = 2,5 X

.

3.

lted-brown alcurolite with fine-sandstono lamination. Cross-bedding referring lo tidal

flow. M = 2.5 X.

III. tábla - Plate III

1.

Vörösbarna aleurolit finomhomokk laminációval, féregnyomokkal.
1. Red-brown aleurolite with fine-sandstono lamination and vermicular traces.
2. Algára emlékeztet szerkezet részlete vörösbarna aleurolitból. N — 26 X , -f-N.
2. Part of a structure resembling to alga, red-brown aleurolite. -fN, M = 26 X.
3. Vörösbarna, karbonátgumós aleurolit, osztályozott rétegzettséget mutató karbonátos

intraklasztokkal.

3.

Red-brown aleurolite with carbonate nodules and with carbonatie intraclasts showing
sorted stratification.

5 *
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II. tábla — Plate II.
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TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Negyven éve csatlakozott a Magyarhoni

Földtani Társulat a Mszaki és Természet-

tudományi Egyesületek Szövetségéhez*

Dr. Szurovy Géza**

A TI. Világháború befejezése után a legfontosabb feladat volt a háborús
károk kiküszöbölése és az ország gazdasági vérkeringésének helyreállítása.

A feladat végrehajtásában fontos szerep jutott a mszaki értelmiségnek. A jó
munkához nélkülözhetetlen nyugodt légkör biztosítására szükségesnek látszott

a magyar mérnökök és technikusok szakszervezetének létrehozása annál is

inkább, mivel az új politikai helyzetben számos szakképzetlen, a mszaki
értelmiséggel eleve szembenálló ember került vezet állásba. A koalíciós körül-

mények között még folytatták mködésüket a korábbi politikai rendszer mér-
nököket tömörít szervezetei, amelyeknek a megszüntetése szintén idszervé
vált. 1945. január 18-án, tehát még a harcok teljes megsznése eltt, meg-
alakult a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MMTSZSZ).
Bár a szakszervezet elsdleges feladatát: az újjáépítés elmozdítását, vala-

mint a mszaki értelmiség érdekvédelmét kielégíten ellátta, a politikai vezetés

mégis úgy határozott, hogy tagjait munkahelyüknek megfelelen át kell irá-

nyítani az iparági szakszervezetekbe, az MMTSZSZ-t pedig fel kell számolni.
Az MMTSZSZ 1948. június 26— 27-én tartotta II. kongresszusát. Ezen állást

foglalt a szakszervezetek ipari átszervezésével kapcsolatban és megtette az
áttérés elkészítéséhez szükséges intézkedéseket.

A háborút követ két évtizedben a magyar politikai vezetés igyekezett
minden tekintetben a szovjet példát követni és ahhoz alkalmazkodni. Sok és

sokféle szervezet alakult a Szovjetunióban mköd hasonló szervezetek min-
tájára, tekintet nélkül a két ország sok szempontból eltér viszonyaira. Az
intézkedések célja a több politikai pártból (Független Kisgazda Párt, Szociál-

demokrata Párt, Magyar Kommunista Párt. Nemzeti Parasztpárt) álló koalíció

felszámolása, az egypárt -rendszer bevezetése és ezen keresztül a proletár-

diktatúra megersítése volt. Sajnálatos módon a proletárdiktatúra a hely-
telenül értelmezett demokratikus centralizmuson keresztül ahelyett, hogy szé-

les kör demokratikus befolyást biztosított volna a nép számára, egy hatalomra
éhes csoportosulás gátlás nélküli személyi diktatúrájává fajult, ami az ország
egészségesen induló fejldését évtizedekre visszavetette.

• Elhangzott a Tudománytörténeti Szakosztály 1988. május 16-iki ülésén.
** 1022 Budapest II., Bimbó út 41.
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Ilyen körülmények között alakult meg 1948. június 29-én az MMTSZSZ
közremködésével — szinte annak jogutódjaként — a Mszaki és Természet-
tudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ).
Az országban az id tájt mköd, mintegy 9500 tagot számláló 12 tudomá-

nyos egyesületet felszólították, hogy az 1948. június 29-én tartandó alakuló

ülésen jelentsék be csatlakozásukat a megalakuló MTESZ-hez. A bejelentés

sorrendjében az alábbi egyesületek csatlakoztak:

Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület, Építészek Szövetsége, Munkatudományi és Racionalizálási

Társaság, Magyarhoni Földtani Társulat, Új Építészek Köre, Magyar Br-
technikusok Tudományos Egyesülete, Magyar Csillagászati Egyesület, Magyar
Kémikusok Egyesülete, Hydrológiai Egyesület,* Magyar Kinotechnikai Tár-
saság, Rövidhullámú Adók Egyesülete.

A Magyarhoni Földtani Társulat csatlakozását dr. Vadász Elemér elnök
egyetértésével dr. Szukovy Géza titkár jelentette be, hangsúlyozva, hogy az

MFT az MTESZ-tl további tudományos mködésének biztosítását, illetve

fokozását, nemzetközileg elismert folyóiratának, valamint kiadványainak fenn-

tartását és kiadásának biztosítását várja.

A csatlakozó nyilatkozatok elhangzása után az MMTSZSZ ftitkár-helyet-

tese ismertette az MTESZ alapszabályait.

Az alapszabály 2. paragrafusa részletesen leírja a Szövetség céljait és fel-

adatait. Röviden összefoglalva: a mszaki tudományok és természettudomá-
nyok továbbfejlesztésének magas fokú társadalmi síkon való megszervezése,

a szaksajtó fejlesztése, kapcsolatok felvétele és fenntartása külföldi mszaki
egyesületekkel, részvétel külföldi kongresszusokon és ilyenek szervezése Ma-
gyarországon, részvétel az ösztöndíjakat kiosztó bizottság munkájában, pálya-

tételek kiírása, jutalomérmék és díjak alapítása, a mszaki és tudományos
oktatás, valamint továbbképzés társadalmi megvitatása, magasabb fokú to-

vábbképz tanfolyamok rendezésében való részvétel, együttmködés a kuta-

tást irányító szervekkel és munkájuk társadalmi támogatása, részvétel a m-
szaki és természettudományi dokumentáció, könyvszolgálat és könyvkiadás
megszervezésében, illetve végrehajtásában, a tagegyesületek munkájának és

mködésének összehangolása, valamint felügyelete, újítások, ésszersítések

elmozdítása stb.

Az MTESZ-t létrehozó MMTSZSZ mködése 1949. május 31-ével véget ért.

A záróértekezletet 1949. június 18-án tartották meg. ,,A mérnökök és techni-

kusok szakszervezete elvégezte feladatát” (3). Tisztviselinek jelents része az

MTESZ keretében folytatta munkáját.
Az MTESZ alapítása óta eltelt 40 év jelents eredményeket hozott Társula-

tunk életében is. Sajnos a nagy nekilendüléseket szinte törvényszeren meg-
torpanások követik. Ennek talán az az oka, hogy a sikerek elvonják a figyel-

met a lassan-lassan felgyüleml gondoktól — az önelégültség pedig rossz

tanácsadó. Majd a gondok szaporodása a legsürgsebb feladatok megoldására

összpontosíttatja az erfeszítéseket, a hosszú távú tervezés és fejlesztés hátrá-

nyára. A hatvanas— hetvenes években bekövetkezett fellendülésben számos

* Dr. Dohos Irma vizsgálódásai szerint dr. MosONYI Emil helytelenül jelentette be a Hydrológiai Egyesület

csatlakozását, mivel az akkor a Magyarhoni Földtani Társulat szakosztályaként mködött, bár nagy szakosztályi

létszáma és Önálló kiadványa miatt mindig is nállóskodásra törekedett. A Hidrológiai Szakosztály 1949. január 28-án

tartott összejövetelén határozta el az önálló Magyar Hidrológiai Társulat megalakulását, amit a Magyarhoni Földtani

Társulat 1949. február 11-én tartott közgylésén tudomásul vett. Az MIIT dr. VITÁLIS Sándor elnökletével ezután

csatlakozott önálló egyesületként az MTESZ-liez.
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kellképpen át nem gondolt folyamat is szerepet játszott , aminek az árát most
meg kell fizetni. A súlyosbodó gazdasági körülményekkel az MTESZ-nek és

keretein belül Társulatunknak is szembe kell néznie. Éppen ezért talán helyén-

való lenne a szervezet egyszersítése, az egyre nagyobbmérv elaprózódás
összevonások útján történ felszámolása és az anyagi erforrásoknak a leg-

fontosabb célokra összpontosított felhasználása.

Az évforduló ünnepén sem feledkezhetünk meg az elkövetkez hétköznapok-
ról. Számba kell vennünk az elmúlt negyven év eredményeit és hibáit egy-
aránt, hogy a jövben fokozhassuk az eredményeket és elkerülhessük a hibá-

kat!

Irodalom

1. Németh József: A mszaki értelmiség a felszabadulás után (1945—1048). Értekezések a történeti tudományok
kóréból. 95. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. pp. 181— 187.

2. I)r. Németh József: A mszaki értelmiség három évtizedes harca a szocialista Magyarországért. II. kötet (1948—
1978). MTESZ kiadvány. Budapest, 1979. pp. 41—47.

3. Szabad Nép. 1949. június 28.

A kézirat beérkezett: 1989. III. 27.



hírek, ismertetések

(
1932— 1987

)

A Földtani Közlöny 1987. évi 4. számában adtuk hírül (p. 430), hogy 1987. X. 2-án
moghalt Varga Imréné, született Regéci Edit geológus, társulatunk választmányának
póttagja, a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (KBFI) tudományos fmunkatársa.

1932. IV. 14-én született Kassán, gyári tisztvisel családjában. 1939-ben Budapestre
költözött a család, iskoláit tehát itt végezte. 1950-ben érettségizett, 1951-ben földrajz-

földtan szakra vették föl az Eötvös L. Tudományegyetemre, ám még az els évben át-

ment a geológus szakra. Egy éven át demonstrátor volt az slénytani Tanszéken s 1954-

ben házasságot kötött Varga Imrével, aki akkor a Geofizikai Tanszéken volt Egyed
László tanársegéde. 1955-ben kapta meg geológusi oklevelét.
A házaspár ezt követen Komlóra kérte magát, ahol 1955-tl 1958-ig a férj a komlói

Kossuth Bánya üzemi geológusa, a feleség a Komlói Szénbányászati Tröszt geológiai

osztályán a földtani laboratórium felállításában és berendezésében vett részt. E labora-
tóriumban dolgozott elbb kutató geológusként, majd laborvezetként. Maga a labora-

tórium késbb az Elkészít Üzem, majd a Komlói Mélyfúró Vállalat kezelésébe került.

Miután férjét 1958-ban a Kolajipari Tröszt szeizmikus kutatási üzeméhez Buda-
pestre helyezték, Varga Imréné 1959 februárjától a Bányászati Kutató Intézet tudomá-
nyos munkatársa lett. Itt dolgozott élete végéig, 1973-tól tudományos fmunkatársként,
az idközben megváltozot t nev intézetben.



Hírek, ismertetések 73

A Bányászat Kiváló Dolgozója miniszteri kitüntetést (1965, 1974), a Bányászati Szol-

gálati Érdemérem bronz (1972), ezüst (1982) és arany (1987) fokozatát kapta meg.
1976-tól társulatunk szénkzettani munkabizottságának titkára volt, így volt tugja a

választmánynak. Az 1CCP nemzetközi szénkzettani munkabizottságának tagjaként
többször tartott eladást nemzetközi rendezvényeken* s járt a környez országokon kívül

Európa több országában és távoli földrészeken.

Kezdetben Lengyel Endrével kzetmikroszkópiával, mikromineralógiával (1959 — 61),

gyakorlati célú homokvizsgálatok kai és ércmikroszkópiával (1961—69), 1970-tl szén-

kzettannal, a barna- és feketekszenek osztályozásával, de emellett homok- és kavics-

kutatással és ásványi anyagok elkészítésével, dúsításával foglalkozott. Az intézetben
(KBFI) 72 kéziratos jelentését (részben társszerzkkel) rzi az adattár.
A nagy tapasztalatéi, széles látókör szakember egész életén át kedves, mosolygós

tagja volt szaktársadalmunknak. 1987. X. 13-án két fia mellett munkatársai, kollégái

széles köre kísérte el utolsó útjára a Rákoskeresztúri köztemetbe.
Kaszap András

Széles Margit

(1932-1988)

Nemcsak régi munkatársai, akikkel a hazai szénhidrogén-kutatás központi földtani
anyagvizsgálati laboratóriumában több mint három évtizeden át együtt dolgozott,
hanem fiatalabb kollégái is, valamint a hazai földtan mveli közül mindazok, akik
ismerték, megrendüléssel értesültek a gyászhírrl : Széles Margit geológus, életének 56.
évében, 1988. február 17-én elhunyt.
A gyászhír sokunk számára, fájdalom, már nem érkezett váratlanul: megelzen egy

évvel még csak aggódó sejtésünk mindinkább bizonyossá vált arról az alattomos beteg-
ségrl, amely megtámadta t. De vele együtt mindnyájan reménykedtünk: hátha az
orvostudomány legújabb módszereivel talán elérhet a gyógyulás. Reménykedtünk, hogy
példás akaratereje is segít legyrni a gyilkos kórt, s megszokott agilitásával Margitkánk
újra közöttünk Tesz. Nem így történt . . .

• Varga E.—Horváth Z .: Coal petrographical characterization of the Mecsek hitwninous coal basin, with special
reference to the contact metamorphism of coal searas— International Journal of Coal Geology 6 (1986), pp. 381—391.
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Széles Margit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett geológiai diplomájá-
val, közvetlenül tanulmányainak befejezése után, 1955. október 1-jóvel a kolajiparban
nyert alkalmazást, az akkori Kolajbányászati Tudományos Kutató Laboratórium föld-
tani osztályának paleontológus-geológusaként. Több mint három évtizedes folyamatosan
végzett munka után a jogutód, a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejleszt Intézet
(SZKFI) tudományos fmunkatársaként ment nyugdíjba — már súlyos betegen — 1987
végén.

Feladatkörébe az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) fúrási üzemei által

központi földtani anyagvizsgálatra felküldött valamennyi üledékes kzetmintának folya-
matosan makro (MolluscaJ-faunat ártalomra történ átvizsgálása, majd e faunák meg-
határozása tartozott. Ugyancsak végezte a fúrási üledékes kzetminták iszapolási
maradékai mikroszkopikus kagylósrák- (Ostracoda-

)

tartalmának átvizsgálását és meg-
határozását. E vizsgálatok célja a szénhidrogén-kutató fúrások által harántolt üledékes
összletek földtani korának megállapítása, a vizsgálati eredményekkel rétegtani-faciológiai
alapadat-szolgáltatás a további kutatás számára. Munkaköri feladata volt még a feltárt,

fleg a fiatalabb neogén üledékösszletekre vonatkozó földtani-rétegtani tárgyú kutató-
témák kidolgozása is, elssorban az OKGT Kutatási Fosztályának, illetve a fúrási üze-
mek geológiai szervezeteinek a megrendelésére.

Széles Margit fenti feladatait több mint harminc éven át mindig lelkiismeretesen,
hivatástudattal látta el. Tudományos kutatói munkájának eredményét mintegy 30,
nyomtatásban megjelent tanulmány, cikk dokumentálja. Munkásságát nemcsak itthon,
hanem a környez országokban dolgozó, geológiai rétegtannal foglalkozó szakemberek is

jól ismerték.
Szakmai és emberi értékeit kitüntetések, így a ^Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója

(1966), Kiváló Dolgozó (1969), a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz (1970), ezüst (1980)
és arany (1985) fokozatai, majd végs munkahelyének, a Magyar Szénhidrogénipari
Kutató-Fejleszt Intézetnek elismer emlékplakettje (1987) is méltányolták.

Széles Margitot, kedves kollégánkat 1988. február 29-én az újpesti Megyeri úti temet-
ben sokadmagunkkal szinte fájdalommal kísértük utolsó útjára . . .

Kváry József

Széles Margit szakirodalmi munkássága

1. Az Ostracodák morfológiai és ökológiai kapcsolatai — Zusammenhange zwisrhen dér ökologie dér Ostracoden
und dér Morphologie ilirer Schalen — Földtani Közlöny XC. 1. 1960. pp. 132—136.

2. Megemlékezés Méhes Gyuláról — FÖldt. Közi. XC. 1. 1960. p. 142.

3. Az alsópannóniai medenceüledékek puhateste faunája — Mulluskenfaunen von Bcckensedimcntcn des Unter-
pannons — Földt. Közi. XCII. 1. 1962. pp. 53—60.

4. Szarmáciai és pannóniai korú kagylósrákfauna a Duna—Tisza közi sekély- és mélyfúrásokból — Sarmatische
und pannonisehe Ostracodenfaunen aus Bohrungen zwischen Donau und Theiss — Földt. Közi. XC11I. 1. 1963.

pp. 108—116.
5. Felspliocén tarkaagyag az alföldi szénhidrogénkutató fúrásokban — Oberplioziine buntc Tone in den Erkundungs-

bohrungen auf Kohlenwasserstoffe in dér Grossen Ungarischen Tiefebene — Földt. Közi. XCV. 2. 1965. pp. 220 —
229.

0. Ostracodák a bakonyi Nosztori-völgy felsökarni rétegeibl — Ostracoden aus oberkarnischen Schiehten im
Nosztori-Tal — Földt. Közi. XCV. 4. 1905. pp. 412—417.

7. slénytani adatok az alsó- és felspannon alemeletek elhatárolásához — Földtani Int. Évi Jel. 1964-rl, Buda-
pest, 1966. pp. 559— 568. .

8. Az Alföld déli részének pliocén képzdményei — Plioziinablagerungcn im Südteil dér Grossen Ungarischen
Tiefebene — Földt. Közi. XCVIII. 1. 1968. pp. 55— 66.

9. Pleisztocén Ostracoda-fauna a Jászladány-1. sz. fúrásból — Pleistozáne Ostracoden-Fauna aus dér Bohrung
Jászladány-1 - Földt. Közi. XCVIII. 3-4. 1968. pp. 394-407.

10. Az alföldi szénhidrogénkutató fúrások által feltárt pliocén képzdmények összefoglaló rétegtani és slénytani
értelmezése — Kolaj- és Földgázbány. Ip. Kút. Láb., Budapest, 1968., 105 p.

11. A magyarországi szénhidrogénkutató fúrások által feltárt pliocén képzdmények Összefoglaló rétegtani és slény-
tani értelmezése 1. rész: Dunántúl — Kolaj- és Földgázbány. Ip. Kút. Labor., Budapest, 1969., 79 p.

12. Az Alföld földtani atlasza 1 : 100 000 (szerk. RÓNAI A.). Szolnok. Magyarázó. M. Áll. Földtani Int. kiadása, Buda-
pest, 1969. A pliocén rétegek faunája c. fejezet.

13. A feísmiocén (szarmata) képzdmények rétegtani értelmezése az alföldi szénhidrogén-kutató fúrások alapján
— Stratigraphisehe Deutung dér obermiozünen (sarmatischen) Ablagcrungen an lland Erkundungsbolirungen auf

Kohlenwasserstoffe in Grossen Ungarisehen Tiefebene — Földt. Közi. 100. 2. 1970. pp. 132—143.
14. Über die paláogeographischen und ökologischen Verhilltnisse dér paimonisclien Beckenfazies — Földt. Közi. 101.

2-3. 1971. pp. 312-315.
15. A Nagyalföld medencebeli pannon képzdményei — in: Góczán F.— Benkö J. szerk.: A magyarországi pannon-

kori képzdmények kutatásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. pp. 253—344.
16. A medencebeli pliocén. In: Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához. L-34-XIV. Kiskun-

halas. Földt. Int. kiadása, Budapest, 1971. pp. 41 — 48.

17. A medencebeli pliocén. In: Magyarázó . . . i L-34-XV., L-34-XVI. Szeged— Gyula. Földt. Int. kiadása, Budapest,

1974. pp. 65-70.
18. Az Alföld földtani atlasza 1 : 100 000 (szerk.: Rónai A.). Csongrád. Magyarázó. M. Áll. Földtani Int. kiadása.

Budapest, 1974. A pliocén rétegek felépítése c. fejezet.

19. A medencebeli pliocén. In: Magyarázó . .. ; L-34-XXXV., L-34-V. Kisvárdu— Mátészalka. Földt. Int. kiadása,

Budapest, 1975. pp. 42—43.
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20. A medencebeli pliocén. In: Magyarázó . . . ; L-34-X. Békéscsaba. Földt. Int. kiadása, Budapest, 1975.
21. A medencebeli pliocén. In: Mugyarázó. . . ; L-33-XI. Zalaegerszeg. Földt. Int. kiadása, Budapest, 1970. pp. 02— 09.

22. A kecskeméti Ke-3. sz. mélyfúrás pannóniai korú faunája — Földtani Int. Évi Jel. 1975-ról, Budapest, 1977.
pp. 103-180.

23. Kmlékezés Zalányi Bélára — In memóriám Béla Zalányi (bori) 1887) — Földtani Tudománytörténeti Évkönyv
7. sz. 1978. Budapest, 1979. pp. 55-03., 107.

21. Az Alföld földtani atlasza 1 : 100 000 (szerk.: RÓNAI A.). Szeged. Magyarázó. M. Áll. Földtani Int. kiadása. Buda-
pest, 1979. A 17. térképlap magyarázója c. fejezet .

25. SmoNCSlCS P.—Széles M.: Azolla and Salvinia from the Pleistocene of Vészt (Orcát Hungárián Piain) — Acta
Biologica Szeged 25. (3—4). Szeged, 1979.

20. Pleisztocén Ostracoda-fauna a Dévaványa-1. sz. fúrásból — Földtani Int. Évi Jel. 1977-ról, Budapest, 1979.
pp. 103-172.

27. A Tengelic-2. sz. fúrás pannóniai Ostracoda faunája — Földtani Int. Évk. LXV. Budapest, 1982. pp. 200— 303.
28. (Társszerzkkel)

:

A kunsági (pannóniai s. str.) emelet magyarországi fáeies-sztratotlpusának jellemzése — F’öld-
tani Int. Évk. LXIX. Budapest, 1987. pp. 37—94.

29. (Társszerzkkel)

:

A magyarországi pannóniai (s. 1.) üledékek általános jellegzetességei — Földtani Int. Évk. LXX.
Budapest, 1987. pp. 155-108.

30. (Társszerzkkel)

:

A magyarországi pannóniai (s. 1.) képzdmények rövid földtani jellemzése — Földtani Int. Évi
Jel. 1980-ról, Budapest, 1988. pp. 311-320.

Komjáti János

1929—1988

Komjáti János 1929. április 16-án született Tápiószentmártonban, parasztcsaládban.
Apja és testvérei a felszabadulásig mezgazdasági cselédek voltak egy uradalomban.
Nyolcán voltak testvérek. 1945-ben 9 hold földet kaptak, azon gazdálkodtak az 1950-es
évek elejéig. Ekkor földjüket felajánlották az államnak, mert testvérbátyjai állami gaz-
daságban helyezkedtek el.
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Komjáti János 1948-ban a ceglédi Széchenyi István népi kollégiumba került, amelyet
1949-ben megszüntettek. Ezt követen Budapestre ment s kezdetben a MÁV Északi
Jármjavítóban munkás, majd irodista volt. Á középiskolát Budapesten, a Vörösmarty
Mihály Dolgozók Gimnáziumában végezte el 1949 és 1952 között. 1952 nyarán az Eötvös
Loránd Geofizikai Intézetben dolgozott. 1952 és 1956 között az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Természettudományi Karán geológusi oklevelet szerzett.

1956 októberében kezdte meg geológusi, olajkutatói pályáját az Alföldi Kolaj kutatási
Üzemnél. Hét évig dolgozott Szolnokon, végigjárta a földtani irányítás valamennyi
állomását a terep- (üzemi) geológustól a földtani osztályvezet beosztásig.

1963 és 1981 között az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt központjában, Budapesten
töltött be egyre fontosabb beosztásokat. Beosztott geológus (1963 — 1965), osztályvezet
geológus (1965—1971), majd (1971 — 1981) kutatási fosztályvezet geológus.

Erejébl futotta számos társadalmi megbízatás teljesítésére is, az aktív munkásri
szolgálattól (1963—1972) az OKGT központja pártvezetségének titkári tisztéig.

Szolgálatának utolsó éveiben (1982— 1985) a Geofizikai Kutató Vállalat kutatási igaz-

gatóhelyettese volt.

A kutatásirányításban töltött két és fél évtizede egybeesett a magyar szénhidrogén-
ipar legsikeresebb idszakával. Egyik országos irányítója volt azoknak a kutatásoknak,
amelyek 1964-ben Szánk, 1965-ben Algy, 1969-ben Ferencszállás, 1974-ben Kiskun-
halas, 1976-ban Sarkadkeresztúr, 1977-ben Szeghalom, 1981-ben Martf térségében szén-
hidrogéntelepek fölfedezéséhez vezettek.

Hihetetlen gonddal, töretlen kedvvel, idt és energiát nem sajnálva dolgozott a terve-

ken, az új kutatási módszerek bevezetésén. Személyesen is nagymértékben hozzájárult
ahhoz, hogy a IV. és V. ötéves terv elirányzatait jelentsen túlteljesítették s a VI. ötéves
tervidszak kutatási munkálatai pedig megalapozottak lettek.

Fáradhatatlan és eredményes munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: a Bányászat
Kiváló Dolgozója f 1960), a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója (1964), Kiváló Munkásr
(1966), a Munka Érdemrend bronz (1971) és ezüst (1985) fokozata, Kiváló Munkáért (1980),
továbbá a Bányászati Szolgálati Érdemérem fokozatait kapta meg.

1957-ben nsült. Két gyermeke született: Kornélia 1959-ben és Natália 1965-ben.
1965-ben végezte el a Marxizmus— Leninizmus Esti Egyetem általános tagozatát.

A hetvenes évek végén kapott infarktusból felépült, de az utóbb feltárt gyógyíthatat-
lan kór ellen nem volt orvosság. 59. évében, 1988. II. 13-án hunyt el Budapesten.

Évfolyamtársai, barátai, munkatársai, ismersei kísérték utolsó útjára február 25-én a
Farkasréti temetbe, mint a Geofizikai Kutató Vállalat és az Országos Kolaj- és Gáz-
ipari Tröszt saját halottját, ahol régi vállalata — a szolnoki Kolajkutató Vállalat —
bányászzenekarának gyászzenéje mellett helyeztük örök nyugalomra.

Emlékét valamennyien kegyelettel megrizzük !

Szerecz Ferenc

Majoros Lászlónc Vojnava Szvetlána Pavlovna

1936—1988

1988. augusztus 9-én 52 éves korában elhunyt Majoros Lászlónál született Vojnava
Szvetlána l’avlovna, az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat Északmagyarországi
Üzemvezetsége vegyészmérnöke, a Magyarhoni Földtani Társulat Eszakinagyarországi

Területi Szervezetének titkára, a társulati Választmány tagja.

Majoros Lászlónó 1936. nov. 24-én született a szovjetunióbeli Sachtiban. Iskoláit

ugyancsak a Szovjetunióban végezte. Talaj tani-agrokómikusi diplomáját a Harkovi Mez-
gazdasági Egyetem tudományos talajtani-agrokémiai szakán szerezte 1960-ban.

Els munkahelye az Országos Mezgazdasági Minsít Intézet talajtani osztálya

(1960— 63), ahol agrokémikusként Borsod megye talajainak kémiai vizsgálatával foglal-

kozott. 1963-tól az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat Északmagyarországi
Üzemvezetsége földtani laboratóriumában mint vegyészmérnök dolgozott élete végéig.

Az itt töltött több évtized els felében a hazai mútépítési programhoz kapcsolódó

kbányászati fejlesztésben kzetkémiai vizsgálataival vett részt. Emellett az észak-

rrmgyarországi települések vízellátási kivitelezéseihez kapcsolódva, az egyes kutak hely-

színi vízkémiai és laboratóriumi vizsgálatait végezte. Késbb bekapcsolódott a bükk-
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ábrányi lignit külfejtési kutatások keretében kiépített rétegvíz-megfigyel kúlrendszer
vízkémiai vizsgálataiba.

Kiemelked munkáját 1971- és 1985-ben a Vállalat kiváló dolgozója címmel jutalmaz-
tak. Kitartó, szorgalmas munkájával elnyerte a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz és

ezüst fokozatait.

A napi fáradságos munka mellett idt szakílva 19G8-té)l bekapesolódik társulati éle-

tünkbe és tudományos eredményeinek ismertetésein túlmenen egyre jobban érdekldik
a társulati munka szervezése iránt. Az Eszakmagyarországi Területi Szervezet 1974-ben
választja titkárává. E társadalmi munkáját odaadó lelkiismeretességgel végzi. Föl-
ismerte a titkári munka kiemelked szerepét a tudományos továbbképzésben. Minden
lehetséget megragad, hogy konferenciákat, üléseket szervezzen, ahol bemutatja az
ország más területein dolgozó geológus szakemberek tudományos eredményeit. Szürke
eminenciásként ugyan, de mindig éreztük szervez egyéniségét a társulati üléseken,
szakmai rendezvényeken.

Becsületes, fáradhatatlan tevékenységéért 1985-ben Kiváló Munkáiért miniszteri ki-

tüntetésben részesült, majd 1987-ben elnyerte a megyei MTESZ Díjat is.

Társulati munkája mellett nyelvismeretét kihasználva, oktatási tevékenységet vállalt

a Gorkij Nyelviskolában, ahol munkája elismeréseként az M.SZ. B. Társasági Arany-
koszorú jelvényét kapta meg.

Okos, alkotó tevékenysége közepette érte a halál. Amit alkotott, cselekedett, emlékez-
tet és feledhetetlenné teszi.

Goda Lujos

Oleg Sztyepanovics Vialov

1904—1988

1988. június l-jén elhunyt O. Sz. Via-
lov akadémikus, a Magyarhoni Földtani
Társulat tiszteleti tagja. Vialov professzor
1904. január 23-án született Taskentben, s

hosszú, szerteágazó, eredményes munkáját
közel 500 nyomtatott tanulmány rzi meg
az utókor számára.

Földtani térképeket készített a Kauká-
zus és Kamcsatka területeirl, slénytani
kutatásokat végzett a harmadidszaki ten-
geri sünök, molluszkák és foraminiferák
körében. Rétegtani munkái közül kiemel-
ked jelentségek a flisre vonatkozó ta-

nulmányai. Jelents új eredményeket ért
el a Csendes Óceán és az Eurázsiai-hegy-
ségrendszer összehasonlító tektonikai szin-
tézisével. Sokfelé teremtett iskolát, taní-
tott a leningrádi egyetemen, majd 1945-tl
haláláig a Ívovi egyetem földtani tanszéké-
nek vezetje volt.

Munkásságát elismerések kísérik.
_
Meg-

kapta a Lenin Rendet, a Barátság Érdem-
érmet, az Állami Díjat, s számos külföldi
földtani társulat is tiszteleti tagjai közé
fogadta. Egyik kezdeményezje és mind-
végig aktív híve volt a Kárpát-balkáni
Geológiai Asszociációnak.

Számunkra különösen fontosak a Kár-
pátontúli terület (azaz: Kárpátalja) har-
madidszaki képzdményeirl szóló sok-
rét munkái. Többször járt hazánkban is.

Ezek az útjai nem csupán a tapasztalati
cserét és együttmködést szolgálták, ha-
nem bekapcsolódott a feldolgozó munkába
is. Megkülönböztetett figyelmet fordított
az ipoíytarnóci lábnyomokra, már csak
azért is, mert Európa leggazdagabb ha-
sonló lábnyomos lelhelyét maga tárta
fel és írta le a Prut folyó vidékérl. Ipoly-
tarnócról a tudományra nézve több új
állatfaj lábnyomát írta le: Bestiopeda
böckhi, Bestiopeda tarnocensis, Bestiopeda
hungarica, Paruusipcda gemmea, Rhino-
ceripcda tasnadii, Pecoripeda tasnadii és
Pecoripeda hámori. Kimagasló eredményeit
értékelend a közelmúltban egy új, neogén
madárnyom-fajt Carpathipeda vialovinak.
neveztünk el.

A nagy tudóst 75. születésnapja alkal-
mával még köszönthettük a Földtani Köz-
löny hasábjain, s most, tíz évvel késbb
elkövetkezett az az id, amikor a kutatót
már csak munkáiból ismerhetjük meg.

Dr. Kordos László
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Személyi hírek—Personalia

Elhunyt dr. Gagyi Pálffy András
bányamérnök, a mszaki tudomány kan-

didátusa, Kossuth-díjas, az Országos Érc-

és Ásványbányák nyugalmazott igazgató-

ja. Temetése a vállalat saját halottjaként

1988. VI. 15-én 15 h-kor volt a budapesti

Farkasréti temetben.

Hosszas betegség után 1988. X. 13-án,

34 éves korában tragikus hirtelenséggel

elhunyt Fuchs György geológus, a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet tudományos
munkatársa. Temetése XI. 3-án 13,30 li-

kr volt a Farkasréti temetben.
Brassói Fuchs Hermán fia 1986 júliu-

sában települt át Erdélybl s augusztus

l-jén állt ^munkába a Földtani Intézetben,

Jámbor Áron fosztályán.

A Földtani Közlöny 1988. évi 1. számá-
ban (p. 77.) közölt lista folytatásaként a
Miskolci Nehézipari Mszaki Egyetem k-
olaj- és földgázipari szakán 1987. VI. 26-án

oklevelüket átvett mérnökök névsorát kö-

zöljük:

1. Bíró Károly
2. Codo Francois de Paulo
3. Csizinszky Péter
4. Dankó Mária
5. Dorogi Mihály
6. Földi Zoltán
7. Gábris Tibor
8. Guba István
9. Hepp Pál

10. Juhász Kornélia Anna
1

1

. Kathi Csilla

12. Magyar Ildikó

13. Nagy Magdolna
14. Nagy Zoltán
15. Palásthy György
16. Robonyi András
17. Takács Anikó

Továbbá az 1987/88-as tanévben, 1988

júniuséban a Bányamérnöki Kar mszaki
földtudományi szakán végzettek

a bányászati geológiai ágazaton

:

1. Bed Gabriella

2. Csegöldi Erzsébet
3. Fehér Pál
4. Gecsei Éva
5. Gelencsér Péter
6. Majoros László
7. Nógrádiné Boda Beáta
8. Pádár Adrienn
9. Szabó Szilvia

10. Újlaki Péter János

a hidrogeológiai-mérnökgeológiai

ágazaton

:

1. Albert Kornél
2. Csiszár Gabriella

3. Feled

y

Ferenc
4. Gáspár László
5. Görög Zsolt

6. Mályinkó Zoltán
7. Liukovics Gábor
8. Szakály László
9. Tóth Erika

Az ipari miniszter Kiváló Munkáért ki-

tüntetést adományozott Dr. Zentay Tibor
elnökségi tagunknak 1986. XI. 27-én, a

Magyarhoni Földtani Társulat Északma-
gyarországi Területi Szervezetének 25 éves
fennállása alkalmából rendezett jubileumi

ülésen. Ugyancsak 1986. XI. 27-én a ,,200

éves a borsodi barnakszénmedencében a
szénbányászathoz kapcsolt földtani kuta-

tás” címmel megrendezett jubileumi ülé-

sen — 1955 — 1972 között végzett földtani

kutatómunkájának elismeréseképpen — a

Borsodi Szénbányáktól Kiváló Dolgozó ki-

tüntetésben részesült.

Az Orsz. Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület 1971. II. 12-én négy nívó-

díjat alapított a BKL Bányászat c. szak-

lap szerzinek jutalmazására. 1980 óta öt

a díjak száma. Az 1986. évi díjakat 1987.

VII. 2-án adta át a lap felels szerkesztje.

A II. kategóriában nívódíjat kapott Sze-

pessy András oki. bányageológus mérnök,
oki. hidrogeológus szakmérnök, bányavíz-
védelmi csoportvezet (Borsodi Szénbá-

nyák, Miskolc) kollégánk, társszerzjével

együtt, „Rétegvíz elleni védelem a borsodi

barnakszén-medencében” c. cikkükért

(BKL Bányászat 1986. pp. 527 — 536.).

1988. III. 7-én Kovács Ferenc levelez
tag (X. osztály): „A bányászati tervezés

elvi alapjainak idszer fejlesztési kérdé-

sei” címmel tartotta meg székfoglaló el-

adását a M. Tudományos Akadémián.

Molnár László, a Központi Bányászati

Múzeum (Sopron) igazgatója kapta a Bá-
nyászati és Kohászati Lapok 1987. évi

I. nívódíját: „Thurzó János, az 550 éve

született európai hír bányavállalkozó”

cím cikkéért.

1988 áprilisában Szocialista Kultúráért

kitüntetésben részesült Molnár László, a

soproni Központi Bányászat i Múzeum
igazgatója.
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Rétvári László: „A természeti erfor-
rások összehangolt hasznosításának föld-

rajzi értelmezése és értékelése” cím dok-

tori értekezésének nyilvános vitája 1988.

június 8-án de. 10 h-kor volt az Akadémia
nagytermében.

Dr. Ozoray György kanadai geológus
befejezte hároméves, az ENSZ alkalmazá-
sában Gambiában végzett munkáját és

1988 júniusában visszatért Albertéba.

1988. VI. 19-én a televízió 2. csatornáján

a Gondolkodó cím msort Juhász Árpád
vezette. A „modellek a geológiában” gon-
dos, tanulságos összeállítása Mindszenty
Andrea, Bérczi István és Haas János
geológusok és Horváth Ferenc geofizikus
megnyilatkozásai útján, és bséges illuszt-

rációk kíséretében, a különféle nyersanya-
gok kutatásánál a modellként alkalmazott
globális tektonika szerepét mutatta be.

Az általános ismeretek után végül a hazai
viszonyok közötti alkalmazásukról szól-

tak. A msor bevezetésében a több mint
10 éve elhunyt Kháti Attila geológus
ismertetése hangzott el, a msor befejezé-

séül pedig Papp Károlyról hangzott el meg-
emlékezés, különös tekintettel kissármási
földgázleletére és az 1920. eltti Magyar-
ország kszénkészleteirl írt monográfiá-
jára.

A Minisztertanács 1049/1988 (VI. 28.)

MT. sz. határozatával dr. Márton Péter
geofizikust, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem docensét egyetemi tanárrá nevez-
te ki.

1988 júniusában a Természettudományi
Múzeum külföldi vengégkutatói voltak dr.

H. Scharbert mineralógus, a bécsi tudo-
mányegyetem professzora, dr. Brandstat-
ter mineralógus, a bécsi Természettudo-
mányi Múzeum tud. munkatársa és Álla
Muatzakanjan geológus hölgy a jereváni
Földtani Intézetbl.

A Mineralogical Society of Great Britain
and Ireland és a British Museum (Natural
History) által Londonban, 1988. VII. 5—
6-án megrendezett, az ásványtani muzeo-
lógia idszer kérdéseivel foglalkozó nem-
zetközi konferencián a Természettudomá-
nyi Múzeum Ásványtára képviseletében
Papp Gábor muzeológus vett részt.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa eredményes munkája elismeréseként
dr. Posgay Károlynak, a mszaki tudo-
mány kandidátusának, a M. Áll. Eötvös L.
Geofizikai Intézet tudományos osztály-
vezetjének a Munka Érdemrend arany

fokozata kitüntetést adományozta 1988. X.
hóban.

Exibey-Isztin Antal, az Ásványtár
igazgatója 1988. XI. 6 — 29. között Bécs-
ben, a tudományegyetem meghívására ku-
tatómunkát végzett, budapesti egyetemi
és múzeumi munkatársaival.

Dank Viktor, társulatunk korábbi elnö-

ke, tagja a MTESZ lapja, a Delta-Impulzus
16 tagú szerkesztbizottságának.

Hartmann Ervin: „Dielektromos kris-

tályok növekedése és elektromos minsí-
tése” cím doktori értekezésének nyilvános
vitája 1988. XI. 14-én de. 10 h-kor volt az
Akadémia kistermében.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének
elnöksége ülést tartott Miskolcon 1988. XII.
15-én, Csókás János egyetemi tanár, a
mszaki tudomány doktora 70. születés-

napja alkalmából. Másnap tudományos
üléssel folytatódott a tiszteletadás.

A Minisztertanács 1104/1988. (XI. 29.)

MT. sz. határozatával nyugállományba vo-

nulására, tekintettel dr. Csókás Jánost, a
Nehézipari Mszaki Egyetem Bányamér-
nöki Kar Geofizikai Tanszékének egyetemi
tanárát 1988. XII. 31. napjával egyetemi
tanári tisztsége alól felmenti.

1988. XII. 18-án a televízió Gondol-
kodó c. msorában a Mszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek Szövetsége
(MTESZ) negyvenéves évfordulóján töb-

bek között Berend T. Iván, az Akadémia
elnöke és Szurovy Géza tagtársunk mon-
dották el visszaemlékezésüket.

A Minisztertanács dr. Karolyi Lászlót,

a Minisztertanács kormánybiztosát e tiszt-

ségébl — érdemei elismerése mellett —
más fontos megbízatására tekintettel 1988.

XII. 31-ei hatállyal felmenti.

1988. XII. 20-án a Társulat VI. Anker
közi székhelyén ünnepélyes keretek között
nyújtotta át Hámor Géza elnök a Mszaki
és Természettudományi Egyesületek Szö-
vetsége (MTESZ) emléklapját a MTESZ
megalakulása 40-edik évfordulója alkal-

mából, több mint négy évtizedes egyesü-
leti tagsága elismeréseként a jelenlév
érintetteknek. Emléklapot kaptak: Ba-
logh Kálmán, Bárdossy György, Bíró
Ern, Csíky Gábor, Jantsky Béla, Kiss
János, Krössy László, Kretzoi Miklós,
Mezsi József, Nemecz Ern, Reich Lajos,
Siposs Zoltán, Szebényi Lajos, Székyxé
Fux Vilma, Sztrókay Kálmán, Szurovy
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Géza, Végh Sándorné, Venkovits István,
Vogl Mária tagtársunk.

Ugyanezen alkalommal nyújtotta át az
elnök a ,,Kiváló munkáért

”

ipari miniszteri
kitüntetést Székyné Füx Vilma és K-
11ÖSSY László tagtársainknak, a társulat-

ban hosszú idn át kifejtett áldozatos
munkájükért.
A MTESZ miskolci ünnepi, jubileumi

ülésén nyújtották át a MTESZ-díjat Tóka
Jen tagtársunknak.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa eredményes munkája elismeréseként
a Magyar Népköztársaság Csillagrendje ki-

tüntetést adományozta Somssich Lászlóné
állami díjas geológusnak, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Komlói Városi Bizott-
sága els titkárának 1989. januárban.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa eredményes munkája elismeréseként,
nyugállományba helyezése alkalmával, az
az Április Negyediké Érdemrendet adomá-
nyozta dr. Vasváry Artúrnak, a Tudomá-
nyos Ismeretterjeszt Társulat ftitkár-
helyettesének, a földtudományi választ-

mány sok éven át titkárának 1989. január-
ban.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa eredményes munkája elismeréseként,
nyugállományba helyezése

__
alkalmából,

Tóka Jennek, a Mecseki Ércbányászati
Vállalat vezérigazgatójának a Szocialista

Magyarországért Érdemrend kitüntetést
adományozta 1989 januárjában.

1989. I. 20-án a M. Tudományos Akadé-
mia tudósklubjában Imre Samu rendes
tag, a kiadói tanács elnöke adta át az
Akadémiai Kiadónál megjelent munkák
nívódíjait.

Hírek

Ásványgyjtk nemzetközi találkozója

volt 1988. 111. 12-én, szombaton a miskolci
Nehézipari Mszaki Egyetemen.

1988. V. 7-én volt Nyíregyházán a II.

országos ásványbarát találkozó és börze, a
Bessenyei György tanárképz fiskolán.

1988. XII. 3-án, szombaton magyar ás-

ványbarát találkozó volt a TIT Természet-
tudományi Stúdióban (Budapest XI.,
Bocskai út 37.). A reggel 9 órától a dél-

utánba nyúló alkalommal közel száz asz-

talnál cserélték-árulták az ásványokat.

A X. osztály körébl nívódíjat nyújtott
át Benk Ferencnek, a földtudomány dok-
torának „Geological and cosmogonic cycles
as reflected by the new law of universal
cyclicity” (Földtani és kozmológiai ciklu-

sos jelenségek az új univerzális ciklustör-

vény tükrében) (1985) cím mvéért.

Kovách Ádám (1933), a fizikai tudo-
mány kandidátusa, a debreceni ATOMKI
tudományos ftitkára, címzetes docens.
A Tudományos Dolgozók Szakszervezete
(TUDOSZ) 1988. évi megalakulásakor az
elnökség tagjává választották, ahol elssor-
ban a munkajogi kérdések tartoznak fele-

lsségi körébe. Egyébként szakmai köreink-
ben ismert kutató, aki évtizedek óta fog-
lalkozik a tömegspektrometriai eljárások
földtani alkalmazásával, közelebbrl a
földtani képzdmények fizikai módszerek-
kel való kormeghatározásával. Ezen belül
elssorban a Kárpát-medence idsebb kris-

tályos képzdményei korviszonyainak tisz-

tázása foglalkoztatja, a Rb/Sr módszer fel-

használásával.

Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató
Intézetében 1988. XII. 14-én megalakult
a TUDOSZ alapszervezete. A kb. 100 fs
soproni intézet alapszervezetének titkára

Szarka László (34) geofizikus-mérnök, a
földtudomány kandidátusa, az intézet tu-

dományos fmunkatársa lett.

Kri Lászlót (1946), a M. Áll. Földtani
Intézet osztályvezetjét a TUDOSZ meg-
alakulásakor (1988) az elnökség tagjává vá-
lasztották. 1969-ben végzett Szegeden,
azóta az intézet munkatársa. Az Alföldön
térképezett 1985-ig. Az agrogeológiai ku-
tatásokat irányítja s mint a TUDOSZ lap-

jában (Szószóló, II/3.) megjelent életrajzá-

ban olvasható, „földtant tanít néhány
egyetemen, illetve fiskolán”.

News

kövületeket, csiszolt ékköveket. Néhány
külföldi gyjt is részt vett itt.

A déleltt folyamán Juhász Árpád tar-

tott eladást „Ahol az Andok születik”
címmel, sok vetített képpel. Délben Kecs-
keméti Tibor: „A múzeumi törvény és az
ásványgyjtés”, dr. Légrádi Ilona (aVáni-
és Pénzügyrség országos parancsnokságá-
nak osztályvezet-helyettese)

:
„Az ás-

ványcserére érvényes vám- és devizaszabá-
lyok” címmel tartottak eladást és konzul-

tációt.
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BUDAPEST

1. ábra

A helyszínen alkalmi postahivatal m-
ködött, alkalmi bélyegzt használt ( 1. áb-
ra). A több száz résztvev élénk forgalmat
bonyolított le a cserék és adásvétel terén.

A borsodi szénbányászat múltjának tár-

gyi emlékeit gyjtötték össze és mutatták
be a 200 éves évforduló alkalmával 198(3.

IX. 7-én, a XXXVI. bányásznapon. Ka-
zincbarcikán, a Bükkaljai bányaüzem
1986-ban végleg bezárt aknájának, a Terv-
tárónak szépen átalakított földszinti iroda-
helyiségeiben és felolvasójában található
a borsodi szénbányászat emlékei cím alatt
összeállított gyjtemény.

Az els teremben ásvány- és kzettani
bemutató látható, a második terem a bá-
nyamérési mszereket és a századvégrl
származó fúrási naplókat mutatja be, a
harmadikban a bányamér eszközök, régi

bányatérképek és különféle okiratok talál-

hatók. A negyedik teremben bányász dísz-

egyenruhák, karbidlámpák, fokosok, fej-

védk vannak. Az ötödik terem korabeli
bútorokkal berendezve egy korabeli bánya-
tiszt lakását mutatja be. Odébb bányász
szerszámokat látni. Kis modellek, mköd
makettek szemléltetik a bánya berendezé-
sét.

1987. III. 16. és 20. között tartották az
Országos Mszaki Múzeum és az MTESZ
közösen rendezett nemzetközi konferenciáját
,,A természettudományok és a technika
fejldése Közép-Európában 1918—1938
között” címmel. A konferencián 52 eladás
hangzott el. A konferencia elnöke dr. Sza-
badváry Ferenc volt, tudományos titkára
Vámos Éva. Az Orsz. Mszaki Múzeum
munkatársai közül négy, a Magyar Vegyé-
szeti Múzeum munkatársai közül három
tartott eladást.

1987. X. 11-én új formában nyitották
meg az áthelyezett Zsigmondy Vilmos

gyjteményt Visegrádon. A Vízkutató és
Fúró Vállalat Lepenee-patak melletti tele-

pén a Mveldési Minisztérium 1983-ban
kelt mködési engedélye alapján mköd
múzeum eddigi helyiségeit más célra vet-
ték igénybe. Helyette ugyanott, a tettér-
ben nagyobb alapterület helyiségeket ad-
tak e célra, amely korszeren berendezve
nyílt meg újra.

1987-ben alapos, s nemcsak a puha-
testekre kiterjed finomrétegtani vizsgála-
tokat végeztek a Békés megyei Bélmegyer
határában lev Csömökdombon. Ezek a
vizsgálatok elssorban az egykori talajfel-

szín helyzetét próbálják rögzíteni. Ezt kö-
veten — a felszínen élt fauna elemzésén
keresztül — megpróbálták az ott feltárandó
avar temet környezetét rekonstruálni.
A munkában dr. Domokos Mátyás, a

békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum
munkatársa mellett részt vettek: dr. Kor-
dos László és dr. Krodopp Endre, a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet munkatár-
sai is.

Parádfürdn, a Kossuth Lajos u. 221.
sz. alatt található az 1987-ben nyílt új
múzeum, az ásványvízgyjtemény. A kiállí-

tás a magyarországi palackozott ásvány-
és gyógyvizeket mutatja be. Nyitva tart
hétköznap 8—14, szombaton 9—12 és va-
sárnap 9 — 15 óra között.

1987-ben két természettudományi bemu-
tatóterem nyílt Tolna megyében:

Decs, F u. 8. Nyitva tart: helyszíni
kérésre.

Dombóvár, Hunyadi J. tér 25. Nyitva
tart naponta 9 — 17 óráig.

A debreceni Déri Múzeum 1987. óvd új
szerzeményei között szerepel 150 db ritka

erdélyi ásvány, részben vásárlás útján,
részben Üj István ajándékaként.

6 Földtani Közlöny
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A pécsi Mecseki Bányászati Múzeum
fennállásának 10. évfordulója alkalmából
„Bányászat—múzeum—mveldés’ ’ cím-
mel tudományos konferenciát rendeztek
1987. X. 23-án a múzeumban.

Az Országos Mszaki Múzeum és az

MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti
Bizottsága 1987. XI. 26 — 27-én konferen-

ciát rendezett ,,A természettudományok és

mszaki tudományok oktatása hazánk-
ban” címen. A konferencián eladást tar-

tottak: az Orsz. Mszaki Múzeumból
Tóth Endre, Tringl István, Vámos Éva
és Szabadváry Ferenc, a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeumból Kapronczay
Károly és Lambrecht Miklós, a Magyar
Vízügyi Múzeumból Fehér László és a
soproni Központi Bányászati Múzeumból
Molnár László.

1987 második felében a Természettudo-
mányi Múzeum Ásványtára 25 db érctelepi

mintát kapott a Recski Ércbánya Vállalat

egyik szocialista brigádjától, a 900 m mély-
ségben lév 3. sz. vágat azévi fejtésébl.

A múzeum szovjet vendége, dr. Bulga-
kov a Kola-félszigetrl származó nyolc
ásványmintát adott ajándékba.
Gyjtktl néhány szép telkibányai és

a Budai-hegységbl származó kvarc kristály

került még a gyjteménybe. Ugyanakkor
az Ásványtár kalkopirit-kvarcot vásárolt

llézsabányán, ametisztet Gyöngyösoroszi-
ban és egy hatalmas muszkovit kristály-

csoportot a Szovjetunióból.

A Balatoni Múzeum meghívására 1987.

IX. 3— 5-én Keszthelyen tartották meg a
természettudományi muzeológusok V. orszá-

gos tanácskozását, a Természettudományi
Múzeum rendezésében. F témája a mú-
zeumok természet- és környezetvédelmi
munkája volt. A szakemberek megtekin-
tették a Kis-Balaton területén folyó ter-

mészetvédelmi munkálatokat is.

Az UNESCO negyedévenként megjelen
kiadványa, a Museum No. 150, 1986. évi

füzetében az alábbi két cikk jelent meg:
Detelin Datchev: Geológiai múzeumok

szervezése fejld országokban: jöv tervek

(pp. 87-91);
Geneviéve Mettrques: Természettudo-

mányos gyjtemények kiállítási tárgyai-

nak megrzése (pp. 92— 97).

1988. március végén zárt be a francia-

országi Vichybcn az ,, Ásványok, smarad-
ványok és bányászati emlékek Magyarország-
ról” c. kiállítás, melyet a Magyar Állami
Földtani Intézet és a soproni Központi
Bányászati Múzeum közremködésével a

Természettudományi Múzeum rendezett.
A kiállítás, amelynek a Cristalliére Inter-
Mines nev intézmény adott otthont, nem
várt érdekldést keltett: egyéves nyitva-
tartása alatt 260 000 látogató kereste fel.

1988-ban a Természettudományi Mú-
zeum megvásárolt egy erdélyi lelhelyrl
származó, teljesen ép scheelit kristályt az
Ásvány- és Kzettár részére.

A tár néhány erdélyi ásványt vásárolt.

Közülük kiemelked jelentség a Herzsa-
bányáról származó plumozitos gipsz, a Fel-

sbányáról származó jamesonit és az apró
táblás, ágasbogas kifejldés, kapnikbá-
nyai barit, amely látványossága miatt jó
kiállítási darab.

Csere útján néhány eddig szintén hiány-
zó skandináviai és grönlandi ásvány, aján-

dék útján pedig az észak-amerikai Boron
mine legfrissebb fejtéseibl származó érde-

kes br-ásványok kerültek a tár gyjtemé-
nyébe.

Dinasaurus-lábnyomokat rz kzet la-

pokkal gyarapodott a Természettudományi
Múzeum Föld- és slénytára. 1988. VII.
31-én adták hírül a napilapok, hogy a
Mecseki Szénbányák pécsi Karolina szén-

bányája külfejtésén az Eötvös L. Tudo-
mányegyetem harmadéves geológus hall-

gatói nyári terepgyakorlatukon agyagpala
meddrétegben lelték meg a lábnyomokat.
Mintegy 20 m2-es kzetlapon kb. 60, há-

rom- és ötujjú sárkánygyíklábnyom van,
kora liász (kb. 190 millió éves). Á Mecseki
Szénbányák Vállalat ajándékaként a mú-
zeumba került leleteket konzerválásuk
után kiállításon fogják bemutatni.

A Föld- és slénytár — az Eötvös L.

Tudományegyetemmel közösen — a déli-

bakonyi Pécselyen tartotta Laczkó Dezs
közmveldési táborát 1988. VII. 23— 30.

között, Pálfy József muzeológus vezetésé-

vel. 15 középiskolás és egyetemi hallgató

vett részt rajta. A vászolyi középst riász

alapszelvény részletes begyjtése során
igen gazdag Ammonites és Brachiopoda
faima került a tár gyjteményébe.

Tatabányán, a Vágóhíd utcában 1988.

IX. 2-án szabadtéri bányászati múzeum
nyílt. A volt XV. akna területén a követ-
kez kiállítások láthatók: történelmi em-
lékpark, volt üzemvezeti iroda és mérnök-
ség, ásvány- és numizmatikai kiállítás, a

faléz bemutatása.

A Veszprém megyei Pula határában lev
ulginitbányából Dékán Péter bejelentése

alapján egyedülálló smaradvány került

el: egy 4 millió éves sorrszarvú csaknem
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teljesen ép csontváza. A leletmentést Futó
János irányításával di\ Harmat Beáta,
Kasper Ágota és Kadicsné Szurgyi Zsu-
zsanna, a Bakonyi Természettudományi
Múzeum munkatársai (Zirc), valamint al-

kalmi segítk végezték. A 3 m hosszú s-
gerinces egészben való kiemelése komoly
feladatot jelentett, mivel a bezáró alginit-

tel együtt több mint 3 tonnát nyomott.
A kiemelési és szállítási munkához érté-

kes segítséget nyújtott a Veszprémi Szén-
bányák Ármin-aknai brigádja. A feltárásról

videofelvétel készült. A múzeumban meg-
kezddött a lelet konzerválása 1988 nya-
rán.

Leletek a Bükk földtörténeti múltjából
cím állandó hologram-kiállítás nyílt a
lillafüredi István-barlangban. Hétf ki-

vételével naponta 9—17 h között látogat-

ható.

Gyöngyösön a Mátra Múzeum termé-
szettudományi kiállítása — Mátra cím-
mel — 1988. X. 1-tl ismét megtekinthet.

Ismeretes, hogy Munkácsy Mihály képei
jelentsen, némelyik aggasztóan megsöté-
tedett. Az évtizedek óta tapasztalt káros
elváltozások már-már a képek pusztulásá-
nak kilátását idézték föl. Hozzáfogtak a
folyamatok elemzéséhez, a kiút keresésé-
hez.

Munkácsy képeinek alapozása, a köt-
anyagok, az aszfalt, a pigmentek és a küls
klimatikus és egyéb fizikai (fény stb.) kö-
rülmények egymásra hatása okozza az
1870 — 78 között festett képek romlását.

E folyamatok földerítésére szükséges meg-
ismerni a fenti anyagok összetételét, a
komponensek egymásrahatását és Mun-
kácsy festtechnikáját. Ezek ismeretében
lehet megpróbálkozni a romlás megállításá-
val, lelassításával, a képek tárolásának
optimális körülményei meghatározásával.

1984-ben kezdték a Magyar Nemzeti
Galériában az állapotfelmérést. Ennek so-
rán sok új és érdekes információhoz jutot-
tak Munkácsy festési technikájáról, né-
hány képnél sikerült feltárni az alkotó
folyamat korábbi fázisait. A vizsgálatok
során egyértelmen bebizonyosodott, hogy
hagyományos restaurálási módszerekkel a
képek romlása nem állítható meg. Ehhez
alapos természettudományos vizsgálatokra
van szükség.
A tervezett kutatási program tartal-

mazza a veszélyeztetett képek kiválasztá-
sát s ezek teljes mvészettörténeti feldol-

gozását, azok fotódokumentálását és ra-
diográfiai vizsgálatát, vizsgálatok céljára
minták vételét a képek kijelölt helyeirl,
a minták csiszolati és yékonymetszeti mik-
roszkópi vizsgálatát, a kötanyagok azo-
nosítását, a festmények szervetlen és szer-
ves anyagainak meghatározását, modell-
kísérleteket az öregedési folyamatok meg-
határozásához. Végül ezek eredményeinek
összegzése alapján a kezelési és tárolási
javaslatok elkészítését.

A röntgenvizsgálatok kiindulási nehéz-
sége, hogy a képek nem hagyhatják el a
Galériát. A szervetlen és szerves eredet
összetevk vizsgálatát a Magyar Ásvány-
olaj és Földgáz Kísérleti Intézet berende-
zéseivel végzik el.

A 3. Nemzetközi Paleobotanikai Konferencia (Melbourne 1988)
és a 7. Nemzetközi Palvnológiai Kongresszus (Brisbane 1988)

A Magyar Tudományos Akadémia és a
Magyar Állami Földtani Intézet támoga-
tásával vettem részt Ausztráliában két
rendezvényen.
A 3. Nemzetközi Palaeobotanikai Kon-

ferenciát a melbournei egyetemi városban
rendezték. F szervezje Dr. J. G. Dou-
glas, a Geological Survey of Victoria
munkatársa, a neves paleobotanikus volt.
A konferencia augusztus 21—23. közötti
\ ictoria állam területén rendezett, elki-
rándulásán vettem részt. A kirándulás
egyrészt jelents snövénytani lelhelyeket
keresett fel, másrészt alkalmat adott az
érintett területek mai flórájának megisme-
résére. A meglátogatott lelhelyek a követ-
kezk voltak: Wonthaggi alsókréta barna-
kszénbánya, amely ma bányamúzeum.

Majd Koonwarra makrofossziliákban (Pte-
ridophyta, Bryophyta és Coniferae

)

gazdag
lelhelyét tanulmányoztuk. Ennek pontos
keletkezési idejét a palynológia állapította
meg. Morwell felszíni barnakszénbánya
középseocén— középsmiocén korú. A lel-
hely Nothofagus, Elaeocarpus, Banksia,
Casuaria, Oleichenia maradványokban gaz-
dag. Az erre a kszénre épült erm Vic-
toria állam nagy részét ellátja elektromos
árammal. Ezután az alsókréta Boola Boola
lelhelyet kerestük fel, amely Benettitales
és Pteridospermae maradványokat tárt fel.

A konferencia jelvényéül választott Ba-
ragwanathia longifólia (Lycophyta) típus
lelhelye, a Yarra Track volt a következ
megállási pont. Pontos kora vitatott : alsó-

devonnak, ül. felsszilurnak tartott. Utolsó

6 *
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megállási pontunk Anglesea eocén felszíni

feltárás volt, ahol fleg Angiospermae, de
Cycas maradványok is fellelhetk.

A mai flóra megtekintésére számos he-

lyen alkalmat adtak. Jellegzetes Eucalyp-
tus, Myrtaceae, Proteaceae állományok vol-

tak tanulmányozhatók. A Cement Creek
völgyében egy csodálatos mérsékelt égövi
eserdt tekintettünk meg, ahol az Euca-
lyptus, Nothofagus fák mellett fapáfrányok
álltak (Dicksonia antarctica, Cyathea aust-

ralis). A tengerparthoz közel, Melbourne-
tl nyugatra, tekintettük meg az eredetileg

„f” és „fa” országát, amely ma csak kis

területre szorult vissza. A ligeterdben
Eucalyptus baxteri, Epacridaceae, Protea-
ceae, Papilionaceae (Acacia

)

és Myrtaceae
állomány volt látható.

A konferencia 23-án este regisztrálással

kezddött Melbourne-ben. A résztvevk
száma körülbelül 130, 22 országból. Az el-
adások 3 napon keresztül folytak. A nyitó-
eladást Douglas J. G. tartotta, történeti
áttekintést adva Ausztrália paleobotani-
kájáról. A további eladások 2 szekcióban
folytak: az egyikben a paleozóos, fleg a
Glossopteris flóréra vonatkozóak, a másik-
ban fleg fiatal mezozóostól a recens össze-

hasonlító anyagokat bemutató eladáso-
kig. Az ausztrál eladók száma 20% körül
volt. Az eladások nagy részének tárgya
makroflorisztikai tárgyú, kb. 10%-a azon-
ban palynológiai volt. Augusztus 2 5-án
megtartott eladásom címe „Changes in

the Miocéné vegetation in Hungary”. Az
eladásokkal párhuzamosan poszterkiállí-

tás is volt. Az eladások szemléltetése jól

felszerelt termekben, igen baráti légkörben
zajlott. A következ IOP konferenciát
1992-ben, Párizsban tartják.

Néhány kiemelend eladás:
Dániel L. és Levis J. D.: „The Mid

Cretaceous megaflora of the Clrarance Val-
ley, New Zealand” cím, amely K/Ar mód-
szerrel meghatározott albai-cenoman korú
lávarétegek között elhelyezked megaflórát
ismertetett. Ez a flóra moha, páfrány, Cy-
cas, Gymnospermae maradványok mellett,

20 különböz kétszik levelet tartalmaz.
Pole, Mike: The foliar physiognomy of

somé Early Miocéné floras from New Zea-
land c. eladásában fosszilis levelek mor-
fológiájából megállapításokat közölt a pa-
leoklímáról. Összehasonlításokat tett a ki-

sebb levélméret tasmániai flórával és

megállapította, hogy Üj-Zéland éghajlata
az alsómiocénben melegebb volt, mint ma.
Van dér Burgh, J.: Reconstruction of

the Upper Tertiary Landseape in the Rhe-
nish basin c. eladásában gazdag makró-
flóra segítségével rekonstruálta a növények
lehetséges ökológiai feltételeit és sföld-
rajzi képét.

Dilcher, Dávid L.: The natúré and
evolutionary importance of early angio-
sperm flowers. A leletek között mind ento-
mophil, mind anemophil virágmaradvá-
nyok megtalálhatók. Ez valószínsíti azo-
nos si formákból való kialakulásukat.
Manum, Svein, B. és Bse, M. N.:

Mesozoic „Sciadopitys-like” leaves, nt so
Sciadopitys-like after all c. eladásuk sze-

rint Sciadopitysnék tartott levél cuticularis
vizsgálatával döntötték el, hogy külön
genuszba tartoznak, 8 speciesbe. Végül is

a mezozóos Sciadopitys-levél-szer, marad-
ványok nem verticillata szerkezetek.

Augusztus 27-én Brisbane-be repültem
át a 7. Nemzetközi Palynológiai Kongresszus
színhelyére: Brisbane, St. Lucia egyetemi
városba. F szervezi G. Playeord és

M. Dettmann voltak. A kongresszus
augusztus 28-án kezddött és szeptember
3-ig tartott. 450 név szerepelt a résztvevk
listáján. A nyitó eladást Balme, B. E.
neves palynológus tartotta Nyugat-Auszt-
rália palynológiai és fitogeográfiai történe-
térl. Majd megkezddtek a 6 párhuzamos
szekcióban az eladások. Ezek 32 témakört
foglaltak magukban. Néhány jelentsebb
eladás az általam meghallgatóttak közül:

Wiggins, V. D., Nichols, D. J. és

Obradovich, J. D.: Changes in nonmarine
palynofloras from the Oligocene of Alaska,
USA. Az oligocén folyamán a Föld globális

lehlésével kapcsolatos szárazföldi vege-
táció drámai változásaival foglalkozott. Ez
a változás 31,3^0,3 millió éve követke-
zett be.

Dettmann, M. E. és Jarzen, D. M.:
The Antarctic— Australian rift valley:

Laté Cretaceous cradle of New Caledonian
relicts ? — Azt a régi feltevést, hogy az új -

kaledoniai flóra túlél változata a kelet-

ausztráliai felskréta flórának, csak kevés
fosszilia támasztotta alá. A jelenlegi vizs-

gálatok sok adattal igazolják, hogy a
Nothofagus, Dacrydium, Dacrycarpus és

Proteaceae és más Angiospermae, amelyek
ma Uj-Kaledoniában élnek, valóban auszt-

ráliai eredetek és az egykori déli száraz-

földi kapcsolatokkal kerültek át a campani
óta és a felskrétából.

Martin, H. A.: Tertiary climatic phyto-
geography in south-eastern Australia. A
felseocéntl a plio-pleisztocénig tanulmá-
nyozott palynoflórákat Ausztrália délkeleti

területérl az eladó. Többnyire erdvege-
tációkat állapított meg és ezek idbeli és

regionális változásait követte. A felsmio-
cénben lev nagy változás az eserdk
szklerofillizálódását okozta, s ennek követ-

keztében a pl io-pleisztocénben a fás-füves

vegetáció alakult ki.

Suc, J. 1\, Bessais, E., Combouriku-
Nebout, N., Drivallaui ,A. és Leroy, S.:
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Upper Cainozoic vegetation and climate

in the Mediterranean region. A jól meg-
kutatott nyugat-mediterrán területen

-(-25 millió évtl kezdden a fosszilis flóra

adatok a maihoz hasonló voltára utalnak.

Az alsópliocén átlátok felhasználhatók vol-

tak a terület klímatérképének megrajzo-
lására.

Bonnefjlle, R. és Le Thomas, A.:

Plio-Pleistooene relict pollen taxa from
Ethiopia. A pliocén Hadar formáció palyno-
lógiai vizsgálata (2,9 — 3,3 millió év) a mai
klímánál nedvesebbre utal, de eserdt
nem tételez fel. Jellegzetes növénye az
Alangium chinense, Garcinia stb.

Méon, H.: Sporo-pollenic studies of the
Kef outerop (NW Tunisia) palaeogeogra-
phic simplieations. ÉNy-tunéziui szelvényt
vizsgált a szerz, a campanitól a paleocén-
nel bezárólag, amit az 1980-as geológus-
kongresszus maastricht-paleocén alapszel-

vényének javasolt. Ennek a szelvénynek
segítségével — amelyet a foraminifera-
vizsgálatok is alátámasztanak — elválaszt-

hatók voltak palynoflóra provinciák.
A legérdekesebb eladások egyike Be-

tovv, R.: Tabulation and plate-overlap of
Dinoflagellate theca and Dinoflugellate
cyst cím. Az eladó a harmadkori Dino-
flagellaták meghatározására alkalmazott

új módszert dolgozott ki. Az eddig szokásos
cingulummal párhuzamosan haladó mód-
szer helyett a téka alapjait a dorzoventra-
lisan haladó meghatározással helyettesítve
teszi pontosabbá.
Eladásom 29-én délután volt: Clima-

tical changes in the Hungárián Miocéné
címmel. Szeptember 1-jén felolvastam
Kedves Miklós „Quasi-cristalloid base mo-
lecular structure of the sporoderm” c.

beküldött eladását is. Az International
Federation of Palynologietd Societies ülésén

Bandat Horst

A Magjai- Állami Földtani Intézet fiatal

kutatóinak támogatása és tudományos
munkára való ösztönzése érdekében létre-

hozott alapítvány (vö. Földtani Közlöny
1988/3, p. 226.) összegét Bandat Horst özve-
gye, Jessie von Bandat 1988 novemberé-
ben 10 000 dollárral kiegészítette, így az
alapösszeg 40 000 $-ra emelkedett.
Az alapítvány kuratóriuma 1989. január

9-én megtartott ülésén bírálta el a beérke-
zett pályázatokat és a külföldi tanulmány-
utak támogatására 1989-ben rendelkezésre
álló 3800 $-t szétosztotta a pályázók kö-
zött. Minden pályázó támogatásban része-
sült.

az eddig elnökl McGregor, D. C. (Ka-
nada) helyett megválasztották az új elnö-
köt Yisscher, H. (Hollandia) személyében.
(Magyarország nem tagja a szövetségnek.)
A záróülésen, szeptember 3-án, bejelentet-
ték a következ, 1992-es Kongresszus he-
lyét: Aix le Provence, Franciaország. A
poszterkiállítással egyidejleg a fontosabb
cégek új mikroszkópjai is megtekinthetk
voltak.

Szeptember 4-én egynapos utókirándu-
láson vettem részt Brisbanetl északra a
tengerpart közelében. A terület paleozóos
alapokon nyugvó, amely mezozóos vulka-
nizmus után oligo-miocén bazalt lávával
fedett. Ezek eróziója, idszakos kiemelke-
dése szabja meg a táj képét. A tengerpart
mentét negyedkori üledékek fedik. Az út
mentén jelents Euealyptus és Casuarina
erdk voltak, a kis tengerbe öml folyók
mentén Aiúcennia állományok.

Az els megállási pont a Mary Cairn-
cross Park, szubtrópusi eserd, ahol uz
erd szintenkénti eloszlása, gazdag lián-
állománya volt tanulmányozható. Á Kon-
dalilla és Mapleton Falls nemzeti park volt
a második bejárt terület. A kis folyó men-
tén 4,6 km-re leereszkedve Euealyptus,
Araucaria, Casuarina erdben haladtunk,
amit gazdag páfrányállomány egészített ki.

Az Alexandra Headland kilátóról az egész
környék áttekinthet volt. A Currimundi
tó környéki nemzeti park a tengerig nyúlt,

így felszíne pleisztocén homokdne marad-
ványa. Ezen a területen számos, a Gond-
wana területére jellemz növényfajt ismer-
hettünk meg: a Proteaceae, Epaeridaceae,
llestionaceae család képviselit. Különösen
szép példányok voltak a Casuarina, Euca-
lyptus,. Acacia, Melaleuca fajai, valamint a
Drosera példányai a part menti nedves terü-
leteken.

Dr. Nagy Lászlónó

lapítvány, 1989

Erdélyi Gábornó 950 $-t, Cserny
Tibor és Hámor Tamás 600— 600 $-t kap-
tak, amely összeget a washingtoni XXVIII.
Nemzetközi Földtani Kongresszusra való
utazásukhoz használják fel. Budai Tamás,
Csillag Gábor és Koloszár László 800 $-t
kaptak tervezett olaszországi tanulmány-
útjukhoz, amelynek célja a Dolomitok
triász képzdményeinek tanulmányozása
és a balaton-felvidéki képzdményekkel
való korrelációja. Bartha András 500 $
támogatásban részesült, s így lehetséget
kapott a mikrokémiai technikák 11. nem-
zetközi konferenciáján (Wiesbaden, 1989.
augusztus) való részvételre. Piros Christa
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300 $-t kapott a nyugat-németországi
Springer Verlaghoz tervezett tanulmány-
útja megvalósításához. Kordos László a
rudabányai koponyaleletekkel és azok kí-

sér faunájával kapcsolatos vizsgálatokat
tervez Becsben (Természettudományi Mú-
zeum, Egyetem), ehhez 100 $ támogatást
kapott az alapítványból.

Hála József

Tudománytörténeti szimpózium Selmecbányán
(1988. október 3—7.)

Az INHIGEO (International Commis-
sion of the History of Geological Sciences),

a Szlovák Tudomány- és Technikatörténeti
Társaság, a Szlovák Földtani Társulat és

a Szlovák Bányászati Múzeum rendezésé-
ben 1988. október 3. és 7. között ,,A Nyu-
gati-Kárpátok földtani kutatásának törté-

nete az els világháborúig” címmel trilate-

rális szimpóziumot tartottak Csehszlová-
kiában.
A szimpózium megrendezésében közre-

mködött a Magyarhoni Földtani Társulat
Tudománytörténeti Szakosztálya és a Len-
gyel Tudományos Akadémia Földtudomá-
nyok Múzeuma is.

A szimpóziumon Csehszlovákiából 11,

Lengyelországból 6, Magyarországról jiedig

szintén 6 kutató vett részt. Meghívott ven-

dégként jelent volt 1 szovjet és 1 osztrák
szakember is. A magyar delegáció tagjai

dr. Csíky Gábor, a küldöttség vezetje és

Zimmermann Katalin (Magyarhoni Föld-
tani Társulat), valamint dr. Vitális György,
dr. Bohn Péter, Papp Péter és dr. Hála
József (Magyar Állami Földtani Intézet)

voltak ( 1. ábra).

A szimpóziumot a Selmecbányához
(Banská Stiavnica) tartozó, attól 7 km-re
lev Tópatakon (Bansky Studenec), a
D1NAS vállalat festi környezetben elhe-

lyezked üdüljében rendezték meg, s

ugyanitt szállásolták el a külföldi delegá-

ciók tagjait is.

A rendezvényt október 3-án Doc. Dr.
Eugénia Bajzíková, a pozsonyi Komensky
Egyetem prorektora nyitotta meg. A ren-

1. ábra. A szimpózium szervezi és résztvevi a DlNWS üdüljének bejárata eltt.
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dez szervek nevében Ján Jancsy köszön-
tötte a résztvevket, majd V. V. Tyihomi-
rov professzor, a szimpózium díszvendége
kért szót. A jeles tudós a földtani tudo-
mánytörténeti kutatások fontosságáról be-

szólt, röviden áttekintette az INHIGEO
történetét és értékelte az ez idáig megren-
dezett nemzetközi konferenciák eredmé-
nyeit.
Három nap alatt 16 eladás hangzott el

angol, német és orosz nyelven:

Október 3.

Elnök: Vlagyimir Vlagyimirovics Tyi-
homirov (Moszkva).

1. Ján Novak (Selmecbánya): Külföldi
geológusok és bányászok tanulmányútjai

Szlovákiában a XVIII. százai 1 közepéig.
2 . Josef Haubelt (Prága) : Born Ignác

és a Nyugati-Kárpátok kutatásának kez-

dete.

3. Ján Baran (Pozsony): A Nyugati-
Kárpátok szerkezetének leírása I. Born,
J. Esmark, B. Hacquet, J. E. Fichtel,
F. S. Beudant, G. G. Pusoh és más szer-

zk mveiben.
4. Antoni Stanislaw Kleczkowski

(Krakkó): Georg Gottlieb Pusch kutatásai
a Kárpátokban.

Október 4.

Elnök: Wojeiech Narebski (Krakkó).
l.Tillfried Cernajsek (Becs): A Geo-

logische Bundesanstalt tudományos adat-
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tárának fontossága a földtani tudomány-
történeti kutatásban.

2. Zbygniew WÓjcik (Varsó): Dionys
Stúr kutatásai a Lengyel Kárpátokban.

3. Csíky Gábor (Budapest): A Magyar
Orvosok és Természetvizsgálók vándor-
gyléseinek szerepe a mai Szlovákia föld-

tani megismerésében.
4. Papp Péter (Budapest): A Magyar-

országi Kárpát-Egyesület négy évtizede.

5. Regina Kapdas— Zbygniew WÓjcik
(Varsó): A takaróelmélet alkalmazásának
kezdetei a Lengyel Kárpátokban.

6. Jan Rzymelka (Katowice): Els kí-

sérlet a „teschinitek” leírására a sziléziai

Kárpátokban a XIX. század elején.

Október 5.

Elnök: Csíky Gábor (Budapest).
1. Vitális György (Budapest): A Nyu-

gkti-Kárpátokat és környékét ábrázoló
XVI— XVIII. századi térképek földtani és

vízföldtani tanulságai.

2. Michal Szulczewski (Varsó): A fej-

ld földtani módszerek hatása a Nyugati-
Kárpátok kutatásában a XIX. század els
felében.

3. Vojeiech Narebski (Krakkó): Z.

Brosniacki paleoichthyológiai tanulmá-
nyai a kárpáti flisben.

4. Hála József (Budapest): A wieliczkai

sóbányászatra vonatkozó adatok a XVIII
— XIX. századi magyar irodalomban.

5. Józef Babicz (Varsó): Földtani kuta-

tások a Kárpátokban a tematikus kartog-

ráfia tükrében.
6. Zbygniew WÓjcik (Varsó): A karszt-

jelenségek tanulmányozásának története a
Nyugati-Kárpátok déli részén.

Az eladások elhangzása után a rendez
szervek nevében J. Jancsy mondott kö-

szönetét az eladóknak és V. V. Tyihomi-
rov értékel zárszóban foglalta össze a
szimpózium tanulságait.

Az eladásokat követen fogadáson és

kirándulásokon vettek részt a kutatók.

Október 5-én a Selmecbányái város-

házán Ján Petrík tanácselnök fogadta és

köszöntötte a külföldi delegációk tagjait,

majd a küldöttségek vezeti mondtak kö-

szönetét a szimpózium megrendezéséért
Ezután minden jelenlev beírta nevét
Selmecbánya városi tanácsának vendég-
könyvébe (2. ábra).

Október 5-én délután Iván Herckó-
nak, a Selmecbányái Szlovák Bányászati
Múzeum igazgatóhelyettesének vezetésével
meglátogatták a Szabadtéri Bányászati
Múzeumot. Felkeresték a múzeumnak be-
rendezett Bertalan-tárót is, ahol a régi
selmeci ércbányászat történetét tanulmá-
nyozták.

Október 6-án Körmöcbányára tettek ki-

rándulást, ahol városnézés és a városi mú-
zeum (a történeti és a bányászati kiállítás,

valamint a pénz- és érmegyjtemény) meg-
tekintése szerepelt a programban. Ezután
leszálltak a 240 m mély Ferdinánd-aknába,
ahol szakavatott vezetk kalauzolásával
megtekintették az ott üzemel hidromecha-
nikai ermvet.

Selmecbánya felé menet a Szklenói-
völgyön keresztül vezetett az út. A SzabÓ-
sziklánál a magyar delegáció tagjai rövid
idre megálltak és a legnagyobb magyar
geológus, Szabó József emlékének adóztak.

Október 7-én a magyar résztvevk meg-
tekintették a Vihnyefürd melletti „k-
tengert”, tanulmányozták a Garam völ-

gyének földtani és geomorfológiai adottsá-
gait, valamint felkeresték a garamszent-
benedeki bencés apátságot, Bakabánya
bányászfalut és a Bacsófalvi-tó környékét.

Összefoglalóan elmondható, hogy a
szimpózium eredményes volt. Ez a szerve-

zk munkájának, minden részletre kiter-

jed figyelmének és figyelmességének, vala-

mint az alaposan felkészült eladóknak, a
feldolgozott témáknak és a sok új kutatási
eredményt tartalmazó eladásoknak kö-
szönhet.
A beszámolókat élénk viták, eszmecse-

rék követték és alkalom nyílt a személyes
kapcsolatok felvételére, iÜ. ápolására is,

amelyek a további együttmködést és ku-
tatásokat is segíthetik.

A szervezk megjelentették az eladások
kivonatát és tervezik azok teljes terjede-

lemben való közzétételét is.

A résztvevk egyöntet véleménye az
volt, hogy tudománytörténeti szimpóziu-
mok rendezésére nagy szükség van és a
delegációk tagjai kifejezték abbéli remé-
nyüket is, hogy a Selmecbányái tudomá-
nyos rendezvénynek hamarosan folytatása

lesz, esetleg Magyarországon

.

Hála József
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A KÜLFÖLD FÖLDTANÁBÓL
A centenáriumi Teleki Sámuel expedíció*

Juhász Árpád**
ENGINEER1NG IIBRAH

(12 ábrával Ó3 1 táblázattal)

CORMUL UHWÍWIIY

Összefoglalás : 1987 decemberében 1 1 tagú magyar kutatócsoport indult

Kelet-Afrikába, hogy végigjárva Teleki Sámuel száz évvel ezeltti expedíciójának út-

vonalát, különböz tudományágak szemszögébl mérje fel azokat a változásokat, amelyek
egy évszázad alatt a természeti környezetben végbementek.

Száz esztendvel ezeltt Teleki Sámuel az egyik utolsó fehér foltot tüntette el Afrika
térképérl, felfedezve két addig ismeretlen tavat: az osztrák trónörökösrl, illetve fele-

ségérl elnevezett Rudolf- és Stefánia-tavakat. Idközben mindkét név eltnt Afrika
térképérl, elbbit a környéken él kenyai népcsoport után ma Turkána-tónak, utóbbit,

amelynek nagy része Etiópia területére esik, Chew Bahirnak nevezik. Afrika térképén
ma egyetlen magyar nevet találunk, a 646 m magas Teleki-vulkánét, a Turkána-tó déli

partja közelében.
Teleki és Höhnel feljegyzései egyaránt bizonyítják, hogy a száz évvel ezeltti kalan-

dos expedíció kifejezetten tudományos érdekeket is szolgált. Részben nekik köszönhet,
hogy a múlt század végére körvonalazódott az a hasadékrendszer, amelyet Eduard Suess
aztán Kelet-afrikai árokrendszerként vezetett be a földtudományokba, s amely napjaink-
ban — a lemeztektonikai elmélet korában — a riftesedés iskolapéldája.

Tekintettel arra, hogy a kutatócsoport többsége a földtudományok képviselibl ver-

buválódott, jelen tanulmány elssorban a Teleki által érintett útvonal geológiai-geo-

morfológiai megfigyelésére koncentrál.

Bevezetés

1987 decemberében 11 tagú magyar kutatócsoport indult Kelet-Afrikába,

hogy végigjárva Teleki Sámuel száz évvel eltti expedíciójának útvonalát,

különböz tudományágak szemszögébl mérje fel azokat a változásokat, ame-
lyek egy évszázad alatt a természeti környezetben végbementek. Az össze-

hasonlítás alapját Teleki Sámuel ez ideig kéziratban maradt feljegyzései, vala-

mint kísérjének, a pozsonyi születés, magát osztráknak valló Ludwig von
HöHNELnek a könyvei és egyéb publikációi képezik. A centenáriumi expedíció
tagjai között geográfusok, geológusok, térképészek, biológusok mellett helyet
kaptak a tudománytörténet, a néprajz és az afrikanisztika képviseli is.

Száz esztendvel ezeltt Teleki Sámuel az egyik utolsó fehér foltot tüntette
el Afrika térképérl, felfedezve két, addig ismeretlen tavat: az osztrák trón-

örökösrl, illetve feleségérl elnevezett Rudolf- és Stefánia-tavakat. Idközben

* Eladta az Általános Földtani Szakosztály eladóülésén, 1988. május 25-én.
•* 1021. Budapest II., Tárogató u. 45.
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mindkét név eltnt Afrika térképérl, elbbit a környéken él kenyai nép-

csoport után ma Turkána-tónak, utóbbit, melynek nagy része Etiópia terüle-

tére esik, Chew Bahirnak nevezik. Afrika térképén ma egyetlen magyar nevet
találunk, a 646 m magas Teleki-vulkánét, a Turkána-tó déli partja közelében.

Kisebb méretarányú turistatérképek is rzik a Teleki nevet, így a Kenya-
hegységben lev Teleki-völgy és Teleki-tengerszem.

Teleki és Höhnel feljegyzései egyaránt bizonyítják, hogy a száz évvel

ezeltti kalandos expedíció kifejezetten tudományos érdekeket is szolgált.

Teleki — tapasztalataink szerint is kiváló megfigyelként — rögzítette az

útja során érintett tájak geológiai sajátosságait, számos kristályos és vulkáni

kzettípust különítve el. Példaszerek Höhnel geomorfológiai illusztrációi.

Részben nekik köszönhet, hogy a múlt század végére körvonalazódott az a

nasadékrendszer, amelyet Eduard Suess aztán Kelet-afrikai árokrendszerként

vezetett be a földtudományokba, s amely napjainkban — a lemeztektonikai

elmélet korában — a riftesedés iskolapéldája (1. ábra). A geológiai-geomorfoló-

giai jelenségek mellett TELEKiék felfigyeltek az árokrendszerben elhelyezked

tavak magasabb térszínen lév si partvonalaira és ebbl a tavak egykori

1 Ül 2 / 3 ö
1. díjra. A kelet-afrikai árokrendszer. Jelmagyarázat: 1. 1250 m tszf. magasság feletti térszínek, 2. törés-

vonalak, 3. tavak

Fig. 1. The East African rift system. Captions: 1. Land over .250 m, 2. Faulté, 3 Lakes
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nagyobb kiterjedésére és ezzel összefüggésben jelents éghajlatváltozások lehe-

tségeire következtettek. A kiváló fizikummal megáldott Teleki a maga korá-

ban egyedülálló magassági rekordokat állított fel az egyenlíti magashegysé-

gekben. a Kilimandzsárón 5300 m, a Kenya-hegységben 4300 - 4400 m körüli

magasságba jutva. Feljegyzései is támpontként szolgálnak arra nézve, hogy

száz év alatt milyen hatalmas mértékben visszahúzódtak ezeknek az óriás-

vulkánoknak a gleccserei — elssorban az éghajlat szárazabbá válásának követ-

keztében.

Tekintettel arra, hogy a kutatócsoport többsége a földtudományok kép-

viselibl verbuválódott, jelen tanulmány elssorban a Teleki által érintett

útvonal geológiai-geomorfológiai megfigyelésére koncentrál.

Teleki Sámuel egykor Zanzibár szigetén toborozta népes, több száz fs
teherhordó karavánját. Nyomait keresve expedíciónk meglátogatta a , .Szegf-

szeg-szigetet”, amelynek felszíne tekintélyes részben fiatal korallmészkbl
áll. A kontinens indiai-óceáni partvidékét kiterjedt korallzátonyok kísérik,

amelyek legmagasabb részei szigetekként emelkednek a tenger színe fölé.

Teleki korában ismeretlen volt még Zanzibár szigetének mélyebb geológiai

felépítése. A mélyfúrások és tengeri kutatások azóta feltárták az aljzatot.

Ismertté vált. hogy az afrikai szárazföld keleti partszegélyét fiatal üledékekkel

vastagon kitöltött süllyedék választja el Zanzibártól, az ún. Zanzibár-csatorna.

Itt az enyhén gyrt és töredezett üledékösszlet kvarter, neogén, eocén, paleo-

cén, fels- és alsókréta korú rétegekbl áll, 500— 1000 m vastagságban. A sziget

keleti oldalán is árokszer süllyedék található, ahol az elbbiekkel egyez korú

üledékek lényegesen mélyebb helyzetben találhatók. A Zanzibár-csatorna üle-

dékanyaga azt bizonyítja, hogy Zanzibár már legalább százmillió éve önálló

mozaik az afrikai kontinens keleti partja közelében és elkülönülése független

a kelet-afrikai árokrendszer fiatal szerkezeti mozgásaitól.

Kelet -Afrika földtani vázlata

Kelet-Afrika geológiai felépítése és múltja vázlatosan az alábbiakban foglal-

ható össze:

a) a legidsebb, prekambriumi pajzsokat alkotó kristályos kzettömegek kora
2,5 3,0 milliárd év. Köztük egyaránt találhatók üledékes és vulkáni ere-

detek. Elbbiek nagy része sekélytengeri környezetben lerakódott folyó-

vízi hordalék.
b) 1,0— 0,9 milliárd éve újabb transzgresszió következett, a sekélytengerben

vastag homok- és agyagrétegek rakódtak le, részben vulkáni kzetek kelet-

keztek. Ezek enyhébben metamorfizált állapotban pl. a kenyai Nyanza
pajzson ismerhetk fel.

c) 650 millió éve, a prekambrium vége felé megkezddött az ids kontinentális

litoszféra-töredékként értelmezhet pajzsok: Afrika, Dél-Amerika, India,

Antarktisz összetorlódása, a Gondwana kialakulása. Ennek során jelents
orogenezis ment végbe Kelet-Afrikában is, ennek egyik igen intenzív sza-

kasza 500 millió éve volt. Az ekkor kiemelkedett hegységlánc ersen lepusz-
tult maradványa a Mozambiki-övben ismerhet fel, amelynek kristályos

pásztája több ezer km hosszan húzódik Kelet-Afrikán keresztül. Idközben

I
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Afrika — a Gondwana részeként — a déli sark felé sodródott, amirl
Kelet-Afrikában is kiterjedt gleccserek nyomai tanúskodnak.

d) A Mozambiki-hegységlánc lepusztulásáról fleg a permben és a triászban
vastag üledékrétegek árulkodnak. A meanderez folyók által lerakott üle-

dékekben nvénymaradványok, apró halak és gyíkszer hüllk fosszilizá-

lódtak. Idközben Madagaszkár levált Afrika testérl és dél felé sodródott
(eredetileg a mai kenyai-tanzániai határ magasságában feküdt), a mezozoi-
kumban pedig megkezddött Afrika és Dél-Amerika különválása is.

e) A jura transzgresszió már ersen lepusztult térszínen következett be, amit
finomodó agyag- és meszes iszaprétegek lerakódása jelez. Az Indiai-óceán

partvidékén — Kenyában Mombaszánál, Tanzániában Tangánál gazdag
jura korall-, ammonitesz- és kagyló-fauna található. A kréta els harmadá-
ból származó homokk Kenyában, a Turkána-tó közelében dinoszaurusz-
maradványokat is megrzött. A kelet-afrikai árokrendszer kialakulásának
els jelei, elssorban felboltozódás, regionális kiemelkedés formájában 70

millió éve — a kréta-tercier határon — mutatkoztak. Az árokrendszer azon-

ban mai formájában dönten az utolsó 2 millió esztend eredménye.
Közben — a neogén és a kvarter folyamán — a mozgásban lev árokrend-

szerben tavak keletkeznek és tnnek el, folyórendszerek változtatják medrü-
ket a tektonikai mozgások függvényében. A szárazföldi tavi üledékek a miocén-
tl kezdve gyakran tartalmaznak emlsmaradványokat, majd az utolsó négy-

millió évben több világhír lelhelyen konzerválódtak ifomínida-maradványok
is (Olduvai, Koobi Fora).

Geológiai megfigyelések Teleki útvonalán

Teleki Sámuel útvonalát követve, részben azt kisebb-nagyobb kitérkkel
kiegészítve, centenáriumi expedíciónknak lehetsége nyílott a felsorolt föld-

történeti komplexumok nagy részének tanulmányozására. A geológiai-geo-

morfológiai megfigyelések mellett — amelyekhez légi és rfelvételek is rendel-

kezésre álltak — módunk volt rendszeres mintagyjtésre. Ahhoz, hogy egy
féléves expedíció új tudományos eredményeket produkáljon olyan, geológiai

szempontból viszonylag jól feltérképezett országokban is, mint Tanzánia és

Kenya, azokra a régiókra kell koncentrálni, amelyek a legtöbb nyitott, meg-
oldatlan problémát rejtegetik. Ezek közé tartozik Tanzániában Kelet-Afrika

legaktívabb tzhányója, a Nátron-tó közelében emelked 01 Doinyo Lengai,

avagy Kenyában az egy évszázad óta vita tárgyát képez Teleki-vulkán.

Útvonalunk során számos egyéb lehetség adódott a kelet-afrikai árokrendszer

különböz jelleg szakaszainak megfigyelésére, ahol saját tapasztalatainkat

szembesíthettük a kontinentális litoszféra széthasadására vonatkozó, részle-

tekben egymástól merben különböz lemeztektonikai interpretációkkal.

Az afrikai szárazföldön megtett utunkon a már említett parti korallmészk-
vidék után elször a Tanga környéki jura karsztot kerestük fel. Itt recens vál-

faját ismerhettük meg a hazai jura idszaki skarsztnak (Úrkút, Csárda-hegy),

amely egykor szintén trópusi körülmények között keletkezett. A vízszintesen

rétegzett jura mészkben meredekfalú völgyek alakultak ki. A Kurumuzi-
völgy oldalában nyílik az Amboni-barlang, a felette lév platón szép labirint -

karszttal. Különösen látványos az ún. Maweni-börtönkarszt.
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Utunk els szakasza ezután jórészt kristályospala térszínen vezetett az

Uszambara és a Pare-hegység lábánál. Elbbi 2570, utóbbi 2643 m-re emel-

kedik a tenger színe fölé. Az Uszambara-hegység délnyugati oldalán lév völ-

gyekben tanulmányozhattuk a metamorf kzeteket, amelyek a tanzániai ún.

Uszagaran formációhoz tartoznak. Ez a formáció a földtörténeti áttekintés-

ben c ) pontban említett késprekambriumi-paleozóos vonulat része, jórészt

üledékes származású kristályos palákkal, granulitokkal, gneiszekkel, gyakori

pegmatitos képzdményekkel. Hasonló metamorf kzetek alkotják a Kili-

mandzsáró és a Meru óriásvulkánok aljzatát.

A Kilimandzsárónál találkoztunk elször a kelet-afrikai árokrendszer tágabb
térségében lév vulkáni képzdményekkel. A hasadékvölgytl mintegy 150

km-re fekv vulkán három kitörési központ körül épült fel (2. ábra). A hegy-

NyENy KEK

Shira Kibo Nyereg Mawenzi

50 km

2. ábra. A Kilimandzsáró szerkezete. Jelmagyarázat: 1. Harmadidszaki láva, 2. Prekambriumi pala
és gneisz

Fig. 2. Section through Kilimanjaro. Captions: 1. Tertiary lavas, 2. Precambrian sehist and gneiss

ség összes vulkáni anyaga közel 5 ezer köbkilométerre becsülhet. A három f
központ közül viszonylagosan eredeti formájában a középs, Kibo csúcs ma-
radt meg, amely 5895 m-rel Afrika magassági rekordját tartja. Tetején 2,5 km
átmérj kalderában egy kisebb, 820 m átmérj bels kaldera, illetve azon
belül egy 340 m átmérj hamukúp található.

A küls kaldera peremét fonolit, a bels krátert nefelinit alkotja. Láva-
folyásai is alkáli jellegek. A legnagyobb tömeg a trachibazalt (500 km3

),

legjellegzetesebb a nagyméret porfiros földpátkristályairól könnyen felismer-

het rombporfir (150 km3
), amely kzettani szempontból helyenként trachit-

nak, máskor fonolitnak minsül. Jelents tömegben találhatók trachiandezit-
lávafolyások is (190 km3

).

A magassági sorrendben következ csúcs a Mawenzi (5149 m), a Kibótól
K-re. ersen lepusztult, többnyire kürtkitöltésekbl és dájkokból áll. Eredeti
méretei a maiaknál lényegesen nagyobbak lehettek, a trachibazaltos, nefelini-
tes, bazaltos lávák és piroklasztikumok térfogata meghaladhatta a kétezer
köbkilométert. A Kibótól Ny-ra fekv Shira ma már nem éri el a négyezer m-es
magasságot sem, lepusztult kalderájának maradványait részben a Kibóról
származó lávafolyások töltötték ki. A Shira trachiandezites, trachibazaltos
lávakzetei és piroklasztikumai 500 km3-re becsülhetk. Mindhárom csúcs
egyébként közös vulkáni alépítményen épült, egy NyÉNy- KDK irányú törés-
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vonal mentén, és a f kitörési központok mellett nagyszámú parazitakráter is

mködött. A parazitakráterek fonolit, trachit, andezit mellett karbonatitokat
és ankaramitokat produkáltak.
A Kilimandzsárót létrehozó vulkáni tevékenység kezdetét 1,1 millió évre

teszik. A Mawenzit egykor felépít lávafolyások kora 500 000— 600 000 év.

A Kibo „lávatorony trachitjának” kora 500 000 esztend. A fels trachi-

andezit csoport kzetei 400 000 éve keletkeztek. A f rombporfircsoport láva-
kzetei (bennük a földpátkristályok mérete átlag 3 cm, és össztérfogatuk a
kzet egyharmadát is eléri) 360 000 éve szilárdultak meg. Az ún. Lent-csoport
fonolitjai 250 ezer évesek. A kis rombporfiros csoport tagjai (fonolitok, 1 cm
körüli porfiros földpát- és 2 mm nagyságú nefelinkristályokkal) 180 000 éve
keletkeztek. A Kibo kaldera fonolitos pereme 100 000 esztendeje alakult ki,

a bels krátercsoport nefelinites kzetei (ezekben nincs porfiros földpát, a
porfiros nefelinkristályok mérete 3 mm körüli, mennyiségük 20%) a néhány
tízezer évvel ezeltti utolsó aktív szakasz képviseli. A Kibo sem tekinthet
tehát mköd vulkánnak.
A Kilimandzsáró vulkáni kzeteinek részletes feldolgozása a Sheffieldi Egye-

tem és a Tanzániai Földtani Szolgálat 1953 -57. közötti közös expedíciójának
köszönhet és ma is összehasonlítási alapul szolgál a kelet-afrikai árokrendszer
vulkanizmusának értelmezéséhez.

A keleti hasadékvölgy felé vezet utunkon a Kilimandzsáró után a Meru
volt a következ állomás. A 4566 m csúcsmagasságú, hatalmas vulkán mintegy
100 km-re fekszik keletre a hasadékvölgy tengelyétl. A hegységtl északra a
kristályos aljzat felszínre bukkan, de néhány más környez helyen is csak
10-20 méterrel fekszik a felszín alatt. A Meru hatalmas, félkör alakú kalde-

rájának piroklasztikumai is gyakran tartalmaznak metamorf kzetásványokat,
fleg gneiszét, tanúskodva a kristályos aljzatról. Egyéb helyeken azonban a

hegység lábát a fiatal üledékek vastag köpenye takarja, köztük is jellegzetesek

a vulkáni iszapárak, laharok. Vastag tufarétegek is lerakodtak a hegység pere-

mén.
A vulkáni anyagok között a f törészóna kialakulását megelz „ids” és

azt követen felnyomult „fiatal” kzetcsoportok különíthetk el (f törés-

rendszer kialakulása itt 1,15— 1,20 millió évre tehet). A legidsebb láva-

kzetek fleg a Merutól nyugatra vannak feltárva. A Matisiwi és a Matuginigi

törésfalnál 240 m az ids lávarétegek összvastagsága, de még a déli oldalon

sem vékonyabb 180 méternél. Az ids lávakzetek fleg alkáli jelleg olivin-

bazaltok, de gyakoriak a hawaiitok és egyéb bázisos kzetek. Az alkáli bazalt-

sorozat középs részérl származó minták kora, kálium-argon kormeghatározá-
sok alapján 2,3 millió év.

A Meru ftömege nyugaton blokkos törések mentén emelkedik ki. Idsebb
vulkáni kzetei között 1,5 millió éves nefelinitek találhatók, a társult brecs-

csiákban lév egyes fonolitzárványok kora 2,0 millió év. Az ids extruzívumok
kémiai összetétele arra utal, hogy a vulkanizmus már a f töréseket megelzen
is alkáli jelleg volt.

A f törések kialakulását fonolit és fonolitos nefelinitlávák felnyomulása
követte. (Az 01 Doinyo Sambun és Naigonesoittól É-ra). A Kis-Meru egyveret
vastag breccsia összletében is gyakoriak a fonolitos nefelinit-törmelékek, koruk
mintegy 300 000 év. A Kis-Meru genetikája eltér a hegység központjának
keletkezésétl, a 3800 m-es csúcs monogenetikus vulkáni kúpnak tekinthet.
Kzeteit a Nagy-Meru fiatalabb lávafolyásai legfeljebb megpörkölték.
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A Nagy-Meru kúpja 200 000 60 000 éves idkeretben épült fel és eredetileg

olyan szimmetrikus kúp lehetett, amely legalább 4800— 4900 m magasba nyúlt.

Legfbb építanyaga vulkáni breccsia és tufa, a fonolitos és nefelinites láva-

rétegek alárendeltek. A Kilimandzsáróval összehasonlítva tehát feltn a

piroklasztikumok nagy aránya. A kitörések a törmeléket sugarasan, a központ-

tól távolodva egyre finomodó nagyságú anyagként rakták le, legyezszer
formákban. A hegység lábánál a tufa, illetve agglomerátum gyakran folyóvízi

üledékekkel keveredik.

A Nagy-Meru fkúpjának kialakulását vastag fonolit és nefelinit lávasapka

megszilárdulása fejezte be mintegy 60 ezer éve. Egyes tömeges lávafolyások

messze lehatoltak a lejtkön, ahol napjainkban kemény hátakként, bordák-

ként húzódtak, kiemelkedve lágyabb környezetükbl. Vannak a fkúp sztrato-

vulkáni építményébe benyomult és ott megrekedt viszkózus fonolit dagadó-
kúpok is, fleg az északi szárnyon.

A fkúp kialakulását ers lepusztulás követte, majd meghatározatlan id-
pontban a fkúp egész fels része beomlott. Az összeroppanás keleti irányban
alárohanó iszapáradatot indított útnak. Az iszapos 1ahar-üledékek 1500 km 2 -t

borítottak be, északi irányban 50, déli irányban 30 km-re jutva el, kelet felé

még a Kilimandzsáró lejtjére is felhatolva. A jelenlegi félkaldera azonban
nem egyetlen összeomlás következménye, a lahar-áradatok ugyanis több alka-

lommal követték egymást. Az utolsó lahar mintegy 7 ezer éve gátolta el a
hegység keleti oldalán lév Momela-tavakat.
A teljes beomlás után új hamukúp épült a kaldera udvarában. Kési fázis-

ban a hamukúp és a kaldera fala között nefelinites, fonolitos dóm nyomult fel,

amelybl induló lávafolyások a kaldera aljáig eljutottak. A hamukúp aljában

számos kenyérk jelleg, salakos lávabomba is található.

A hamukúp krátere még 1910-ben is mködött néhány napig, a fumarola
tevékenység pedig csak 1954-ben gyengült. Ma már hmérsékleti anomália sem
észlelhet a hamukúp tetején, amelyre való feljutás a laza, süppeds hamuban
igen megerltet vállalkozás. Sokkal jobban megfigyelhet a hamukúp a kal-

dera ép faláról, elssorban a Kis- és Nagy-Meru közötti szakaszról.

Jelents vulkáni szerkezet a Merutól keletre elkülönült helyzetben lév
Ngurdoto 1853 m tszf-i magasságban. Szép, szabályos krátere, amelynek falát

fonolitos összetétel breccsia és tufa építi fel, 360 m mély. Festi tó tölti ki a
hegységtl DK-re fekv Duluti-krátert, amelyet a TELEKi-expedíció Bal Bal
néven említ. Az itt található nefelinit, fonolit, illetve breccsia 80 000 éves.

A hasadékvölgy tanzániai szakaszán, a Monduli hegység nyugati oldalán
ereszkedtünk alá elször az árokrendszer keleti hasadékvölgyébe. Teleki
expedíciója annak idején a Merutól észak felé vette útját, ez az útszakaszunk
tehát eltért az eredetitl. Indokolta e kitérnket, hogy így a keleti hasadék-
völgy tanzániai szakaszát is bejárhattuk, beleértve a Nátron-tó környékét,
Kelet-Afrika egyetlen, napjainkban is mköd vulkánjával, az 01 Doinyo
Lengai-jal. A hasadékvölgy ezen szakasza egyébként rendhagyóan aszimmet-
rikus, az árok keleti fala gyakorlatilag hiányzik, az árok menedékesen emel-
kedve kapcsolódik a Meru és a Kilimandzsáró elterében húzódó medencékhez
(3. ábra).

Az árok — vagy találóbb néven hasadékvölgy — nyugati fala viszont mere-
dek, a fleg kristályos palából álló kzetperemet számos törés tagolja, st a fal

tövében nagy ásványianyag-tartalmú források is fakadnak. A kristályos palák
nagy része savanyú gneisz, egyszer ásványos összetétellel (kvarc, mikroklin,
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1 2 3

3. ábra. Az árokrendszer keleti ága (részlet). Jelmagyarázat: 1. Vulkán, 2. Hasadékvölgy fala, 3. Tó, 4. 1800 m
tfsz. magasságnál magasabb térszín

Fig. 3. The eastern rift. Captions: 1. Volcanoes, 2. Scarps, 3. Lakes, 4. Land over 1800 m

albit vagy oligoklász, biotit, járulékosan cirkon, apatit, turmalin, epidot és

vasérc). A gneisz-összletbe helyenként amfibolittestek ékeldnek. A gneisz

alkáliák átgzölgésével sok helyen migmatitos folyamaton is keresztülment.

A kristályos palákat számos helyen járják át pegmatitos erek, másutt kvarcit-

testek észlelhetk. A Manyara-tó nyugati falát alkotó kristályos vonulat része

a Mozambiki-övnek és az Uszagaran formációhoz tartozik.

A hasadékvölgytl ÉNy-ra kialudt vulkánok sorakoznak, közülük a Ngoron-

goro 22 km átmérj óriáskalderája uralja a tájat. Pereme 2300 m tengerszint

feletti magasságban húzódik. Jelents vulkánok a tájon a 3500 m fölé tornyo-

suló Loolmalasin, valamint az Olsirwa és a közel 6 km átmérj kalderájáról

könnyen felismerhet Olmoti (3050 m). A Ngorongorot, az Olmotit, valamint
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a tóval kitöltött 7 km átmérj Empakai-krátert — helyesebben kalderát

repülgéprl is vizsgáltuk és számos légi felvételt készítettünk. Jól megfigyel-

hetk fentrl a vízfolyások, amelyek részben az Olbalbalba, részben a Ngoron-

goróba. DNy-on az Eyasi-, középen a Manyara-tóba ömlenek.

A vulkáni vidék DK-i lejtit 1600—1700 m magasságban többnyire kevert

erdk fedik. A helyenként dúsabb növényzet ellenére a vulkánok morfológiája

a magasból jól megítélhet és az egymás közelében lév vulkáni kitörések

termékei többnyire megkülönböztethetk. A pliocén végén keletkezett Ngoron-

goro egykor a Meruhoz hasonló méret vulkáni hegy lehetett, míg egy hatal-

mas robbanás nem vezetett az óriási kaldera beszakadásához. A kaldera

udvara 1800 m magasságban van, peremét helyenként 500 m viszonylagos

magasságú meredek falak határolják. Az Olmoti kaldera fala kisebb magasságú

és kevésbé karakterisztikus, ami elssorban egy a kaldera peremét áttör
patak eróziójának a következménye. Szinte tökéletesen ép ugyanakkor az

Empakai-kaldera, amely éles kontúrokkal különül el környezetétl, 3 km át-

mérj krátertavának nincs lefolyása.

A kráterfelföld és környéke döbbenetes mennyiség vulkáni kzetanyagot
képvisel és alapveten egy idsebb és egy fiatalabb komplexumra osztható.

Az idsebbek fleg a kráterfelföldön és a Manyara-hasadékvölgytl északra

uralkodnak. A bazalt a legközönségesebb kzet, ásványos összetétel és szöveti

jelleg szempontjából számos variánssal. Kiterjedtek az olivinbazalt-lávafolyá-

sok, de elkülöníthet traehibazalt, bazanit, valamint tefrites kzetek. A Ngo-
rongoro ÉNy-i és DK-i szárnyán, de általában a nagy kalderák környezetében

a trachit is gyakori. Fonolit a Loolmalasin és az Olmoti fels régióiban talál-

ható. Andezit ritka a kráterfelföldön.

A felsorolt lávakzetek mellett nagy térségeket borít a kirobbant vulkáni

törmelék. Az Olmoti keleti részét átszel szakadékban közé lávarétegek éke-

ldtek. Nainokanoka közelében a homokfinomságú tufában fosszilis talajszintek

ismerhetk fel. Az Olsirwán és a Loolmalasinon durvább agglomerátum is el-
fordul. A Ngorongoro déli falánál vezet út bevágásaiban a salakos lávát

helyenként bazalttelérek, pontosabban dájkok járják át, a közelben barna és

sárga szín tufa is van. Mbaraitól K-re a szakadékban és a törésfalon folyóvíz

által áthalmozott tufa, illetve vulkáni konglomerátum települ. A legdélebbi

részen ignimbritek is felhalmozódtak. A hasadékvölgy falának tövében trachi-

bazaltból formálódtak lávadóm-sorozatok. DK-en nefelinit építi fel a dombo-
kat. Bazaltos összetétel vörös, vagy bíborszín salakkúpok gyakoriak a tér-

ségben és fleg kisebb törések mentén sorakoznak. A Kerimasi — amely fként
a pleisztocén második felében mködött — messzi vidékeket borított be jelleg-

zetes meszes tufájával. Ez a vulkán a kráterföld ÉK-i részén helyezkedik el,

közel Kelet-Afrika ma is mköd tzhányójához, az 01 Doinyo Lengaihoz.

Ez utóbbi 2900 m magas, utolsó nagy kitörése 1983-ban volt, de kráterében az

utóvulkáni jelenségek állandó aktivitásról tesznek tanúságot. A maszájok által

istenként tisztelt hegyet megmásztuk, leereszkedtünk kráterébe és különösen
karbonatitláváit, iszapfortyogóit részletesen tanulmányoztuk. Emellett repül-
géprl légifelvételeket készítettünk a Nátron-tó medencéjérl, a hasadékvölgy,
illetve a kráterfelföld határterületérl. A repülút során jól követhet volt a

hasadékvölgy tágabb térségének sajátos vízhálózata. így követhettük a Mnoik
vagy Malambo folyócskát, amely keresztezve a hasadékvölgy széles síkságát,

a Nátron-tóba ömlik. A Nátron-tó vízfelülete ottjártunkkor, a száraz évszak-

ban, minimálisra zsugorodott, felszínének dönt többségét a nátriumkarbonát-
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ból álló fehér sóréteg alkotta. Az évi csapadék itt 250 mm, míg a potenciális

párolgás eléri a 2000 mm/évet. A Mosonik és az Elanairobi környékén ered
patakok közvetlenül a Nátron-tóba ömlenek, de vizük — legalábbis a száraz

idszakban — rögtön el is vész a tóparti üledék-lerakódásokban. A kráter-

felföldön néhány kisebb patak viszont az Empakai, illetve az Elanairobi kal-

derájába igyekszik. A Kerimasitól D-re a hasadékvölgyben kis bels medence
jött létre, az Engaruka. Amíg a vulkáni felföldet az alacsonyabb régiókban
akácia, feljebb kevert erdk borítják, a síkságokat legfeljebb füves vegetáció

takarja, amely a Nátron-tó melletti félsivatagi környezetben rendkívül gyér.

A vulkáni hamun sok helyen semmiféle növénytakaró nincs, így példái;! az

01 Doinyo Lengai és a Nátron-tó között egyes részek gyakorlatilag sivatag-

nak minsülnek.
Kristályos kzetek ebben a térségben az Angata Kilin (pala és gneisz), a

Losinom forrásnál (injekciós biotitgneisz), illetve az Oldogom szakadék szájá-

nál (migmatitos gneisz) bukkannak felszínre. Oldodótól K-re kvareitrétegek

települnek a gneiszbe. Az Oldogom szakadékban kvarcos csillámpala található.

Az egész kristályos kzettömegre jellemzk az üledékes eredetet bizonyító

reliktumok.

Jellegzetes a Kissele-kvarcitformáció, amely csak a felszínen tnik vörös-

nek, valóságban fehér vagy szürkésfehér. Viszont ellentétben a Manyara-tóval,

a hasadékvölgy falát ezen az északabbi szakaszon nem kristályos palák, hanem
ids vulkáni kzetek alkotják, így fleg bazalt, részben olivinbazalt. Helyen-
ként a bazaltos vulkáni sorozatba andezit, trachit, nefelinit, fonolit lávarétegek

iktatódnak. Hasonló felépítés jellemz az Elanairobi vulkán tömegére, amely-
nek tetején — az Olmotira emlékeztet — kisebb kaldera helyezkedik el.

A környék fiatalabb vulkáni ciklusát a már említett Kerimasi, valamint a
Mosonik képviseli, és ide sorolható az 01 Doinyo Lengai jelenlegi vulkáni m-
ködése is. A hasadékvölgyhöz való térbeli viszonyuk különböz. A Mosonik
a hasadékvölgy falának tetején ül. Az erózió alaposan megtépázta. Lávái alkáli

jellegek, nefelinitek, nefelines fonolitok. Korábbi leírások (Uhlig, Jaeger)
kristályos mészkrl és gránitrögökrl is említést tesznek. A nyugati hátságon

nefelintartalmú tufa és karbonatit is elfordul. A légifelvételeken jól látható,

hogy a Mosoniknak a hasadékvölgy képzdését megelzen megszilárdult vul-

káni kzetei késbb össze-vissza törtek.

A Kerimasi szimmetrikus vulkáni kúp, amely a hasadékvölgy falának oldalá-

ban ül. Összetett vulkán. Az erózió láthatóvá tette, hogy egy törés az ids
nefelinit-agglomerátum kúpot kettévágta, s annak keleti oldala lezökkent.

A Kerimasi fiatalabb kitörései megközelíten azonos centrumban követték

egymást. A kúp kisebb nefelinit lávafolyásokkal tagolt agglomerátum, illetve

tufarétegekbl épült fel. Ezek a kzetek a DK-i oldalon tanulmányozhatók a

legjobban. A karbonáttartalmú lávák egy fiatalabb kitörési periódus termékei,

amelyet fumarola tevékenység zárt le.

A karbonáttartalmú agglomerátum e kési fázisban az alacsonyabban fekv
lejtkön halmozódott fel. Magát a csúcsot meszes tufa alkotja. Helyben kép-

zdött karbonatit-lávakzet jelenlétét két helyen is sikerült a kráter közelében

bizonyítani.

Az általunk részletesen tanulmányozott 01 Doinyo Lengai kúpja dönten
tufából és agglomerátumból áll, amelyhez kisebb tömeg lávafolyások társul-

nak. A szódában gazdag lávák részben nefelinitnek, ill. melanefelinitnek, rész-

ben nefelines fonolitnak minsíthetk. Az agglomerátum két f típusra oszt-
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ható, van egy nagyvastagságú sárga típus, ez ijolitos összetétel és egy fekete

változat, amely nefelinites. Kidobott tömbökként az agglomerátumban ritka

kzetek is szerepelnek, így urtit, ijolit, melteigit, jakupirungit, karbonátoso-
dott urtit, wollastonit-urtit, karbonátit, wollastonitit, fenit, biotitpiroxenit,

illetve gránit és gneisz.

A csúcs közelében lév tufák összetétele a gyakori kitörések miatt állandóan
változik, s az eróziós áthalmozás is nehezíti a tufák osztályozását. A csúcs-

4. ábra. Trónakiválás az 01 Doinyo Lengai kráteraljzatán

Fig. 4. Tróné precipitation at the crater floor of 01 Doinyo Lengai

régióban eredetileg két kráter mködött, közülük a ma is aktív északi kráter-

bl származó hamu és durvább törmelék az inaktív délit gyakorlatilag be-
temette. A közel 100 m átmérj északi kráter alját az utolsó — 1983-as —
kitörés után megszilárdult lávakéregdarabok alkotják, amelyek jégzajlásra

emlékeztet módon torlódtak egymásra az aljzat süllyedése során (4. ábra).
Felszínük fölé több csoportban néhány méter magas hófehér kúpok vagy

kemence formájú képzdmények emelkednek, belsejükben iszapfortyogókkal
(5. ábra). Nemcsak a kúpok fehérek, a lávakéregdarabok felszínén is fehér
bevonat képzdik a nátriumkarbonátból.
Messzirl a hegycsúcs havasnak tnik, holott csak a szóda fehérük a lejt-

kön. A kráter megközelítését a laza tufába és agglomerátumba bevágódott,
akár 20-30 m mély vízmosások serege nehezíti.
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5. ábra. Iszapfortyogók fölötti kúpos építmények az 01 Doinyo Lengai kráterében

Fig. 5. Conical forms above bubbling md in the crater of 01 Doinyo Lengai

Szeizmicitás, vulkanizmus, üledékképzdés
a kelet-afrikai árokrendszerben

Az 01 Doinyo Lengai környékén gyakoriak a földrengések. Az 1960-as évek
második felében egy szovjet expedíció részletesen vizsgálta a környék szeizmi-

citását, amelynek intenzitása a Nátron-tótól D-re, a hasadékvölgynek az

Eyasi-tó felé nyúló mellékágában, illetve a Manyara-tónál volt a legnagyobb.
Ez az a térség, ahol a Kenyában még egységes hasadékvölgy szétágazik. Mint
egész Kelet-Afrikában, a földrengésfészkek itt is 40-50 km közötti mélységben
vannak, csak Hanang környékén mutattak ki 60-80 km mélység centrumo-
kat is. Ez a térség azonban földrengések szempontjából kevésbé aktív, mint a
kelet-afrikai árokrendszer nyugati ága.

A Manyara- és Nátron-tó térségében a földkéreg vastagsága átlagos, 35-37 km,
és két, megközelíten azonos vastagságú rétegbl áll. A földrengéshullámok

sebessége (5,8, ill. 6,5 km/s) a szokásos fels gránitos-metamorf. illetve alsó

bazaltos rétegnek felel meg.
A hasadékvölgy tanzániai szakasza alapján — összhangban a Kenya terü-

letére vonatkozó hasonló megfigyelésekkel — megállapítható, hogy a kelet-

afrikai árokrendszer keleti hasadékvölgyében a nátriumgazdag alkáli kzetek
(alkáli pikrit, nefelinit, melilit, fonolit, ijolit), míg a nyugati ágban a kálium-

tartalmú alkáli kzetek (katungit, ugandit, leucitit, bazanit, mafurit, trachi-



Juhász A.: A centeruíriumi Teleki Sámuel expedíció ]01

bazalt, trachit, latit) gyakoriak. Mindkét ágban találhatók magmás karbonát-

kzetek is. A különbség azzal magyarázható, hogy a keleti ág vulkáni kzetei-

nek összetétele a kontinentális kéreggel való kölcsönhatás eredménye. Ezzel

összhangban a keleti ág vulkanitjaiban a 87 Sr/86 Sr arány 0,7032— 0,7043

közötti, a nyugati ág esetében ez az arány 0,7046 0,7055. Ugyancsak maga-
sabb a keleti ág lávakzeteiben a K/Rb arány (átlagban 442), míg a nyugati
ágnál az átlagos érték 293. A keleti hasadékvölgy számított tágulási sebessége

0,5 cm/év, a nyugati hasadékvölgyre vonatkozólag a tágulási érték nem ismert.

További különbség, hogy amíg a keleti ágban kiterjedt lávafennsíkok talál-

hatók, a nyugatiban hasonlók ismeretlenek. Jellemzk viszont utóbbinál a
bazaltpajzsvulkánok.
A magas helyzet földköpenytartomány okozta felboltozódás a keleti hasa-

dékvölgy térségében a kenyai Naivasha-tónál kulminál (a tó 1825 m tszf.

magasságban fekszik), a nyugati hasadékvölgyben a felboltozódás maximuma
a Kivu-tónál van, 1462 m tszf-i magasságban. Mindkét felboltozódás környe-
zetére ers vulkáni aktivitás jellemz, a Kivu-tó közelében a Virunga-vulkán-
csoportban, a Naivasha-tó közelében a Hells’Gate környékén. A nyugati ág
szeizmikusán legaktívabb része a Tanganyika, É-Rukva, Nyassza szakasz.

Ezen belül is a legtöbb földrengés néhány keresztben húzódó zónára koncent-
rálódik. Ilyen az ÉK-Albert-árok, egy a Ruwenzori fel boltozodást kísér törés,

a Semliki, a Georg- és az Edwards-árok, valamint a Kivu-tó körzete. Az össz-

képbl rendhagyó módon elkülönül egyéb aktív törések az ids kristályos

aljzat különböz tulajdonságaira és eléletére vezethetk vissza.

Egyáltalán hogyan szakad ketté egy kontinens 100 km-t is meghaladó vas-

tagságú kzetburka? Hiszen ilyenkor a gránitos kérg kontinentális kzet-
lemez egy részének lényegében óceáni jelleg, bazaltos litoszférává kell át-

alakulnia. Éppen azért, mert ez a folyamat nem fejezdött be Kelet-Afrikában,
a megértés érdekében olyan modellterületeket kell keresni, ahol a kettéhasadás
elrehaladottabb állapotban van. Ilyen a kelet-afrikai árokrendszerhez kap-
csolódó Adeni-öböl, illetve a Vörös-tenger. Elbbi jó tízmillió esztendeje szü-

letett, akkor, amikor Afrika és Arábia kezdett távolodni egymástól. A föld-

köpeny mélyebb tartományaiból felnyomult izzó olvadékok itt már évmilliók-

kal korábban óceáni kérget hoztak létre. A köztes fejldési stádiumot a Vörös-
tenger képviselheti, ahol jelenleg megy végbe a szárazföldi kzetburok óceánivá
alakulása.

A kétféle — szárazföldi, ill. óceáni — litoszféra Kelet-Afrikában a föld-

rengéshullámok alapján jól elhatárolható, hiszen a srbb óceáni rétegben a
rengéshullámok gyorsabban haladnak keresztül. Másrészt viszont a rideg, me-
rev kzetburok alatti mélyebb földköpeny anyaga izzó állapota miatt kevésbé
merev, s így benne a hullámok lassabban terjednek. Az asztenoszféra tetzónája
a kelet-afrikai árokrendszer területén 30-50 km mélységben húzódik a felszín

alatt, ellentétben Afrika többi részével, ahol mélysége 100-500 km közötti.

A szétválási folyamat gyökerét minden bizonnyal az asztenoszférában kell

keresnünk, amelyben gigászi méret hkiegyenlít áramlási rendszerek alakul-
nak ki. A felfelé hatoló áramlások felett rendhagyóan forró foltok jönnek létre.

Ezek nemcsak az említett felpúposodást eredményezik, hanem felmelegítik és

így meggyengítik a szárazföldi kzetburkot. A meggyengült kzetburok most
már könnyen összetöredezik, árkos süllyedések kialakulásától kísérve.

A felhatoló forró köpenyanyagra a felszín felé közeledve természetesen egyre
kisebb nyomás hat. A kisebb nyomáson viszont a felnyomuló köpenyanyag
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egyre nagyobb hányada olvad meg. Az így létrejöv, szorosabb értelemben
vett magma különválik a köpenyanyag meg nem olvadt részétl és vagy na-
gyobb mélységi magmás testként kristályosodik ki a földkéregben, vagy a
felszínt elérve tzhányók keletkezéséhez vezet. A mélységben kristályosodó

anyag többsége a gabbró csoporthoz tartozik, amely a földrengéshullámok
jellegzetes terjedési sebessége alapján jól felismerhet. A kelet-afrikai árok-
rendszer alatt több helyen is kimutathatók a kiterjedt gabbró-tömegek.
A köpenyanyag felnyomulása sohasem az árokrendszer teljes hosszában tör-

ténik, hanem elkülönült foltokban. Az alsó, folyadékszeren viselked aszte-

noszférából — egymástól általában 50 km-re — csápszer nyúlványok törnek
felfelé, ezeket hívják a sóüledékektl kölcsönzött terminológiával diákíródnak.
Késbb, ha a hasadék már szélesedik, a magmabenyomulás tömege n, de a
diapírok száma csökken, mint erre a Vörös-tengeri példák alapján következ-
tetni lehet. Emellett az aktív diapírok fokozatosan elhalnak a hasadék mentén,
s helyettük újak keletkeznek. Ez magyarázza az afrikai vulkánosság térbeli

eltolódását az évmilliók során. A keleti ág legaktívabb diapírjai napjainkban
az észak-tanzániai Nátron-tó, illetve a Kenya területére es Naivasha-tó kör-

nyékén vannak.
Nem esett még szó az általunk bejárt tanzániai árokszakasz üledékképzdé-

sérl. A tektonikai mozgások és éghajlatváltozások függvényében a hasadék-
völgyekben széles skálán variálódott az üledékek lerakódása. A Manyara-
tónak a mainál jóval nagyobb egykori kiterjedését bizonyítja, hogy tufával

ás áthalmozott vulkáni törmelékkel váltakozó meszes fenéküledékei ma sok
helyen a felszínen vannak. A kavicsos mészk többnyire a régi partvonalat

jelzi. Néhol halmaradványos homokrétegek is találhatók, slénytani eviden-

ciák alapján a tó már a pleisztocén közepén létezett. A hasadékvölgy képz-
dése eltt lerakodott üledékek a hasadékvölgy szegélyén, a Chemchem folyónál

találhatók, rétegzett homok formájában.
Legyez alakú hordaléklerakódások ott jönnek létre, ahol a vízfolyások a

hasadékvölgy oldalának szakadékaiból kilépnek. A Manyara-tótól északra

sötétszürke iszapból, zagyból álló alluvium a tavi üledékekre rakódott rá. Ha
a sekély Manyara-tó kiszárad, a nátriumkarbonát vékony rétege fedi be a sóval

impregnált fekete iszapot.

A vulkánok környezetében iszapáradatok, laharok lerakódásai is megfigyel-

hetk, így pl. a Ngorongoro Ny-i részén. A kráterfelföldön, illetve a Manyara-
és Eyasi-tó környékén vörös és fekete agyagos talaj alakult ki, amely a lávák

és piroklasztikumok mállása révén keletkezett.

A hasadékvölgy északabbi szakaszán is vulkáni eredet az üledékek nagy
része. Az agyagos-iszapos tavi fenéküledékek közé gyakran lávafolyások ikta-

tódtak. Kovakzetek, valamint diatomitok egyaránt gyakoriak. Az üledékeken

belül tapasztalt települési rendellenességek töréses mozgások következményei.

Helyenként megfigyelhetk az üledékképzdés alatt bekövetkezett törések is.

Az Olmoti kalderájában lév, mintegy 50 m vastag üledékeket a kalderafalat

áttör Munge folyó erodálta. Az Angata Sáléi síkságot szürkésbarna tufa fedi.

A tufa meszes változata jellemz az Ól Doinyo Ogoí dombok magasabb szint-

jeire, míg a dombok lábánál a tufa konglomerátumba, vagy breccsiába vált át.

Utóbbiban nagy kristályos kzettömbök találhatók. A legyez alakú delta-

lerakódások a hasadékvölgy falának tövében a Nátron-tónál is általánosak.

Az Olbalbal mélyedés alján fekete, agyagos alluvium van, míg a depresszió

DK-i oldalát az Olmotiról származó iszapos homok fedi.
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A hasadékvölgy alját gyakran fekete vulkáni hamu borítja, ezt az 01 Doinyo
Lengai lövellte ki. A hamut mind a szél, mind a vízfolyások átrendezik. A szél

a hamuból hosszanti dnéket formál, amelyek Ny felé egészen a Szerengeti-

síkságig nyúlnak.

Az 01 Doinyo Lengai szódája kalciumtartalmú nátriumkarbonát, amelyet a

víz a vulkáni kzetekbl kimos. A Nátron-tó maximálisan 30 cm vastag só-

kiválása atróna (Na 2C03 , NaHC03
. 2H,0), illetve a termonátrit (Na 2C03

. H 20).

A sókéregben 35 °C alatti hmérsékleten fluorszulfát-vegyület is kiválik

(kogargoit: Na
2
S0

4
. NaF). A tóban nagyobb a fluortartalom, mint a szulfát-

mennyiség, mert a szulfát a kalciummal egyesülve korán kiválik.

A hasadékvölgyet és környékét számos törés formálta. A völgytl távol,

még az Olsirwa és a Loolmalasin csúcsait is törések szelik át. Ezek, valamint
a hasadékvölgy sasbérceit és árkos lezökkenéseit eredményez törések pliocén-

pleisztocén korúak. Olmotinál a tómederben felismerhet kisebb törések a
középs és kési pleisztocén kéregmozgások eredményei. A Manyara-tónál a
tavi mészkövet ennél is fiatalabb törések járták át. Függleges mozgások ma
is kimutathatók a térségben, az Olmoti kalderája például emelkedik.
A tavak szintingadozása nem a tektonikai mozgások, hanem elssorban a

csapadék mennyiségi változásának következménye. A kelet-afrikai árokban
60-80 m-es vízszintingadozások jellemzk. A számítások szerint azonban ekkora
emelkedést már 15— 30 %-os csapadéktöbblet is létrehozhat. A legmagasabb
vízállások a holocén elején következtek be. Az azóta tapasztalható csökkenés,
összhangban a gleccserek visszahúzódásával, az éghajlat szárazabbá válását

bizonyítja.

A dél-kenyai hasadékvölgy

Kenya déli részén a hasadékvölgy legidsebb vulkáni kzetei miocén id-
szaki bazaltok, ezek csakúgy, mint a rákövetkez fonolit, illetve pliocén,

pleisztocén, trachit és ignimbrit kzetek hasadékok mentén, vagy legalábbis
több centrumból törtek fel. A velük egyidej központos, egyetlen kitörési

centrumból származó vulkáni kzetek ásványos és kémiai összetétele igen kü-
lönböz, vannak nefelinites, fonolitos miocén-pliocén vulkánok (Kisingiri,

Tinderet, Londiani, Ngong. Shombola), bazalt-trachit -fonolit vulkánok (Aber-
dare, 01 Esayeiti, Olorgesaille, Lenderut, trachit-fonolit-vulkánok (Kenya-hg.,
Eburu) és végül kaldera-vulkánok, mint a Kilomba, Menengai, Longonot és a
Suswa. Közülük egy-egy jellegzetes típus vizsgálatára koncentráltunk: Ngong,
Olorgesaille, Kenya-hegység és Longonot (I. táblázat).

Az ess évszak közeledte miatt rövid idre kellett korlátoznunk a Kenya-
hegység központi csúcsrégiójának vizsgálatát, ahol a legnagyobb kristályossági
fokú, a vulkán mélyén megszilárdult kzeteket preparált ki az erózió.

A Kilimandzsáró mellett a Kenya-hegység a másik egyenlíti óriásvulkán,
amelynek 4000 m feletti régióiba elsként jutott fel 100 esztendeje Teleki
Sámuel. így ír róla: „Csak magam mászhattam fel a Kenya hóborította kráte-
réig. Az expedíció többi tagját ebben a betegség gátolta meg. 16 000 láb körül-
belül a kráter magassága; az elérhetetlen sziklacsúcsig még 2-3000 láb, s így a
Kenya majdnem olyan magas, mint a Kibo.”
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A vulkanizmus f jellemzi Kenya déli részén
I. Táblázat — Table I,
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Teleki 1887 októberében érkezett a Kenya-hegység lábához. Rudolf trón-

örököshöz írt levelében részletesen leírja, mint tört utat magának a sr bam-

buszerdn keresztül, elefántösvényeket követve, szakadatlan eszés közepette.

14 000 lábnál érte el a vegetáció peremét, s már az alsó táborhelyeken is fagy-

pont alá szállt éjjel a hmérséklet. Megvárta a jobb idt, s mint írja: „Innen

mind a havon majdnem 16 000 lábig hágtam. A mászás itt ugyan rossz volt,

nagyon falas, sziklás és az örök hó 2 láb magas frésszel volt borítva. Gyakran
hittem, a lavinákkal, amelyeket csináltam, magam is lemegyek. Felérve egy

magas oldalra, láttam, utam rosszul választottam, mert a f kráter közt egy

mély hasadék van, pár 1000 láb mély; de legjobban volt választva Kenyát
látni. A Kenyának négy csúcsa van” — tette hozzá Teleki.

A felfedezt a szakadék állította meg magányos tovahaladásában, mérései

szerint 4680 m magasságban. A legmagasabb csúcsot 12 évvel utána az angol

McKinder hódította meg, akinek a nevét többek között egy 4300 m magas-

ságban fekv kemping viseli a Teleki-völgy fels szakaszán. Bár Teleki ma-

gasságmérése téves volt, az nevét is rzik a turistatérképek, így a hegység

talán legszebb völgye, egy festi tengerszem, egy cirkuszvölgy, st egy újonnan

éitett turistaház is (a korábbi Teleki ház idközben leégett).

1988 márciusában magam is feljutottam a 15 m híján 5000 m magas Point

Lenanára. Ez a csúcs minden hegymászó-felszerelés nélkül is elérhet, míg a

környék híres varázsló leibonjairól elnevezett Batian (5199 m) és Nelion

(5188 m) csúcsok eléréséhez már hegymászótechnika szükséges.

Elöljáróban tisztázni kell, hogy a Teleki által használt kráterelnevezés

tévedés. A Kenya-hegység ersen lepusztult — 3— 2,5 millió éves — vulkán,

amelynek elsdleges felszíni formái eltntek, s a kzetek elrendezdése alapján

már csak szerkezete rekonstruálható. A legmagasabb csúcsok anyaga lényegé-

ben nefelinszienitbl álló kristályos kürtkitöltés, a hegység lejtit pedig a

Kelet-Afrikára jellemz alkáli vulkáni kzetek (fonolit, trachit, ill. ezek tufái
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és agglomerátumai) építik fel. Kzetkülönlegesség a hegységrl elnevezett

kenyit , amely a fonolit speciális változata. Jellemzk rá az üveges vagy kripto-

kristályos alapanyagba beágyazott nefelinkristályok. Ez a kzet egyébként

rokon a Kilimandzsárón gyakori rombporfir lávakzettel.

A csúcsokról minden irányban jégvájta völgyek húzódnak lefelé. A glecs-

cserek a jégkorban egészen az alhavasi övbe nyomultak alá. de még a Teleki
látogatása óta eltelt évszázad alatt is nagymértékben visszahúzódtak. A mai

6. ábra. A Kenya-hegység gleccsereinek visszahúzódását jelz geomorfológiai vázlat. Jelmagyarázat:
1. Morénahát, 2. Kimosott törmelék, 3. 4500 m tszf. fölötti térszín

Fig. 6. Geomorphological sketch indicating the regression of glaciers in the Kenya Mountains.
Captions: 1. Moraine ridge, 2. Outwash gravels, 3. Land over 4500 m

jégárak a Tyndall, a Forel, a Heim, a Diamond, a Darwin, st a legnagyobb
Lewis gleccser is csupán cskévényes utóda a hajdani jégfolyamoknak. A glecs-

cserek visszahúzódása — az éghajlat rohamos szárazabbá válásának követ-
kezményeként — általában is jellemz Kelet-Afrika magashegységeire (6.

ábra).

Ezzel egybevágott az a megfigyelésünk, hogy a dél-kenyai Magadi-tó fel-

színének dönt többségét ma már nátriumkarbonátból álló sóréteg borítja,

alig lehet szabad vízfelületet találni. Az si partvonalakat jelz színlk több
tíz méterrel magasabban láthatók a környez tájon. Számítások szerint e ma-
gas vízállást a mainál 20— 30 %-kal több csapadék eredményezhette.

2 Földtani Közlöny
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7. ábra. A Longonot szerkezete

Fig. 7. The structure of Longonot

Szerencsénk volt az idjárással a Longonot-vulkán környékén, amelynek
1,5 km átmérj kalderája egyike a legépebbeknek Kelet-Afrikában (7. ábra).

Közelében van a Hell’s Gate (Pokol kapuja) Nemzeti Park, ahol a forró gzök
napjainkban is tanúskodnak a felszínközeli vulkáni kzetek nagy hmérsékle-
térl. A gzkitöréseket geotermikus ermvek üzemeltetésére használják.

Érdekes, hogy az árokrendszerre általában jellemz kis vagy közepes kova-
sav tartalmú lávákkal szemben a Hell’s Gate területén a jégkor végén és a
jelenkorban feltört riolit az uralkodó kzet.

Az észak-kenyai hasadékvölgy

A centenáriumi Teleki Sámuel expedícióval észak felé haladva 1988. már-
cius els napjaiban értük el a kenyai South Horr körzetét.

A Nyiru- és a Mara-hegylánc közötti völgyben, South Horr közelében tábo-

roztunk, egy meglehetsen bviz patak partján. Ez volt utolsó táborhelyünk
a Rudolf mai nevén Turkana tó felé tartván.

A Nyiru-hegy teteje — közel 3000 m magasságban — meglehetsen lapos.

A hegység csapásiránya É— D. Mint Kelet-Afrika más kristályos területén,

a kiemelked csúcsok, sziklás pontok itt is homogén granitoid gneiszbl, rit-

kábban tömött biotitgneiszbl állnak, ezek ugyanis a legellenállóbb kzetek.
Ez a helyzet a Nyiru platójából kiemelked két kis magaslattal, a Mowon-
gosowannal és a Kosikossal, valamint a South Horrból is látható félkúpos

Ben nev sziklaalakzattal.

A geológiai szerkezet hatással van a morfológiára. Ennek szemléletes pél-

dája a Nyiru délkeleti lejtjén lév Leyosi. Az antiklinális magja tömött gra-

nitoid gneisz, körülötte a kevésbé ellenálló kzettípusok lepusztultak. A gra-

nitoid gneisz lekerekített hátakat formál, követve a gyrdéseket, a völgyek

pedig a szinklinális gyrt kzetébe vágódtak.
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A Mara-hegység enyhe domborzatú hátakból áll, három magasabb csúcsa a

Sukufu, Mumsu és Borali. Leghatásosabb formájú a Momsu, lényegében hét

legömbölyített kis csúcs, amely rlfogakra emlékeztet. A hegység ÉNy-i hátá-

nál egy különálló domb van, a Koros, amely granitoid gneiszbl áll. A kzet
levelesen mállik.

A Mara-hegység alacsonyabb a Nyirunál, meglehetsen kopár, erdit jórészt

kiirtották. Fleg a keleti lejtk barátságtalanok, itt szinte állandóan orkán-

szer szél fúj. A South Horr völgy vízhálózatát a két hegylánc szembenéz
oldalain ered patakok táplálják. A völgy alja homokos, az idnként lezúduló

felhszakadások mély vízmosásokat vájnak bele. A száraz évszakban is viszony-

lag életképes növényzet srsége jelzi, hogy a felszín alatt kis mélységben víz

található.

A homokos síkságból szabálytalan eloszlásban sziklahalmazok és kis sziklás

dombok emelkednek ki. A rendszeres szélviharok a homokot állandóan tovább-

mozgatják.
A Nyirutól Ny-ra és É-ra számos különböz korú lávafolyás található, ame-

lyek lépcsszeren helyezkednek el. A lépcss forma törések következménye,
ezekbe vágódtak be a folyóvölgyek is, amelyek mélysége akár 150 m is lehet.

A Lyuk-plató lávamezeje 300 m-rel emelkedik a környezet fölé, bár fels rétegei

már alaposan lepusztultak. A lávakzetek sok helyen csak vékony, a talajt

burkoló köpenyként maradtak vissza, a nagyobb lávafolyások viszont lepény-

szer alakzatokként emelkednek ki a környezetükbl. Rajtuk minimális a

növénytakaró.
A kietlen lávamezkön, amelyek egészen a Turkana-tó déli partjáig húzód-

nak, rendkívül nehéz gyalogolni, felületük egyenetlen, éles. A déli napsütésben
az általában sötét szín lávafelszín 70°C-ig is felmelegszik. Egy átlagos min-
ség bakancs 10 nap alatt tönkremegy itt a terepi munka során. A Suguta-
völgy száraz, homokos sivatag. A szélviharoknál portölcsérek emelkednek a

magasba. Egyike Kenya legmelegebb, legelviselhetetlenebb vidékeinek. Te-
leki karavánjából többen is szomjan haltak a Nyiru hegységtl a tó felé

haladva. Ma sem ajánlatos fehérembernek egy napnál hosszabb idt tölteni

ezen a terepen.

A Teleki-vulkán

Miránk viszont az a feladat várt, hogy részletesen megvizsgáljuk geológiai,

geomorfológiai szempontból a Teleki-vulkánt. Ezért fel kellett készülnünk
arra, hogy egy hetet töltsünk a Rudolf-tó déli partja közelében. Bázishelyként
a Loiangalani oázist választottuk, a mintegy 250 km hosszúságú tó DK-i
részén. Általában éjszaka gyalogoltunk a meghatározott célig, a kora reggeli

órákban végeztük a megfigyeléseket, majd a forró napszakban igyekeztünk a
tó közelében maradni. Sajnos a tó vize a nátriumhidrogénkarbonát miatt köz-
vetlenül nem iható, de borksavval, esetleg citrommal elviselhetvé tehet.
Emellett ferttleníteni is kell, mert a víz könnyen okozhat vérhast.

Loiangalaniból egy éjszaka és egy nappal kellett, hogy gyalogosan elérjük
a déli öbölben lév Latarr környékét. A gyalogösvény magasan a tó felett

kanyargóit, régi lávafolyásokat keresztezve. Több helyen figyelhettünk meg
hévforrásokból kivált különleges alakzatokat és régi színlket. Már Ludwig
von Höhnel is talált 15— 20 m magasságban a száz évvel ezeltti tószint

2
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felett kagylótartalmú rétegeket, amelyek a tó egykori magasabb vízállásáról

tanúskodnak. Höhnel látta még mködés közben azt a kis salakdombot is,

amelyet az expedíció vezetjérl Teleki-vulkánnak nevezett el. A megfigyelést

akkortájt sokan kétségbe vonták. Az expedíció által a közeli lávamezkrl
gyjtött mintákat 1891-ben Rosiwal vizsgálta meg és publikációjában bazalt-

ként és /(mohiként említette. 1891-ben Toula is vizsgálta a Höhnel által

hozott minták egy részét, a Nyiru hegy Ny-i lejtjérl amfibolitot, a Rudolf-tó

és a Nyiru hegy közötti lávamezkrl andezitrachitot, a Teleki-vulkánról vitro-

firos bazaltot. Eduard Suess 1891-ben számos forrásmunka alapján elször
definiálta a kelet-afrikai árokrendszert, a Rudolf-tóról is említést téve. Meg-
jegyzi, hogy a tó keleti partján 40— 50 m magasságban kagylós mészk talál-

ható Melánia tuberculata, Unió teretinsculus Phill. és Corbicula fluminalis

Mull. fajok kövületeivel. Ez a fauna nílusi rokonságú, ennek alapján vonta le

Suess azt a következtetést, hogy a tó egykor összeköttetésben volt a Nílussal.

1898-ban egy Cavendish nev angol Etiópia fell érkezett a Rudolf-tóhoz.
Megalapozatlan helybeli információkra alapozva közölte késbb, hogy a Teleki-

vulkán eltnt, felrobbant, helyén sík lávamez van. Hírt adott arról is, hogy
ottjárta eltt mintegy fél évvel a lávafolyás egész a tóig nyomult, gzkitörése-
ket okozva. Két további látogatást érdemes még említeni a századfordulóról:

egy Smith nev utazóét, aki mködés közben látta a tzhányót és Welby
kapitányét, aki egy kitörésmentes pillanatban figyelte meg a Teleki-vulkánt.

A. M. Champion a 30-as évek els felében járta be a tó déli partját. Többek
között leírta a Naboiyoton hamukúpot, amelynek tövében volt a mi kutató-

táborunk is. Több, kagylókövületet tartalmazó színlt fedezett fel, közel 100 m
viszonylagos magasságban. A tó szintcsökkenését annak a Barriernek elneve-

zett gátszer vulkáni vonulatnak a megszületésével magyarázta, amely a

Rudolf-tavat a Suguta-völgytl napjainkban elválasztja. Véleménye szerint a

Suguta-völgy egykori vízfolyása lehetett valamikor a Nílus egyik fontos mel-

lékfolyója. A Champion által gyjtött kzeteket késbb W. Campbell Smith
határozta meg (8. ábra).

1 • 2 o 3

8. ábra. A TKLKKl-vulkiín környéke. Jelmagyar íz a t : 1. Hainukúp, 2. Salakkúp, 3. 600 m-nél magasabb térszín,

A. Abill Agituk, N. Naboiyoton M. Murniau

Fig. 8. Surroundings of TELEKI voleuno. C a p ti o n s : 1. Ash cones, 2. Cinder cones, 3. Lnnd over 600 m, A. Abill

Agituk, N. Naboiyoton, M. Murniau
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Az angolok egyébként a 30-as években két expedíciót is vezettek a Rudolf-

tóhoz. Vizsgálataik arra utaltak, hogy a tó a korai pleisztocénben érte el leg-

magasabb szintjét, jó 100 m-rel az 1934-es vízszint felett. Az egykori vezet,

V. W. Fuchs ma is él Angliában, az expedíció egyik tagja, John Millard
pedig részt vett a centenáriumi ünnepségünkön. (A megemlékezést annál a

kbl rakott emlékmnél tartottuk, amelyet négy évvel korábban két magyar
diák emelt Teleki Sámuel tiszteletére. Csatlakozott a megemlékezéshez egy

18 fs osztrák expedíció, valamint a nairobi egyetem egyik tanára.)

1932— 33-ban C. Akambourg vezetett részben geológiai, részben antropo-

lógiai célú expedíciót a Turkana körzetében, a Rudolf-tótól Ny-ra, és a tó

északi végénél lév Omo folyó deltájához. Felismerte, hogy a terület f törés-

vonalai az idsebb, miocén vulkanizmussal kapcsolhatók össze, a hasadék-

völgy f törései viszont ennél jóval fiatalabbak.

A Teleki-vulkán környékére vonatkozólag az 1 950-es évek végéig Champion
megfigyelései maradtak mérvadók. ChampioníóI származik egyébként a már
említett Barrier elnevezés. Ennek a gátszer vonulatnak a legidsebb vulkáni

kzetei valószínleg a pleisztocén közepén keletkeztek. Mivel azonban a vul-

káni mködés egészen a jelenkorig folyamatosan tartott, a gát meglehetsen

ép. Mind északra, mind délre menedékesen lejt, legmagasabb pontjai 1000 Hí-

rei emelkednek a tengerszint fölé. Nagyméret kalderája messzirl látható.

A gátat felépít intermedier lávák valószínleg ebbl a kitörési központból

származnak. A kaldera legalább két, de valószínleg három szakaszban kelet-

kezett, a legidsebb beomlást ívelt lépcss fal jelzi a kalderától Ny-ra. A kal-

dera kialakulásában a második összeroppanás játszhatta a meghatározó szere-

pet. A mélyedés alját lávafolyások sorozata borítja. A kaldera északi peremé-

nél két helyen is viszkózus lávából képzdött oszlopok vannak, a kaldera Ny-i

végénél pedig gzkitöréseket is megfigyeltek.

Ami a Teleki-vulkánt illeti, nincs helyi, afrikai elnevezése. A Lugugugut
elnevezés (,,a hely, amelyik éget”), a környék minden mköd vulkánjára egy-

formán érvényes, így az Andrew’s-vulkánra is. Egybehangzóan DoDSONnal,
aki az 1 950-es évek második felében térképezte a vulkán környezetét, mi is

igazolhatjuk Champion leírásának megbízhatóságát. A tzhányó két hosszú-

kás, szabálytalan dombból áll, repedésekkel és számos kisebb kráterrel (9 . és

10 . ábra). Mindkét dombot kékesfekete, magas salaktartalmú hamupalást
borítja, amely nagy porozitása miatt alig veri vissza a napfényt. A légifotókon

nehéz elkülöníteni a vegetációtól mentes fekete lávamezktl. A régebbi láva-

folyások felszínén vékony oxidált réteg alakult ki, csokoládébarnára színezve

azokat. A fiatalabb lávafelszínek acélszürkék. A salakos hamu felszínén sok
helyen kivirágzik a finomszemcsés kén, amelyet a szélviharok a hamu fel-

színérl a mélyebb térszínre fújnak le. A kénes gázok szagát mi is éreztük a
dombtetn és a kráterek körül, bár a gzök-gázok kiáramlása az évszázad
folyamán csökkent.

A legutolsó kitörések salakja több kilométerre jutott el a krátertl, néhol
elfedve a lávafolyásokat. A salakdarabok átmérje általában 1 cm, anyaguk
üveges. A salak igen porózus, alig nehezebb, mint a riolitos pumice.
A lávafolyások szövete változó, az üvegestl a finom-kristályosig. Rend-

szerint kis földpát fenokristályokat tartalmaz, valamint piroxént és olivint.

A lávafelszínt borító br csaknem minig üveges, kevés plagioklász mikro-
kristállyal. Campbell a 30-as években a bazanitoid összefoglaló nevet használja,

bazanitos összetétel, de földpátpótlók nélküli kzetnek tartja. A kémiai elem-
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9. ábra. Hasadékok a TELEKl-vulkán oldalában

Fig. 9. Fissures an the slope of Teleki volcano

C

10. ábra. IIÖHNEL (1888) térképe a Teleki vulkánról. Jelmagyarázat: 1. Fekete recens lávaár, 2. Ids láva-
mez, részben vulkáni por, 3. Kráter, Z. Ikerkráter, A— B— C. Höhnel útvonala

Fig. 10. HöHNEL's map (1888) on the Teleki volcano. Captions: 1. Recent black lava flow, 2. Old lava field,

partly volcanic dúst, 3. Crater, Z. Twin crater. A— B— C. The route of Höhnel
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zések alapján késbb üveges trachibazaltként definiálja. Földpát mikrolitjai

labradorit-bytownit összetételnek. Kémiai összetételében 50% az SiO, ará-

nya. Napjainkban a nátrontrachibazalt a leginkább pontos megnevezés. A típu-

sos lávakzetben mikroszkóppal mikroporfiros plagioklász fenokristályok

figyelhetk meg. a beágyazó anyag plagioklász, olivin. augit, magnetit össze-

tétel. A plagioklász kis nátriumtartalmú labradorit. Földpátpótlók nem is-

merhetk fel (11. ábra).

11. ábra. A TELEKi-vulkán lávafolyása

Fig. 11. The lava flow of the Teleki volcano

A Barrier déli lejtjén lév másik fiatal tzhányót a helybeliek szintén

Lugugugutnak hívják. Cavendish nevezte el egyébként egyik expedíciós társá-

ról, Andrew’s-vulkánnak. Az elmúlt évszázadokban többször is kitört, a leg-

utolsó lávafolyás fekete nyelvként nyúlik el a kúptól a Suguta-tó felé. Magát
a vulkánt fekete salakos hamupalást burkolja.

A Barrier közelében még számos vulkáni hamukúp található. A legszebbek
a tóparti Naboiyoton és a Wargess, amelyet régebbi írások Abili Agitukot
néven említenek. A Murniau a Suguta-tótól K-re fekszik. Vannak még egészen
apró hamukúpok is a Barrier körül, fiatal lávafolyásokkal. Jellemz forma a
tópart közelében Latarr, lényegében töredezett lávamez, amelynek ujjszer
ágai közé a Rudolf- (Turkana-) tó öblöket formálva mélyen benyúlik.
A Rudolf-tó egyike Kelet-Afrika legnagyobb tavainak, hossza mintegy

250 km (12. ábra). Táborunktól látótávolságban volt az El Molo néven is

emlegetett Déli-sziget. A tónak nincs lefolyása, szódatartalma miatt szaga és
íze igen kellemetlen. Szinte állandóan 100 km/óra sebesség szél fúj. A part
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12. ábra. A Rudolf- (Turkána-) tó

Fig. 12. Laké Rudolph (Turkana)

legnagyobb része sziklás, lávatömbökbl vagy ktörmelékbl áll. Délnyugaton

viszont a part egy szakaszon homokos, strand jelleg. Ebben a régióban

12 homokdne húzódik, párhuzamosan a parttal. A homokdombok 3— 5 m
magasak. Beljebb a szárazföld felé finomabb, szélfújta homoksivatag terjesz-

kedik, amelyet repülrl jól megfigyelhettünk.

A Suguta-völgy — mint említettük — valamikor összeköttetésben lehetett

a Rudolf-tóval, ennek déli öble volt, mindaddig, amíg a Barrier vulkáni gátja

fel nem épült. A völgy mintegy 2 km széles. Az év nagy részében forró, szeles

sivatag, csak az ess évszakban tölti ki rövid ideig sekélyviz, nagy sótartalmú

tó. A völgytalp meglepen sík, finomszemcsés homokból áll. Néhány vulkáni

kúp, így az Emuru Gumói, üledékes aljzatból emelkedik ki. Vegetáció, néhány
csenevész bokortól eltekintve, nincs. A szélviharok a homokot állandó mozgás-

ban tartják. A helybeliek az ess évszakban a tó fels vízrétegét isszák, amíg

nem keveredik az alsó, sós. büdös, ihatatlan réteggel. A tó környékén rengeteg

a flamingó. A Rudolf-tóhoz hasonlóan a Suguta-völgy is lefolyástalan medence.

A beléjük öml folyók többsége lávafolyások sorozatát keresztezi.

A Rudolf-tavon a csónakkal való közlekedés a szinte állandó ers szél miatt

igen veszélyes. Már a 30-as évek angol expedíciójának két tagja is nyomtalanul

elveszett a szélviharban. Amikor a Latarr közelében lév táborhelyünkrl

csónakkal indultunk vissza a Loiangalani oázisba, a 2 m magas hullámokkal

ugyancsak meg kellett küzdeni, a csónakázás végtelen hosszúnak tnt, s a

39 °C-os hség ellenére dideregtünk.
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Jómagam 1988. március 9-én vettem búcsút a Rudolf-tótól. Társaim néhány
nap pihen után észak felé folytatták útjukat, hogy a 100 évvel ezeltti expe-

díció legészakibb, legtávolabbi pontját, a Stefánia-tavat felkeressék. Ez a tó

napjainkban gyakorlatilag kiszáradt. Déli része afféle senki földje Kenya és

Etiópia határán, de a sóval fedett tó nagy része Etiópia területére esik. Nap-
jainkban Chew Bahir a neve. A Tkleki által a tavaknak ,,adományozott”
nevek tehát eltntek a mai Afrika térképérl, egyedül a 646 m-es Teleki-vulkán,

csúcsán az általunk kitzött magyar zászlóval, rzi annak a 100 évvel ezeltti,

tudományos szempontból is fontos felfedez útnak az emlékét.

A kézirat beérkezett: 1988. VII. 27.

The centennial Sámuel Teleki expedition

Juhász, Á.

Abstract

In December 1987 a Hungárián team consisting of eleven specialists went to East
Africa to follow the route of the expedition headed by Sámuel Teleki one hundred years
ago and to registrate the changes that proceeded during a eentury in the natural environ-
ment from the aspect of several branches of Science.

Hundred years ago Sámuel Teleki inadé disappear the )ast blank spot from the map
of Africa when explored two unknown lakes: the Rudolf and Stephanie lakes named
after the Austrian hereditary prince and his wife. In the meanwhile both names disap-
peared from the Africa maps; the former is called now Laké Turkana after the Kenyán
tribe living in its neighbourhood, and the latter the major part of which lies in the territory
of Ethiopia is called Chew Bahir. Recently only one Hungárián name is found in the
Africa map, the name of the 646 m high Teleki volcano, elose to the Southern shore of
the Turkana Laké.

The records of Teleki and Höhnel prove that the venturesome expedition hundred
years ago served pronouncedly alsó scientific interests. It is partly due to them that at
the end of the last eentury the fissure System was outlined that was introduced by
Eduard Suess int the earth Sciences as the East African trench system and which is the
typical example nowadays of rifting, in the epoch of the plate tectonics theory.
My aim was to study the section of the trench system traversing East Africa after the

route of Teleki. Just due to the key position of the region, a lót of geologists and geo-
physicists have studied this area. At the end of the sixties a Soviet expedition with
numerous researchers has alsó worked at several points of the trench system.

Conceming the volcanism, most of the c-omprehensive studies were prepared in the
fifties and sixties when the theory of plate tectonics did nt exist. It is nt clear yet that
how the temporal and spatial changes of volcanism can be related to the formation of
the rift system. E.g. the greatest volcanoes lie laterallv 100 to 300 km off the axis of the
rift system and this phenomenon unexplained yet.

The few active volcanoes lying in two branches of the rift system (in the eastern branch
the 01 Doinyo Lengai, the Teleki volcano, the Meru volcano to certain extent, in the
western branch the Virunga group) need new and new investigations depending on the
explosions. The latest particular investigation of the 01 Doinyo Lengai of 2900 m height
lying in northern Tanzania was carried out between 1967 and 1969, and as a result of the
explosion in 1983 the whole peak region and the crater were changed. This is why we
spent more than a week in the surroundings of the volcano and descended in two groups
int the crater and sampled the special soda-bearing lava rocks that line the northern
crater in- and outside. The soda content as well as the occurrence of carbonate in lavas

Address of the author: H-1021 Budapest n., Tárogató u. 45.
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are special phenomena. The magma melts rich in sodium may dérivé from the lower part
of the earth’s crust and from the mantle, respectively, while the potassium-rich volcanic
rocks of the western branch are of upper crust origin.

My geological observations were concentrated on the relationships between the rift

System and the volcanism, under strong cooperation with the geomorphologists and
mappers. At the Nátron Laké and in South Kenya the oldest volcanic rocks of the rift

valley are Miocéné basalts, and these similarly to the subsequent phonolite, Pliocene-
Pleistocene trachytes and ignimbrites, were erupted along rifts or from several centres,

at least. The contemporaneous volcanic rock deriving from one eruption centre are of
different mineral and Chemical composition: there are nephelinitic-phonolitic Miocene-
Pliocene volcanoes (Kisingiri, Tinderet, Londiani, Ngong, Shombole), basalt-trachyte-
phonolite volcanoes (Aberdare, 01 Esayeiti, Olorgesaille, Lenderut, Kilimandjaro),
trachyte-phonolite volcanoes (Kenya Mts, Eburu) and finally caldera volcanoes, e.g.

Kilomba, Menengai, Longonot and Suswa. Out of these volcanoes the characteristic

types were studied: Ngong, Olorgesaille, Kilimanjaro, Kenya Mts and Longonot. We
spent eight days on the Kilimanjaro, mostly in a height of 4000 m above the sea level

and this proved to be an exhausting venture. We formed two groups and studied the lava
flows of the highest Kibo peak (close to 6000 m) and the veins, fissure and volcanic necks.

We brought about 15 kg sample of different lava types in order to study these in labora-
tories. The oldest samples are hasalt types, most of the younger ones are phonolites.

Because of the rainy season the study of the peak region of the Kenya Mountains was
restricted in time. Here, due to the erosion the most crystalline volcanic rocks, formed
deep in the volcano were uncovered by erosion. In addition to the petrological investig-

ation we alsó observed that the glaciers withdrew on both equatorial gigantic volcanoes
(Kilimanjaro and Kenya Mountains) since the Teleki expedition. On the peak cal-

dera of Kibo the ice-cap broke off the rock wall, indicated by yawning fissures. In
the Kenya Mountains where Teleki had serious difficulties with ice already in a
height of 4300 m, recently only the coarse rock detritus refers to the former presence
of glaciers. Ice is brighting only in the narrow valleys between the highest peaks. This
is a result of the dryer climate and nt of the warming. Drying is proved by the fact that

the major part of the surface of the Tanzánián Nátron or of the Kenyán Magadi lakes

is covered by a salt layer consisting mostly of sodium carbonate and free water sur-

face is hardly found. The abrasion terraces marking the ancient shoreline are found
several ten metres higher in the surrounding landscape. As to calculations this high water
table was produced by 20 to 30 % more precipitation.

In the environs of the Longonot volcano we had a nice weather. The caldera of this

volcano of 1.5 km diameter is one of the most intact one in East Africa. The Hell’s Gate
National Park is close to the volcano where the hot vapors testify the recent high tem-
perature of the near-surface volcanic rocks. The vapor eruptions are used to supply
geothermal power plants.

It is worthy of mention that as against the lavas of médium silica content charac-

teristic of the rocks of the rift system, in the area of the Hell’s Gate rhyolite has pre-

dominated in the Pleistocene and Holocene.
This 60 to 65 km wide Kenyán section of the rift system is more or less symmetric

while in the south, in the environs of the Tanzánián Nátron Laké and 01 Doinyo Lengai
volcano only the western rift wall developed, in the eastern side the rift valley is open
due to a transverse fault.

The Rudolph, i.e. Turkana Laké lies in the northern transversal fault zone of the

Kenyán rift section that is 170 km wide here. Our arrival was fixed to early March 1988,

to the centenary of the lake’s discovery. The fractured basin is fiiled by Miocéné basaltic

lava flows locally in a thickness of 1000 m. The basin of the Turkana Laké was generated

by young, Laté Pliocene and Pleistocene faults.

The volcano named Teleki is close to the lakeshore and hundred years ago it erupted

slag and ash to the sky. The observations of Teleki and Höhnel were accepted with

doubts in the contemporaneous scientific world since they believed improbablo that deep
in the continent, more than 1000 km from the seashore a volcano may exist. The volcanic

rocks collected by the expedition were determined in 1891 and hasalt, trachyte and
phonolite were distinguished. Eduard Suess, comparing several observations reeognized

the East African rift system and interpreted the basin of Rudolph Laké as an integrál

part of it. Nevertheless, in 1898, H. S. H. Cavendish approached the western shore of

Rudolph Laké from Ethiopia and did nt find the Teleki volcano and based on shallow

information he declared the Teleki volcano nt to exist. His opinion was unfortunately

accepted in spite of the fact that somé years after the Teleki expedition an Englishnmn
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Donaldson Smith aaw the volcano in action, furthor the volcano was identified in 1899

by Captain Welby, though in an eruption-free period.

The Teleki voleano was rehabilitated in the thirties, thanks to the English expedition.

A. M. Champion visited the Southern shore of the laké and stated that the volcano did

nt exploded, its cone, craters and lava flows can be unambiguously determined. The
rocks oollected by Ilim were determined by W. Cambell Smith in 1938. The most parti-

cular geological study of the region can be attributed to R. G. Dodson who prepared
the geological map and monograph of the Southern region of Rudolph Laké. In harmony
with the description ofChampion, the Teleki volcano consists essentially of two elongated
hills of irregular shape. In the greater one several smaller craters are foimd. Both hills

are covered by blueish-black, slaggy ash eoat. In aerial photos the details can be hardly
seen since the ash cover hardly reflects the light due to its high porosity. The local

yellowish color is due to the sulfur encrustations. The fine-grained sulfur is eroded from
the ash surfaco by the strong winils.

The lava flows that hampercd Höhnel to get closer to the volcano startod from a
fissure at the volcano’s foot. Under the equatorial sunshine the surface of the bright
black lava flows becomes as hot as 70 °C, thus possibly we traversed the lavas flows at

night or early in the morning.
The lava solidified in fantastic milk-loaf like fornis; under the external crust often

large caves are found. Based on aerial photos and field Identification five lava flows can
be distinguished, these are interwoven and form a wide strip between the Teleki volcano
and the Southern shore of Rudolph Laké. Due to oxidation, the surface of older lava
flows became chocolate-brown.
The youngest lava flow was erupted probably in 1895, changed its original NW direc-

tion to the NE and stopped close to the laké shore, in the Southern foot of the ash cone
of the volcano Naboyoton. Chemically it consists of 50 % silica, essentially it is a vitreous
sodium-trachyhasalt. The geologist Dodson who prepared the last monograph on the
volcano spent only one day in the infernally hot environment of the volcano, detailed
analyses were inadé only from two samples. This is why we do hope that the laboratory
Processing of the samples collected by us (and this may need one year) will provide new
data on the activity of the volcano that has the only Hungárián name in the map of
Africa.

Manuscript received: 27th July, 1988.

AtJipHKancKaH sKcnefluuiiH «LliaMy3Ji TejieKH»

B naMHTb CTOJieTHH

Apnad lOxac

B neKaöpe 1987 r. BeHrepcKan SKcneaHmiH b cocTaBe 11 uccJiegoBaTejieH ompaBiuiacb b

BocTOHHyio Aijipuny no MapmpyTy 3KcnegHunn lila.Myaaa TeneKH cto JieT Ha3ag, HTObi U3ymtTb
c tohkh 3pemm pa3.mmHbix HaynHbix aHcititnaiiH Te H3.\ieHeHHíi, KOTopbie 3a HCTeicinee cToaeTiiH

npoii3oman b npupoítHOH cpene.

Cto JieT Ha3aa IIIaMyeaoM TeaeKit 6biao aiiKBiianpoBaHO oaHO H3 nocae/tHiix eiibix naTeH Ha
KapTe A(J)piiKii c oTKpbiTiie.M flByx aoceae He H3BecTHbix 03ep, Ha3BaHHbix b HecTb HacaeaHiiKa
aBCTpniícKoro npecTOJia er >KeHbi 03epaMH Pyaoabtjia n UlTe^aHim. 3a npouieauiee c Tex nop
Bpe.MH oöa Ha3BaHHH iiCHe3Jiii c KapT AíJjpiiKii; nepBoe Hbme Ha3biBaeTca 03epo.M TypnaHa b co-

OTBeTCTBIIH C MeCTHbIM Ha3BaHlie.M Ha H3bIKe KeHHHCKOH HapOaHOCTH, npOKHBaHHIteH B 3T0M pafio-

He, a BTopoe, öoabuiaa aacTb KOToporo HaxoaiiTca b Stjwoníui, — Mbio BaxiipoM. Ha KapTe
A4>phkii b HacTOHiitee Bpe.MH mo>kho oHapy>KHTb egiiHCTBeHHoe H33BaHHe BeHrepcKoro npo-
iicxoHvaeHiiH — ByaKaHa TeaeKii BbicoToií 646 m öan3 kdkhoto epera 03epa TypKaHa.
3anHCKH TeaeKii h XéHeaa b paBHoií Mepe CBHgeTeabcTByioT o tóm, hto npiiKaioaeHHecKOH

3Kcneaminen cToaeTHefi aaBHoc™ npecaeaoBaaHCb Taxate h BnoaHe onpeaeaeHHue HayaHbie
ueaH. OTHacTii Saarogapa ee paöoTaM ya<e k KOHuy npomaoro cToaeTiia b oöiiíhx aepTax buia
Ha.weieHa Ta cncTeMa TpeupiH, KOTopaa 3aTe,\i SayapaoM 3 ioccom biaa BBeaeHa b reoaornHecKne
HayKI! nog Ha3B3HlieiM B0CT0HH0-A<})piIKaHCK0H pH(J)T0B0H CHCTeMbI H KOTOpan B Hauie BpeMH
— Banoxy Teopmi tcktohhkh naiiT — HBaaeTca opa3UOM pntj)Tooöpa30BaHHH.

ripHHHMaH B0 BHHMaHIie, HTO OJIbUIIIHCTBO HJieHOB HCCJieflOBaTCJIbCKOH Tpynnbl HBJIflJIOCb

npeacTaBHTeaeM oahoh H3 reoaonmecKHX gHCUHnaiiH, b HacToameH paöoTe ochobhoh ynop
aejiaeTcn Ha reoaoro-reo.Mop4>oaornHecKHe HaöaioaeHiiji Bgoab MapuipyTa TeaeKH.
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ÉRTEKEZÉSEK

A nagysápi Domonkoshegy alsóeocén kszene

Dr. Gidai László*

(10 ábrával)

1. Bevezetés

A Domonkoshegy kb. 12 km2 nagyságú területe a dorogi eocén barnakszén-
medence DNy-i részén van, közvetlenül a Gerecse hegység felszínen lév mezo-
zóos tömege mellett. É-on a bajóti és a mogyorósbányai területekhez csatla-

kozik, DK-en a nagysápi szerkezeti süllyedékkel határos.

Tanulmányom célja az alsóeocén barnakszéntelepek kifejldési viszonyai-

nak a felvázolása, a további kutatási tevékenység megalapozása.

2. Kutatástörténet

A domonkoshegyi alsóeocén barnakszéntelepekre az els irodalmi utalást

Papp K. (1916) munkájában találjuk. Munkája 671. oldalán a 180 m mélység
MÁK fúrásról tesz említést, amely 0,75 m vastag „szénpala” réteget harántolt.

A kutatást eredménytelennek nevezte. A terület 1 : 5000-es földtani felvételét

és kéziratos térképét, jelentésekkel Gidai L. (1960 a, b; 1961 a, b, c, d) készí-

tette el. Gidai L. (1967) a Dorogi-medence Ny-i részén három nagyobb kifejl-

dési területet különített el.

ÉNy-on kszenes agyag, középen palás barnakszén, DK-en palás barna-
kszén, kszenes agyagrétegek túlsúlya a jellemz. A Domonkoshegy É-i ré-

szén valószínsítette a kszenes agyag és a palás barnakszén kifejldés terü-

letek közötti DNy—ÉK-i lefutású határvonalat.

A Bj-9, Bj-23 és Bj-31 sz. fúrások a kszenes agyag kifejldés területekre

esnek. Akkori megállapítása szerint a domonkoshegyi terület ÉNy-i harmada
a kszenes agyag, DK-i kétharmada pedig az agyagos barnakszén kifejldés-
hez tartozik.

Gidai L. (1971) a nagysápi 10 000-es térképlap magyarázójában az alsó-

eocén telepekrl rövid áttekintést adott: A barnakszénösszlet vastagsága
10—65 m között váltakozik. A telepek száma változó, leggyakrabban 2-5 fordul
el. Domonkoshegyen a produktív rétegek vastagsága 2-8 m. A telepek agya-
gos és palás kifejldések.
Hoffer E. és Rezessy G. vezetésével 1974-ben és 1978-ban az ELGI négy

— To-1/74, Ba-21/78, Ba-22/78, Ba-23/78 — geofizikai szelvényt vett fel a
területen. A geofizikai szelvények is jól tükrözik a terület szerkezeti árkokra,
sasbércekre és röglépcskre való tagolódását.

• Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV., Népstadion út 14.
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Szcs J. és Muntyán I. (1982) a Gerecse DK-i elterének kéziratos felderít
kutatási zárójelentésében, a térképmellékleteken kutatási területként van fel-

tüntetve a vizsgált terület DNy-i része, azaz a domonkosföldeki szerkezeti

árok területe.

A Dorogi Szénbányák a terület É-i részét a péliföldi perspektivikus terület-

egységhez sorolja, s a szénvagyon mérlegében nyilvántartja. A magam részérl
azt javasolom, hogy a domonkoshegyi területet egy kutatási területként kezel-

jük. Sürgsen ki kellene dolgozni a terület felderít kutatási tervét.

3. Fúrási tevékenység

A terület fúrásos kutatását 1913-ban kezdte el a MÁK. 1913-ban és 1914-ben
összesen öt fúrást mélyítettek le. Ezek közül a Bj-8 és Bj-9 jelek rétegsora
eocén kszén szempontjából teljesen medd.
A további három fúrásban (Bj-5, Bj-7, N-13) az alsóeocén barnakszénössz-

letet palás barnakszén kifejldésben kimutatták. A „fekete pala” megjelölés
rétegek a mai értelmezés szerint agyagos barnakszén réteget jelölhetnek.

Az els világháború alatt a kutatás szünetelt. Újabb fúrás lemélyítésére

1922-ben került sor (Bj-12). Ez 1,05 és 0,4 m vastag „pala” rétegeket tárt fel.

1954-ben a Távlati Kutatási Program keretében két fúrás mélyült, az N-25-ös
és az N-26-os. Ezeknek a fúrásoknak a rétegsorai hiányosak, nem megbízha-
tóak. 1961 — 1964-ben a Magyar Állami Földtani Intézet térképez és monog-
rafikus munkálataihoz kapcsolódóan több szerkezetkutató és felderít fúrás

mélyült (Ny-17, Ny-24, N-54, Bj-18, Bj-20, Bj-21, Bj-22, Bj-23, Bj-24, Bj-31

és a Bj-32 jelek).
Valamennyi fúrás maggal mélyült, az átharántolt kszenes rétegeken a szük-

séges minségi vizsgálatok elkészültek. E fúrások alapján az alsóeocén barna-
kszénösszlet kifejldési, elterjedési viszonyai felvázolhatok.

1979-ben a Somberek és a Domonkoshegy közötti szerkezeti árokban mélyült

le az N-71 sz. fúrás.

4. Rétegtani viszonyok

A terület eocén képzdményeinek kzettani felépítésérl, a rétegtani tago-

lásáról és besorolásáról az 1. és 2. ábrák adnak tájékoztatást. A s. s. dorogi-

medencei eocén kifejldési viszonyaihoz képest két lényeges eltérést állapítha-

tunk meg. Az egyik, hogy az alsóeocén barnakszénösszlet fekvösszlete jelen-

tsen vastagabb, megközelíti, esetleg helyenként meg is haladja a 100 m-t.

A másik eltérés az, hogy az alsóeocén barkanakszénösszlet vékonyabb, s

a benne található kszéntelepek agyagosabbak, gyengébb minségek.
Az eocén képzdmények maximális vastagsága megközelíti a 350 m-t.

A Bj -7-es és Bj-22-es sz. fúrások több mint 330 m-t haladtak az eocénben
anélkül, hogy átfúrták volna.

Az alsóeocén fekv összlet uralkodóan tarkaagyagból áll. Az összlet tartalmaz

még agyag, márga, homok, homokk és kszenes agj^ag közbetelepüléseket.

Az alsóeocén barnakszenes rétegcsoport vastagsága 0,2— 23.2 m-ek között válta-

kozik. A területen lemélyített fúrásoknak az alsóeocén kszénösezletre vonat-

kozó adatairól az alábbiakban adunk áttekintést.
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2. ábra: A nagysápi N-71, u bajóti Bj-32 6a Bj-21 sz. fúrásokban feltárt eocén rétegsorok. Szerk.: Gidai L. 1984:

Jelmagyarázat: 1. Konglomerátum, 2. Homok, 3. Homokk, 4. Agyagos homokk, 5. Meszes homokk.
C. Márgás homokk, 7. Homokos agyag, 8. Agyag, 9. Márgás agyag, 10. Homokos agyagmárga. 11. Agyaginárga,
12. Homokos márga, 13. Márga, 14. Homokos mészmárga, 15. Mészmárga, 10. Mészk, 17. Agyagos barnakszén.

18. Kszenes agyag, 19. Kszénnyomos agyag, 20. Tarka

Fig. 2. Eocéné sequences explored in the boreholes N-71 of Nagysáp, Bj-32 and Bj-21 of Bajót. Ed.: L. Gidai, 1984.

Legend : 1. Conglomerate, 2. Sand, 3. Sandstone, 4. Clayey sandstone, 5. Calcareoussandstone, 6. Marly sandstone,
7. Sandy dny, 8. Clay, 9. Marly clay, 10. Sandy clay-mnrl, 11. Clay-marl, 12. Sandy mari, 13. Mari, 14. Sandy lime-

marl, 15. Llme-marl, 10. Limestone, 17. Clayey brown coal, 18. Coaly clay, 19. Clay with coal traces, 20. Variegated
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Bajót-5. (1913, 3. ábra): a mellette mélyült Bj-20 és Bj-31 sz. fúrások alapján

a 179,25—183,9 m között leírt „agyagos, palás szén” produktívnak, agyagos
barnakszénnek valószínsíthet.

Bajót-7. (1913, 4. ábra): a 282,2— 285,8 m közötti 2,6 m „fekete pala” meg-
jelölés réteg szintén produktívnak valószínsíthet. Az innen 400 m-re ÉK-re
mélyült Bj-24 sz. fúrásunk 2,5 m vastag palás barnakszenet mutatott ki,

3503 kcal/kg ftértékkel.
Bajót-8. (1913): kszenes réteget nem harántolt. A fúrás rétegsora alsóeocén

kszén szempontjából valószínleg medd. (Az is lehet, hogy a barnakszén-
telepet vagy telepeket elfúrták. Javasoljuk, hogy a terület felderít kutatása

alkalmával ellenrz fúrást mélyítsenek le. Gyanúra ad okot, hogy a közeli

Bj-21-es fúrás 0,8 m vastag agyagos barnakszenet és több kszenes agyag-

réteget mutatott ki).

Bajót-9. (1914): a fúrás rétegsora kszén szempontjából teljesen medd.
A mellette mélyült megbízható rétegsorú Bj-23 sz. fúrás 1,4 m kszenes agya-

got mutatott ki. Hasonló megítélés alá esik, mint az elz fúrás.

Bajót-12. (1922): a 124,75—125,8 m között kimutatott 1,05 m, és a 133,4—
133,8 m közötti 0,4 m „pala” réteget a közeli Bj-18 és Bj-23. sz. fúrások réteg-

sorai alapján kszenes agyagnak valószínsíthetjük.

Bajót-18. (1963): megbízható rétegsorú, kszénelemzési adatokkal. Kszén
szempontjából medd.

Bajót-20. (1963, 3. ábra): 1,5 m vastagságban agyagos barnakszenet muta-
tott ki.

Bajót-21. (1963, 5. ábra): 71,8—72,6 m között 0,8 m agyagos barnakszenet
harántolt.

Bajót-22. (1963, 1964): 267,0—269,2 m között 2,2 m vastag agyagos barna-

kszéntelepet állapított meg.

Bajót-23. (1964): rétegsora medd.
Bajót-24. (1963—1964, 4. ábra): 224,6— 227,1 m között 2,5 m vastag,

3503 kcal/kg ftérték, palás kszéntelepet mutatott ki.

Bajót-31. (1964, 3. ábra): 217,8— 218,5 m között 0,7 m agyagos barnakszén-

telepet harántolt.

Bajót-32. (1964, 5. ábra): 233,3—234,4 m között 1,1 m, 234,8— 235,2 m
között 0,4 m vastag agyagos bamakszéntelep volt észlelhet.

Nagysáp-13. (1912): a rétegleírás alapján valószínsíthet az alsóeocén barna-

kszenes rétegcsoport jelenléte.

433,7— 441,9 m 8,2 m „pala”
441,9— 442,3 m 0,4 m „pala barna”
442,3—445,5 m 3,2 m „pala fedvel”

A produktív Bj-24 és N-54 sz. fúrás közelsége azt sugallja, hogy ezek a kép-

zdmények a mai nevezéktan szerint agyagos barnakszén- és kszenes agyag

rétegek. A telepvastagsági adatok egyezést mutatnak az N-54 sz. fúráséval.

Nagysáp-25.—Nagysáp-26. (1954): a fúrások rétegleírása nem megbízható.

Az alsóeocén kszenes rétegcsoport jelenléte csak az N-26-ban valószínsít-

het. Lehet, hogy az N-25 sz. fúrás vetbe fúrt.

Nagysáp-71. (1979, 5. ábra): 485,7— 486,9 m között 1,2 m vastag, 2329

kcal/kg ftérték, agyagos barnakszéntelepet állapított meg.

A nagysápi N-72. sz. fúrás a domonkospusztai major bekötútja mellett

mélyült. 231,3— 406,5 m között 175,3 m vastagságban harántolt eocén képzd-
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ményeket. Az alsóeocén barnakszén rétegcsoportot medd kifejldésben mu-
tatta ki.

406,3— 406,7 m között 0,4 m vastag enyhén kszenes, pirites agyag jelzi a
barnakszenes rétegcsoportot. Valószínsíthet, hogy a domonkoshegyi sas-

bérc DK-i határvetjének a zónájába esik. A fúrás medd voltát esetleg ez

magyarázza.
Nyergesújfalu-17

.

(1961): a középseocénben leállt.

Nyergesújfalu-24. (1963, 3. ábra): 188,8—190.0 m között 1,2 m vastag ksze-
nes agyagot mutatott ki.

Nyergesújfalu-25. (1963): 134,3—134,9 m között 0,6 m vastag barnakszenet,
134,9—136,9 m között 2,0 m agyagos barnakszenet mutatott ki. Sajnos mi-

nségi elemzés nem áll rendelkezésünkre.
Fentieket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a Domonkoshegy kör-

nyékén, a Somberek ÉK-i elterében húzódó nagy levet, a péliföldszentkereszti

nagy levet, az ÉK—DNy-i irányú, Domonkos-pusztán keresztül haladó határ-

vet és Hintósrje—Dámvadas vonalában valószínsíthet elmeddülési vonal

között, mintegy 9 km2 nagyságú területen határolható körül, ill. valószínsít-

het a mrevaló telepeket tartalmazó alsóeocén barnakszénösszlet.
Az alsóeocén barnakszénösszlet közvetlen fedje a kb. 30 m maximális

vastagságot elér molluscás rétegcsoport. A telepek közvetlen fedjében majd-
nem mindenütt kvarc anyagú homok-homokk rétegek vannak. Az 50— 90 m
közötti vastagságú, a Dorogi-medencében általános elterjedés, tengeri kifej

-

ldés operculinás agyagmárgát mindegyik fúrás kimutatta. A középseocénen
belül a csökkentsósvízi és a tengeri kifejldések váltogatják egymást.
A felseocén képzdmények tiszta tengeri kifejldések.

5. Szerkezeti viszonyok

A tanulmányunk tárgyát képez terület kb. kétharmadán, a Hármasgát és

a Domonkoshegy környékén a negyedkori takaró alatt közvetlenül települnek

az eocén kor képzdményei. A területnek az innen DNy-ra lév egyharmadán
150 m körüli maximális vastagságú oligocén összlet települ az eocénre.

A vizsgált terület szerkezeti szempontból három nagyobb egységre tagolható

(6. ábra):
1. A domonkoshegyi ÉNy— DK-i irányú sasbércvonulat.

2. A Domonkoshegy és a Somberek közötti domonkosföldeki szerkezeti árok.

3. A Domonkoshegytl ÉNy-ra lév, közelebbrl még nem ismert szerkezeti

röglépcs.

1 . A domonkoshegyi sasbércvonulatra az ÉNy— DK-i irányú vetk jellemzk.
DK-en, a nagysápi szerkezeti süllyedk irányában, kb. 250—300 m-es levet
határolja (7. ábra).

A péliföld— szentkereszti szerkezeti árok területétl 300—400 m elvetési

magasságú vet választja el (8. ábra). DNy-on a domonkosföldeki szerkezeti

süllyedktl elkülönít vet elvetési magassága 150—300 m-nek becsülhet
(8. ábra).

A sasbércvonulat ÉNy-i határa kevésbé ismert, lehetséges, hogy a domon-
koshegyi sasbérc a Hármasgát irányában is folytatódik, ahol már valószínleg
ÉK—DNy-i irányú harántvetkkel is átjárt.
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jelmagyarázat : 1. Mezozóikum negyedkori képzdményekkel fedve, 2. Mezozóikum a felszínen, 3. Mélyfúrás,
a barnaköszénösszlet bázisának tszf. magassága, 4. Szerkezeti vonal, 5. Feltételezett törés, 6. Feltételezett vet,
7. Szerkesztett vet, 8. A barnaköszénösszlet bázisa tszf. magasságának szintvonala, 9. A földtani szelvény nyomvo-

nala, 10. Geofizikai szelvény nyomvonala

Fig. 6. Structural conditions of the Eocéné brown coal region of the Domonkos-hegy environs of Nagysáp. Ed. L.

Gipaj, 1984. Legeiül : 1. Mesozoic covered by Quaternary. formations, 2. Mesozoic on the surface, 3. Borehole,

with the height of the base of brown coal sequence above the sea level, 4. Tectonic line, 5. l’resumed tissure, 6. l’re-

sumed, fault, 7. Compiled fault, 8. Contour line of the base of brown coal sequence above the sea level, 9. Track of

the geological section, 10. Track of the geophysical section
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9. ábra. Az alsóeocén barnakszéntelep vastagsági viszonyai a nagysápi Domonkoshegyen keresztül. Szerk.: Gidai L. 1984.
Jelmagyarázat: 1. Mezozóikum negyedkori képzdményekkel fedve, 2. Mezozóikum a felszínen, 3. A barnakszén

vastagsága, 4. a mürevaló barnakszéntelep valószínsített határa. 5. A barnakszéntelep szerkesztett izopach görbéje

Fig. 9. Thickness conditions of the Lower Eocéné brown coalsequence across the Domonkoshegy of Nagysáp. Ed.: L. Gidai,
1984. Legend : 1. Mesozoic covered by Quaternary formations, 2. Mesozoic on the surface, 3. Brown coal thickness,
4. Probabilized boundary of the workable brown coal bed, 5. Probabilized, compiled isopaeh curve of the brown coal bed
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A sasbércvonulat legmagasabb része a Kökényeshegy környékén (Bj-5,

Bj-20, N-54 sz. fúrások) és a Szentkereszt alatti dlnél (Bj-21 sz. fúrás) van.

Ezeken a helyeken az alsóeocén barnakszénösszlet bázisának tszf. magas-
sága + 100 m körül valószínsíthet. A Dámvadas, a Mály oldal és a Szél-

tiszta környékén elkülöníthet röglépcskön az alsóeocén barnakszénösszlet
bázisa +0 körüli tszf. m.-nak becsülhet. A Bikarét körül —100 m a barna-

kszénösszlet várható mélysége.

2. A domonkosföldeld szerkezeti árok területén csupán egy fúrás révén ismer-

jük. A barnakszéntelepek mélységét a szerkezeti árok területén —250 m
tszf. magasságnak becsüljük.

A Somberek és a Domonkoshegy melletti röglépcskön ás a Bikarét irányá-

ban véleményem szerint kisebb mélységgel számolhatunk.
3. A Domonkoshegy ÉNy-i elterében lév Hintósrje— Hármasgát-- Hagy-

másrét környéki területen a domonkoshegyi sasbérc valószínleg folytatódik.

Az elbbi területtl való elkülönítését az indokolja, hogy e területrészen véle-

ményünk szerint nem az ÉNy— DK-i, hanem az ÉK DNy-i szerkezeti irányok
jellemzk.

6. Az alsóeocén barnakszéntelepek kutatási lehetségei

Az eddigi ismeretek összesítése és értékelése alapján pozitívan foglalhatunk
állást a domonkoshegyi alsóeocén barnakszéntelepek továbbkutatása kérdé-
sében. A vizsgált területnek az ÉK-i részén van egy kb. négy, illetve pesszi-

mális esetben hét km hosszú és 0,5— 1,0 km széles ÉNy—DK-i lefutású terület-

sáv, amely már az eddigi fúrási eredmények alapján is meddnek tekinthet,
részben az eredeti kifejldés, részben az utólagos letárolás következtében.
A Hintósrje, Hármasgát, Hosszúföldek, Hagymásrét környékén az alsó-

eocén barnakszénösszlet az eddigi fúrások (Ny-24, Bj-18, Bj - 1 2) alapján k-
szenes agyag kifejldésnek valószínsíthet. Produktív telepek ezen a terület-

részen nem várhatók.
Produktívnak valószínsíthet viszont a vizsgált terület többi része, össze-

sen mintegy 9 km2 nagyságú terület. Ebbl kb. 5,4 km2 esik a magasan fekv
domonkoshegyi sasbércre, és 3.6 km2 a mély szerkezeti helyzet domonkos-
földeki ^szerkezeti árokra.
Az eddig lemélyült fúrások eredményei alapján az alsóeocén telepek átlagos

vastagsága 2,2 m-re becsülhet (9. ábra). Az átlagos ftérték 2822 kcal/kg-
nak. az átlagos hamutartalom 42,74 %-nak adódott átlagszámításaink alapján.
A telepek mélysége (10. ábra) a domonkoshegyi sasbérc területén 100— 300 m,
a domonkosföldeki szerkezeti árok területén 300— 450 m között várható.

Jelents, legalább egy nagy teljesítmény akna létesítésére elegend, er-
mvi felhasználásra alkalmas kszénvagyon felkutatására számíthatunk.
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10. ábra. Az alsóeocén barnakszénüsszlet fedvastagsági viszonyai a nagysápi Domonkoshegy környékén. Szerk.
Gidai L. 1984 Jelmagyázat: 1. Mezozóikum negyedkori képzdményekkel fedve, 2. Mezozóikum a felszínen,

3. A fedösszlet vastagsága, mélyfúrás, 4. Fedvastagsági görbe

Fig. 10. Thickness of overlying beds of the Lower Eocéné brown coal sequence in the Domonkos-hegy environs of
Nagysáp. Ed.: L. Gidai, 1984. L e g e n d : 1. Mesozoic covered by Quaternary formations, 2. Mesozoic on the sur-

face, 3. Thickness of the overlying sequence, Borehole, 4. Thickness eurve of overlying beds
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A kézirat beérkezett: 1985. V. 28.

Lower Eocéné brown coal of the Domonkos-hegy of Nagysáp

Dr. László Gidai*
Ahstract

The studied area of about 12 sq. km lies in the southwestern part of the Eocéné brown
coal basin of Dorog, directly adjoining the surficial Mesozoic mass of the Gerecse Moun-
tains. The geological setting, stratigraphy and stratigraphic classification are shown in
Figs. 1 and 2. As compared to the formation conditions of Eocéné strata of the s.s.

Dorog Basin two fundamental differences exist. In the Domonkos-hegy environs the
underlying sequence of the Lower Eocéné brown coal sequence is considerably thicker,
its thickness approaches, occasionally exceeds 100 m, further the Lower Eocéné brown
coal sequence is thinner, the seams are more clayey and are of lower quality.

The Lower Eocéné underlying sequence consists predominantly of varied clay, and
in addition it contains clay, mari, sand, sandstone and coaly clay intercalations.

Figs. 3, 4 and 5 show the sequence of the Lower Eocéné brown coal bearing strata.
The Lower Eocéné brown coal sequence is directly overlain by the molluscan strata of
about 30 m maximai thickness. In the direct overlying bed of the coal seam practically
everywhere quartzose sand and sandstone strata are found. The shallow maríné Lower
Eocéné Operculina-bearing clay-marl of 50 to 90 m thickness is of generál extension alsó
in the Domonkos-hegy region. The Middle Eocéné sequence consists of brackish and
maríné formations. The Upper Eocéné is purely of maríné formation.
From structural point of view the studied area can be divided int three major

units (Fig. 6)

:

1) the horst rangé of NW-SE direction of the Domonkos-hegy;
2) the tectonic trench of Domonkosföldek between the Domonkos-hegy and Somberek;
3) the recently unknown block stage northwest of the Domonkos-hegy.

• Hungárián Geological Institute, H-1143 Budapest XTV., Népstadion út 14.
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Based on the comprehension and evaluation of the data available so far we take a
strong stand in favour of the further exploration of Lower Eocéné brown seams of the
Domonkos-hegy. In the northeastern part of the studied area there is a strip of four
(in unfavourable case seven) km length and 0.5 to 1.0 km width that can be considered
to be barren partly due to the original formation, partly to the subsequent erosion.
The other part of the area, however, can be qualified as productive and extends over
about 9 sq. km. Based on the results obtained from boreholes drilled so far, the average
thickness of the Lower Eocéné seams can be estimated to be 2.2 m (Fig. 9 ). The average
calorific value proved to be 2822 kcal/kg, the average ash content to 42.74 %, based on
our average calculations. The depth of the coal seams (Fig. 10) can be expected between
100 and 300 m in the area of the Domonkos-hegy horst and between 300 and 450 m in

the region of the Domonkosföldek tectonic trench.

Manuscript received: 28th May, 1985.

Ha^bmancKaH HHWHeaoueHOBan yrojibHan

TOJima ropbi ,H,omohkoiii

JJp. Jlacjio rudau

HccjieuyeMau TeppHTopHH, njiomaubio okojio 12 kb. km, pacnojio>KeHa b K)3-h nacTii J(opor-

CKoro aopeHOBoro yrojibHoro öacceiiHa, HenocpeucTBeHHo okojio Bbixoua Ha noBepxHocTb Me30-
30HCKHX OTJioweHHií rop repene. C neTporpa^neií, jiKTOJiorneíí, CTpararpatjjHHecKHM noupa3ae-
jieHiieM 3oueHOBbix otjiowchhh TeppHTopHH HHTaTejieií 3HaK0MHT puc. 1 h 2. no cpaBHemno
C yCJlOBHMH pa3BHTMH 30UCH0BbIX OTJIOweHHH COÖCTBCHHO ^(OpOrCKOrO ÖaCCeiÍHa HMeiOTCH flBa

cymecTBeHHbix otjihhhh. rioacTHJiaioiuaH TOJima HHWHeaoueHOBoro yrojibHoro pa3pe3a OKpecT-
HOCTeii ropbi Komohkoui 3HaHHTejibH0 MOiuHee, uocraraeT, a b HeKOTopbix cjiyuaíix h npeBsi-

uiaeT, 100 MeTpoB. JUpyroe otjihhhc 3aKJU0HaeTCH b tóm, utó HHWHeaoueHOBau TOJima ypwx
yrjieü 3uecb TOHbiue, 3ajie>KH ymeft öojiee rjiHHHCTbie, yrjiH öojiee hh3koto KauecTBa.

HHWHeaoueHOBan noucrajiaiomaH Tojnya coctoht b ochobhom H3 öypbix tjihh, KpoMe coaep-

>kht rjMHbi, MeprejiH, necKH, necuaHHKH h yrjiHCTbie ruHHbi b Bnae npocjioeB.

O CTpoeHHH HHWHeaoueHOBOH yrojibHOH tojhuh MOH<eM nojiyHHTb npeacTaBJieHHe Ha ocHOBa-
hhh pucywcoe 3, 4 h 5. HenocpeucTBeHHau kpobjih HHWHeaoueHOBoií yrojibHofl tojhuh npeu-
CTaBJieHa cepneH cjioeB c MOJiJitocKaMH, uocraraioiueH MaKCHMajibHoö moluhocth 30 MeTpoB.

B KpoBJie yrojibHbix nJiacTOB nonra Be3fle 3ajieraiOT KBapueBbie necKH h necnaHHKH. Ha Teppu-
TopHH OKpecTHOCTeií t. í(omohkoui noBceMecTHO pacnpocTpaHeHbi MejiKOBouHbie onepKyjiHHO-
Bbie MepjierH MOiUHOCTbio 50—90 MeTpoB. CpenHeaoueHOBau Tojuua npeucTaBJieHa oöpa30Ba-

HHHMH, OTJIOWHBUIHMHCH B COJIOHOBaTOBOflHOH H MOpCKOH Cpe^e. BepXHHH 30UCH npeflCTaBJieH

MHCTO MOpeKHMH p33H0CTHMH.
HccjieuyeMau TeppHTopHH b cTpyKTypHOM othoiuchhh noupa3fleji5ieTCfl Ha Tpn KpynHbie eun-

HHUbi (puc. 6):
1. TopcTOBoe nouHHTHe C3— K)B-ro npocrapaHHH ropbi ,I(omohkohi

2. ,I(OMOHKOlU<})éj]bHCKHH TpaÖeH Me>Kfly r. ílOMOHKOUJ H UlOMÖepeK
3. Eiue HeuocTaTOHHO H3yueHHau CTpyKTypHau cTyncnb Ha C3 ot r. ^omohkolu
Ha 0CH0B3HHH OÖOÖIUCHHH H OUeHKH HMeKHUHXCH UO CHX nOp MaTepH3J10B MO>KHO Bbipa3HTb

nojiowHTejibHoe oTHouieHHe k npoBeueHHio uajibHeHimix pa3BeuoMHbix paöoT HiiwHeaoueHOBofl

yrojibHoií tojhuh r. .ZJomohkoui. Ha CB-e HCCJieuyeMOH TeppHTopHH Ha ocHOBaHHii npoypeHHbix
AO chx riop CKBawHH npocjie>KHBaeTCH HenpouyKTHBHau nojioca hjihhoh okojio 4 i<m, c caMUM
IieCCHMHCTH'ieCKHM nOUXOUOM OKOJIO 7 KM, UIHpHHOÜ 0,5— 1,0 KM C npOCTIipaHHeM C3— K)B.

HenpouyKTHBHOcTb oOuhchhctch nacTHMHO nepBH'iHUMH ycJioBiiHMH ocaflKOHaKonJieHHH, nac-

THHHO 9p03HeH.
B to we BpeMH ocTajibHau uacrb HCCJieuyeMoü TeppHTopHH, njioiuaubio noura 9 kb. km,

MOWeT CHHTaTbCH IipOHyKTHBHOH. Ha 0CH0B3HHI1 HpOÖypeHHblX HO CHX nOp CKBaWHH CpeUHHH
MOUiHOCTb yrojibHbix nJiacTOB — 2,2 m (puc. 9). CpeuHHH TenjioTa cropaHiiu yrjieü 2,822 KKaJi/

Kr, cpeuHuu 30jibH0CTb 42,74% no npoBcueHHbiM h3mh pacneTaM. fjiyöiiHa yrojibHbix nJiacTOB

Ha TeppHTopHH ropcTa ropbi XIomohkoiii (puc. 10) cocTaBJiueT 100— 300 MeTpoB, a b paiioHe

^OMOHKOiiufeJibucKoro rpaöeHa owHuaeTca rjiyÖHHa 300— 450 MeTpoB.
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Felsjura ammonitesz biosztratigráfia

a Bakony hegységben*

Fzy I**

(6 ábrával és 5 táblával)

Összefoglalás: A Bakony hegységben a felsjura fácies szukcesszió a radiolarit,

az Ammonitico Rosso és a Bianeone jelleg karbonát egymásutánjával jellemezhet.
A több szelvénybl réteg szerit gyjtött több ezer ammonitesz vizsgálatával egy nagyon
szegényes oxfordi, egy teljesebb kimmeridgei és egy gazdag, már a kutatások e kezdeti

szakaszában is zónánként értékelhet titkon fauna vált ismertté.

A változatos (diverz) faunán belül a Lytoceratina és Phylloceratina alrendek domi-
nanciája, valamint számos jellegzetes nemzetség, ill. faj jelenléte kifejezett mediterrán
karakternek tekinthet.
Az elzetes biosztratigráfiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a különböz szelvényekben

a radiolarit felett települ els ammoniteszeket tartalmazó rétegek heterochronok.

Kutatástörténeti áttekintés

A Bakony hegységi felsjura képzdmények megismerésében úttör szere-

pet töltött be Böckh János. 1874-es munkájában (pp. 34— 36) elsk között
jelez tithon mészkövet a területrl.

Számos korábbi és késbbi szerz által a tithonba sorolt rétegekrl az el-

mélyültebb vizsgálatok az alsókrétába való tartozást valószínsítették, ill.

bizonyították.

A radiolarit és a tithon rétegek közötti kimmeridgei kzetek elkülönítése

Telegdi Roth Károly (1934) nevéhez fzdik.
A felsjura megismerése ifj. Noszky Jen vizsgálataival teljesedett ki.

A szerz 1941-es és 1943-as dolgozataiban a bakonyi felsjura változatosságát

hangsúlyozza. 1957-ben közzétett térképén hat maim képzdményt különít
el. 1961. évi munkájában a bakonyi felsjuráról is minden eddiginél szélesebb

áttekintést nyújt. Az 1972-ben megjelent, a Magyarország 200 000-es földtani

térképének magyarázójába írt jura fejezetben, az emeletenként számba vett

jellegzetes kzetfáciesek felsorolása mellett, a legfontosabb faunaelemeket is

feltünteti.

Ifj. Noszky J. földtani térképei és dolgozatai a további részletes bio-

sztratigráfiai vizsgálatok számára is irányadóak.
A felsjura rétegtanban mérföldknek tekinthet Vígh Gusztáv 1984-ben

megjelent munkája. A szerz korai halála miatt a Magyar Állami Földtani
Intézet rétegrl rétegre gyjtött felsjura ammonitesz-anyagának tekintélyes

része feldolgozatlanul maradt.

• Eladta az slénytani Szakosztály 1987. április 6-i eladóülésén.
•• Természettudományi Múzeum Föld- és slénytár, H-1370 Budapest VIH., Múzeum krt. 14— 16.
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A felsjura vizsgálatok Vígh G. halálával sem szakadtak meg. A legújabb
eredményeket azok a kéziratos jelentések (Galácz A., Fzy I. 1987), illetve

dolgozatok (Fzy 1987a, 1987b, 1988, 1990) tartalmazzák, amelyeket a közel-

múltban tettek közzé.

Fontos, hogy az ammonitesz biosztratigráfiai adatok gyarapodásával pár-

huzamosan bvültek ismereteink a Tintinnida-rétegtannal kapcsolatban is,

A kezdeti eredményeket (Knauer J., Nagy I. 1964), újabb publikációk követ-

ték (Knauer J. 1986, Tardi— Filácz E. 1986, Horváth A., Knauer J.

1. ábra. Litofáciesek és litosztratigráfiai egységek a Bakony hegységben. Jelmagyarázat: 1. Radiolarit

(Lókúti Radiolarit Formáció), 2. Vörös gumós mészk (Pálihálási Mészk Formáció), 3. Hierlatzi típusú mészk,
4., 5. Jól rétegzett mészmárga (Mogyorósdombi és Szentivánhegyi Mészk Formációk). (CsAszAr G. és Haas J. 1983

után módosítva)

Fig. 1. Lithofacies and lithostratigraphic units in the Bakony Mts. L e g e n d : 1. Radiolarite (Lókút Radiolarite

Formation), 2. Red nodular limestone (Pálihálás Limestone Formation), 3. Hierlatz-type limestone, 4., 5. Well-bedded

marly limestone (Mogyorósdomb and Szentivánhegy Limestone Formations). (After G. CsAszAr and J. Haas, 1983,

modified)

1986). A csoport a jura-kréta határ minél árnyaltabb megvonása kapcsán

különösen fontos.

Az elmúlt mintegy másfél évtized intenzív litosztratigráfiai vizsgálatainak

eredményeképpen elkészült a Magyarország litosztratigráfiai egységeit be-

mutató táblázat (Császár G., Haas J. 1983), amelyben a felsjurát négy for-

máció képviseli.

További eredmények várhatók a napjainkban kiteljesed magnetosztratig-

ráfiai vizsgálatoktól (Márton P. 1986).

Litofáciesek és litosztratigráfiai egységek

Röviden és kissé leegyszersítve, a bakonyi fáciesszukcesszió a radiolarit,

az Ammonitico Rosso és a Biancone típusú karbonátok egymásutánjával jel-

lemezhet. A tithonban megjelen Hierlatz jelleg kzettestek nagyon kis ki-

terjedések (
1 . ábra).

A radiolarit rendszerint mindössze néhány méter vastagságú tzköves
mészk, vagy közel tiszta tzk. Alsó határának heterokronitása számos ko-

rábbi munka alapján, (Géczy B. 1961, Galácz A. 1986) megalapozottnak te-
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kinthet. A radiolarit közvetlen fedjébl gyjtött ammoniteszek az oxfordi

és a kimmeridgei emeletekbe sorolhatók, amely azt sejteti, hogy a kzettest

fels határa sem tekinthet izokronnak.

A további finomrétegtani (az ammoniteszeken és a radioláriákon alapuló)

vizsgálatok, várhatóan sok új adattal szolgálnak majd a radiolarit korával

kapcsolatban.

A radiolarit felett települ Ammonitico Rosso típusú karbonátok alsó

(rendszerint a kimmeridgeibe sorolható) része, gyakran ersen agyagos, durva
krinoidea-törmelékes, levelesen, gumósán elváló sötét szín kzet. A fels
(többnyire tithonnak bizonyuló) rész, világosabb szín, gumós megjelenés
mészk, mészmárga. A kzet gazdag makrofaunája elssorban közepes meg-
tartású ammoniteszekbl áll.

A vörös gumós mészkbl fokozatosan fejldik ki a világos, majdnem fehér

Biancone típusú mészmárga. A kzet, amely a felstithonban jelenik meg, az

alsókrétában folytatódik. Rendszerint nagyon rossz megtartású, szegényes

makrofaunát tartalmaz.

Az egyes kzettípusok keletkezési körülményeivel kapcsolatban a Galácz A.

és Vörös A. (1972), és a Galácz A., Horváth F., Vörös A. (1985) által pub-
likált rekonstrukciós keret tekinthet irányadónak.
Miként arra már ifj. Noszky J. (1961) is rámutatott, a fent vázolt „teljes”

szelvények mellett léteznek ersen hézagos rétegsorok is, ahol a felsjura kar-

bonátok a radiolarit kimaradásával a sokkal idsebb kzetekre települnek.

Ez utóbbi, hiányos típusra jó példa a sokszor idézett Kisnyerges-árok szel-

vénye, ahol a kimmeridgei rétegek közvetlenül a dachsteini típusú liász mész-
kre települnek. A „teljes”, vagy folyamatos típusra az alaposan tanulmányo-
zott, s az egész jurára nézve is teljesnek tekinthet lókuti szelvény a legszebb

példa.

Ami ezeket az ún. folyamatos szelvényeket illeti, a teljesség természetesen
viszonylagos: sok esetben, a finomrétegtani vizsgálatok segítségével a folya-

matos szelvényekben is tekintélyes hiátusok mutathatók ki.

Általánosságban azonban elmondható, hogy míg az oxfordi nagyon hiányos
(vagy legalábbis biosztratigráfiailag nagyon hézagosán dokumentálható),
addig a kimmeridgei teljesebb, a tithon pedig közel folyamatos képet mutat.

A vizsgált szelvények

Néhány fontosabb felsjura szelvény földrajzi helyzetét a 2. ábra szem-
lélteti.

Az eddig tanulmányozott rétegsorok között a sümegi a legdélebbi. A fauna-
képet Vígh G. 1984-es dolgozata ismerteti. A területrl szóló monográfia
(Haas J. et al. 1984) a lényeges biosztratigráfiai adatokat megismétli. A gaz-
dag ammonitesz anyag elssorban a tithon középs és fels részét reprezen-
tálja. A felsjura mélyebb részei (oxfordi, kimmeridgei, alsótithon) itt csak
sejthetk, ill. kzettani alapon valószínsíthetk.
A lókuti szelvény alighanem a legteljesebb eddig ismert jura rétegsor a

Bakony hegységben. All használatos emelet közül hét faunával igazolható,
a többi négy kifejldése pedig kzettani alapon valószínsíthet, ill. iga-

zolható.

4 Földtani Közlöny
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A sokat tanulmányozott klasszikus rétegsor a felsjura szempontjából is

sokat ígér. A radiolarit feletti néhány tíz centiméternyi agyagos mészk, az
elkerült rossz megtartású töredékek alapján, feltételesen, az oxfordiba sorol-

ható. Az erre települ rétegek gazdag kimmeridgei faunát szolgáltattak. Ennek
az anyagnak a részletes feldolgozása további, legalább egy kismonográfia ke-

reteit kitölt feladat. A rétegsor legfels (tithon) szakaszából elkerült faunát
Vígh G. (1984) ismerteti.

A Hárskút, Közöskúti-árki és a szilasárki felsjura szelvényeket (3. és 4.

ábra) és a fauna egy részét korábbi dolgozatok már ismertetik (Fzy I. 1987a,

1988, 1990).

A radiolarit felett települ rétegek szegényes felskimmeridgei faunát szol-

gáltattak. A szelvény nagy részét a tithonba, ill. az alsókrétába sorolható ré-

tegek teszik ki.

2. ábra. Néhány fontosabb felsjuia lelhely a Bakony hegységben. Jelmagyarázat: 1. Sümeg, 2. Eperkés-
hegy, 3. Lókút, 4. Hárskút, 5. Szilasárok

Fig. 2. Geographic position of somé Upper Jurassic profiles in the Bakony Mts. Legend: 1. Sümeg, 2. Eperkés
Hill, 3. Lókút, 4. Hárskút, 5. Szilas Ravine

A Hárskút, Közöskúti-árok alsókréta ammonitesz anyagát, valamint a jura-

kréta határ megvonásával kapcsolatban különösen fontos Tintinnida együt-

teseket Horváth A. és Knauer J. (1986) ismerteti.

Számos további, az irodalomból ismert lelhely (Eperkéshegy, Páskom-
tet stb.) részletes feldolgozása további, sokat ígér feladat.

Ammonites biosztratigráfia

A használt zónabeosztás

Az egységes tárgyalásmód, s a külföldi területekkel való összevetés igénye

megköveteli, hogy a bakonyi jura biosztratigráfiai értékelésénél egyértelm
zónabeosztást használjunk. Sajnos, a teljes felsjurára nézve nemzetközileg

elfogadott standard zonációt még nem dolgoztak ki. A klasszikus felsjura

ammonitesz munkákban használt és közismertté vált zónák a mai igényeknek

nem felelnek meg, mivel általában nem szint szerint gyjtött faunákon alapul-

nak, s az egyes zónajelz fajok értelmezése is sokat változott.
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3. ábra. A szilasárki felsjura— alsókréta rétegsor biosztratigráfiai tagolása. A számok rétegszámokat Jelölnek.

Szelvényrajz CsAsz.tR O. után, egyszersítve. Jelmagyarázat: 1. Radiolarit, 2. Vörös gumós mészk,
3. Világos szín, jól rétegzett mészk, mészmárga, 4. Apti krinoideás mészk

Fig. 3. Biostratigraphic subdivision of the Upper Jurassic profilé of the Szilas Bavine. The numbers indicate the
Dumbers of the beds.The sketch of the profilé after G. CsAszAr, simplified. L e g e n d : 1. Radiolarite, 2. Red nodular

limestone, 3. Light coloured carbonate, 4. Aptian crinoidal limestone

A Bakonyban a korábbi irodalomban gyakran jeleztek oxfordi mészkövet,
s már Noszky J. (1972) is említi a ,,transversarium rétegeket”. Az eddig
elkerült rosszmegtartású smaradvány anyag alapján azonban zónaszint
tagolás nem lehetséges. Várható, hogy a jövben talán részletesebben megis-
merhet legalsómalm ammonitesz szukcessziók az Enay R. et Melendez G.
(1984), ül. Seqttieros L. (1974) és Melendez G. (1983) által a mediterrán
területekre kidolgozott zonáció alapján tagolhatok lesznek.

Az oxfordinál lényegesebben jobban ismert kimmeridgei rétegek kapcsán
már Noszky J. (1972) is említi az „ammonitico rosso superiorét” (,,acanthicum
rétegeket”) és a „calcare incamatot” (,,beckeri rétegeket”). Noha a nemzet-
közi kimmeridgei zónabeosztás mind a mai napig nem tekinthet teljesen ki-

forrottnak, a mediterrán területekre nézve, Olóriz F. úttör munkássága
(1978) nyomán, a Subbeticum területén kidolgozott tagolás alkalmazható.
A spanyol szerztl kidolgozott zonációt a mellékelt táblázat szemlélteti.

Örvendetes, hogy a legalsótithon, jól megfogható Hybonotum Zóna feletti

Darwini, Semiforme, és Fallauxi Zónák egymásutánja egyazon nemzetség,
a Semiformiceras genus fajainak filogenetikus során alapul. A legfels tithon
zónák helyzete már nem ilyen megnyugtató. Várható, hogy a Ponti, Micro-
canthum és a ,,Durangites ” Zónák értelmezése és/vagy határai a közeljövben
változnak.

4
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4. ábra. A Hárskút, Közöskúti árok II. szelvény biosztr tigráfiai tagolása. Szelvényrajz Csíszár G. után, egyszersítve.
Jelmagyarázat: 1. Világos szín, jól rétegzett mészk, mészmárga, 2. Vörös gumós mészk, 3. Badiolarit

Fig. 4. The biostratigraphic subdivision of the Hárskút, KözÖskút Ravine profilé II. The sketch of the profile after

G. CsAszAr, simplified. legend : 1. Light colouxed carbonate, 2. Red nodular limestone, 3. Radiolarite

A prioritást is szem eltt tartva a kimmeridgei emeletet illeten Olóriz F.

(1978) zónabeosztása, a tithonra vonatkozóan Enay R. és Geyssant J. (1975)

zonációja tnik a bakonyi ammonitesz szukcesszió tárgyalására a legalkal-

masabbnak (I. táblázat ).

Oxfordi

Mint ismeretes, az oxfordi emelet biosztratigráfiai alapon igen szegényesen

dokumentálható a Bakonyban. Az elmúlt évek során újravizsgált szelvények

közül egyedül a Lókuti-domb feltárása szolgáltatott kevés, nagy valószínség-

gel az oxfordi fels részébe sorolható ammonitesz anyagot. A gyjtés 75. és

(legalsó) 76. rétegébl nagyméret, rossz megtartású, (ersen oldott), feltéte-

lesen az Euaspidoceras nemzetségbe sorolható töredékek, valamint közelebb-

rl nem meghatározható Perisphinctidaelc kerültek el.

Érdekes, hogy míg a bakonyi felsjura vizsgálatával csak rendkívül szegé-

nyes, addig a gerecsei és pilisi ammonitesz anyag alapján sokkal teljesebb ké-
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A Bakony hegység! felsjurára korábban használt és itt ajánlott rétegtani beosztások
és zonációk összehasonlítása

Comparlson of the zonal schemes to the biostratigraphical subdivision applied fór the
Bakony Mts. Upper Jurassíc

I. Táblázni - Table I.

Noszky Enay-Geyssant
OlóRIZ 1978

VlOH 1984

Itt használt1972 1975
Sümeg Lókút

„maiolica
bianca”

„Durangites”
Zóna

„Durangites” Z.

Transitoriua Z.

„Durangites" Z.

Microcanthum
Zóna

Hicrvcanthus Z. Microcanthum Z.

fl

Ponti Zóna Burckhardticeras Z. Burckhardtic. Z. Ponti Z.

o
J3

Fallauii Zóna

Admirand. — Bimn.Z. Admir. — Birun. Z.

Strictum Z. Fallauxi Z.

H „diphya
mészk"

Richteri Z. Richteri Z.

Semiíorme Zóna Verruciíerum Z. Verruciíerum Z.
Ciliata Z.

Semiíorme Z.

Franko, épp.

Darwini Zóna Albertinnm Z.

(A.-tithon)

Schwert. Z. Darwini Z.

Hybonotum Zóna Hybonotum Z. Hybonot. Z. Hybonotum Z.

m „beckeri

rétegek”

Beckeri Zóna Beckeri Z.

c Cavouri Zóna Cavouri Z.

rs „Compsum” Zóna „Compsum" Z.

©

B

"acan-
thioum
rétegek”

Divisum Zóna Divisum Zóna

K
i
m

Strombecki Zóna Strombecki Z.

Flatynota Zóna Platynota Z.

pet kaphatunk az oxfordi faunáról; a margithegyi, kisgerecsei, paprétárki,
tatai és a kesztölci Nagyksziklán (Velka Szkala) végzett gyjtések ha nem
is gazdag, de jobban értékelhet anyagot szolgáltattak.

Minthogy a Középhegységben a radiolarit-képzdés végének ideje több he-

lyen is az oxfordi emeleten belül adható meg, a hézagosán kimutatható és

kevéssé ismert emelet faunájának kutatása sok érdekességet ígér.

Kimmeridgei

A Bakony hegység számos pontjáról ismerünk közepes vagy jó megtartású
faunával igazolható kimmeridgei sorozatokat. Miként igaz az, hogy felfelé ha-
ladva a rétegsorokban az oxfordi, kimmeridgei, majd a tithon faunákról egyre
teljesebb képünk van, úgy megállapítható az is, hogy a kimmeridgei emeletek
ismertségi foka is hasonló értelemben változó: az alsókimmeridgei alig, a közép-
s kimmeridgei jobban dokumentált, s legtöbbet a felskimmeridgeirl tudunk.
Az elmúlt évek során újravizsgált szelvények közül egyedül a már az oxfordi

kapcsán is említett lókúti szelvény szolgáltatott szerény, felteheten az alsó-
kimmeridgeibe sorolható ammonitesz anyagot.
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Szintén a lókúti, valamint a kisebb édesvízmajori és eperkéshegyi gyjtések
alapján a középs kimmeridgeirl már teljesebb a faunakép: gyakoriak a
Taramellicerasok, s az együttesek igen sok eleme az Anaspidoceras, Orth-

aspidoceras és az Aspidoceras nemzetségek fajai közül kerül ki. Az ammonitesz
anyag leglátványosabb részét a Nebroditesek alkotják. A Divisum Zónában
például közelítleg két tucat fajt ismerünk. Az említett taxonok mellett fon-

tosak még a Streblites, Progeronia és a Crussoliceras nemzetségek.
A gazdag felskimmeridgei a már idézett lókúti, édesvízmajori és az alapo-

san vizsgált szilasárki és hárskúti feltárások vizsgálati eredményei alapján
ismert. A fauna lényegi részét bizonyos Aspidoceratidaek (Aspidoceras,

Pseudowaagenia), számos Taramelliceras, továbbá egy diverz Perisphinctidae

(Discosphintes
,

Virgalithacoceras) és Hybonoticeras-együttes alkotja. Utóbbi
nemzetség számos faja alapján a legfels kimmeridgei Beckeri Zóna könnyen,
gyakran már a terepen is felismerhet.

Titkon

Az elmúlt évek kutatásai során az oxfordi és a kimmeridgei faunáknál sok-

kal teljesebb tithon ammonitesz szukcessziók váltak ismertté. A részletesen

vizsgált hárskúti, Közöskúti-árki és a szilasárki szelvényekben az emelet vala-

mennyi zónája dokumentálható volt. Elssorban az utóbbi két szelvény, vala-

mint néhány kisebb gyjtés vizsgálati eredményeinek alapján a zónánkénti

jellegzetes faunakép a következképpen fest:

Hybonoticeras hybonotum Zóna

Jellegzetes faunaelemek:
Pseudolissoceras sp.

Aspidoceras rogoznicense (Zeuschner 1846)

Aspidoceras rafaeli (Oppel 1863)

Anaspidoceras neoburgense (Oppel 1863)

Hybonoticeras hybonotum (Oppel 1863)

Hybopeltoceras linaresi Olóriz 1978

Lithacoceras div. sp.

A zónába rendszerint mindössze néhány, összvastagságában is csekély

réteg sorolható. Az általában rossz megtartású fauna, miképp az a listából is

kiderül, meglehetsen szegényes. Mégis, a jellegzetes kimmeridgei alakoktól

jól elkülöníthet durván bordázott Hybonoticerasok alapján a zóna rendszerint

igazolható. A tágabb értelemben vett Aspidocerasok a fauna gyakori elemei.

A listában is idézett Lithacocerasok közé több, felteheten új faj tartozik.

Semiformiceras darwini Zóna

Jellegzetes faunaelemek:

Semiformiceras birkenmajeri Kutek et Wierzbowski 1986

Neochetoceras mucronatum Berckhemer et Hölder 1959

Neochetoceras usselense Zeiss 1968

Neochetoceras div. sp.

Haploceras elimatum (Oppel 1865)
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Haploceras cassiferum Fzy 1988
Haploceras carochtheis (Zeuschner 1846)

Pseudolissocertú olorizi Fzy 1988
Aspidoceras rogoznicense (Oppel 1846)

Aspidoceras rafaeli (Oppel 1863)
Anaspidoceras neoburgense (Oppel 1863)

Virgatosimoceras albertinum (Catullo 1853)
Virgatosimoceras rothpletzi (Schneid 1915)
Lithacoceras div. sp.

Subdichotomoceras pseudocolobrinum (Kilián 1895)

A Darwini Zóna faunaképe a megelz Hybonotum Zónáénál lényegesen

gazdagabb. A zónajelz alakkörébe tartozó forma mindeddig nem került el
a Bakony hegységbl. A Semiformiceras nemzetséget egyedül a közelmúltban
leírt S. birkenmajeri képviseli. A Dél-Lengyelországból leírt (Kutek et Wierz-
bowski 1986) kistermet ammonitesz jelenléte nemcsak rétegtani, hanem bi-

zonyos evolúciós kérdések szempontjából is érdekes.

Noha ismerünk Haplocerásókat már a Hybonotum Zóna aljából is, a nemzet-
ség valójában csak a Darwini Zónától kezdve játszik fontos szerepet a tithon

faunákban. A leggyakoribb (makroconch) forma a H. elimatum, a kistermet
(mikroconch) alakok közül pedig a H. carochtheis a legnagyobb példányszám-
mal képviselt. A H. cassiferum egy nagytermet, az aduit lakókamra vent-
rális részén jellegzetes elreugrást visel alak.

Az Aspidoceras-ié\ék, elssorban az A. neoburgense faj továbbra is a fauna
igen fontos elemei.

A felsorolt Virgatosimocerasok közül a V. albertinum zónajelz érték. A nem-
zetség pontos rétegtani elterjedésének vizsgálata további kutatást igényel.

Semiformiceras sémifórme Zóna

Jellegzetes faunaelemek:
Semiformiceras semiforme (Oppel 1865)

Neochetoceras div. sp.

Haploceras elimatum (Oppel 1865)

Haploceras carochtheis (Zeuschner 1846)

Haploceras verruciferum (Zittel 1869)

Pseudolissoceras sp.

Aspidocereas rogoznicense (Zeuschner 1846)

Anaspidoceras neoburgense (Oppel 1863)

Virgatosimoceras sp.

Volanoceras aesinense (Meneghini 1885)

Lithacoceras div. sp.

Parapallasiceras div. sp.

Danubisphinctes div. sp.

Discosphinctoides rhodaniforme Olóriz 1978
Subdichotomoceras pseudocolobrinum (Kilián 1895)

Az eddig vizsgált bakonyi szelvényekben a zónát számos réteg gazdag fau-

nával képviseli.

A zónajelz egy közepesen gyakori, nagyon jellegzetes ammonitesz. A Ba-
konyból elkerült példányok jól mutatják a méret, a felcsavarodás excentrikus-
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sága, a ventrális árok szélessége és a díszítés nagy variabilitását, mely már is-

mert a Subbeticumból származó anyag alapján is (Olóriz F. 1978, Enay R.
1983).

A Neochetocerasok meglehetsen gyakoriak, de a töredékes, oldott példá-

nyok fajra való meghatározása rendszerint nem lehetséges. A gyakori Haplo-
cerasók közül kiemelend a nagyon jellegzetes H. verruciferum. A faj réteg-

tani elterjedése közel (de nem pontosan!) megegyezik a zónajelz Semiformi-
ceras semiforme vertikális elterjedésével.

Néhány friss publikáció tükrében (Cecca F. et al. 1985, Santantonio M.
1985, Fzy I. 1988, 1990) a Volanoceras ctesinense zónajelz értéke bizonyí-

tottnak tekinthet.
A változatos Perisphinctidae-faunából kiemelend a Discosphinctoides

rhodaniforme jelenléte. Az OlórizíóI (1978) a Subbeticumból, ugyanebbl a
rétegtani szintbl leírt formát De Wever P. et al. (1986) Szicília (Santa Anna
szelvény) ugyancsak a Semiforme Zónába sorolható rétegeibl említi.

A listában csak genus névvel jelzett, vagy nem is említett többi Perisphinc-

tidae megismerése további elmélyült vizsgálatot igényel.

A zóna fels része rendszerint kevésbé smaradvány-dús, s így a fels ha-

tára a Simoceratidaek diverzzé válásával, a Semiformiceras fallauxi megje-
lenésével, vagyis a következ zónára jellemz faunaegyüttes fellépésével húz-

ható meg.

Semiformiceras fallauxi Zóna

Jellegzetes faunaelemek:

Semiformiceras fallauxi (Oppel 1865)

Neochetoceras div. sp.

Haploceras elimatum (Oppel 1865)

Haploceras carachtheis (Zeuschner 1846)

Haploceras rhinotomum Zittel 1870

Aspidoceras rogoznicense (Zeuschner 1846)

Aspidoceras rafaeli (Oppel 1863)

Virgatosimoceras div. sp.

Simoceras div. sp.

Simoceras admirandum (Zittel 1869)

Simolytoceras volanensoides (Vígh 1984)

Simolytoceras sp.

Sublithacoceras sp.

Parapallasiceras sp.

Richterella richteri (Oppel 1865)

Lemencia sp.

Subdichotomoceras pseudocolobrinum (Kilián 1895)

A Fallauxi Zónát, a Semiforme Zónához hasonlóan, gazdag és változatos

fauna képviseli. A rendszerint számos réteggel reprezentált egység tovább

osztható: az irodalomból ismert Richteri és ,,Biruncinatum-Admirandum
”

Szubzónáknak megfelel egységek mind a sümegi, mind a szilasárki és hárs-

kúti szelvényekben elkülöníthetk.

Érdekes, hogy míg a hajlott bordákkal díszített R. richteri csupán a sümegi

szelvénybl ismert, addig a fels szubzónára jellemz Simocerasok valamennyi

eddig vizsgált feltárásból elkerültek.
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A zónába sorolható alsó rétegek azonban számos, a Virgatosimoceras nem-
zetségbe tartozó példányt szolgáltattak, kínálva így a Cecca F. et al. (1985)

által bevezetett ,,Virgatosimoceras spp. horizonttal” való korreláció lehet-
ségét.

A zónajelz szegényesen reprezentált, s a gyakori Simoceratidaek mellett

a Haplocerasok és az Aspidocerasok továbbra is a fauna fontos elemei.

A nagyon gyakori Perisphinctidaek csupán egy része sorolható a listában

is szerepl nemzetségekbe. Várható, hogy a további vizsgálatok jelentsen
emelik majd e rendkívül fontos, mindazonáltal kevéssé ismert csoport réteg-

tani értékét.

A zóna fels határát a Simoceratidae-fauna markáns változása jelzi a leg-

látványosabban: a S. biruncinatum és a S. admirandum alakkör helyébe a szo-

rosabb értelemben vett V. volanense és a Lytogyrocerasok kerülnek.

Micracanthoceras ponti Zóna

Jellegzetes faunaelemek

:

Haploceras elimatum (Opfel 1865)

Haploceras carachtheis (Zeuschner 1846)

Volanoceras volanense (Oppel 1863)

Simolytoceras sp.

Lytogyroceras subbeticum Olóriz 1978
Lemencia div. sp.

Aulacosphinctes div. sp.

Sublithacoceras div. sp.

A zónát rendszerint kevés, de jellegzetes faunájú réteg képviseli.

A zónajelz a mediterrán területek nagy részérl, így a Bakony területérl

is hiányzik.

A Haplocerasok továbbra is a fauna jelents hányadát alkotják, biosztratig-

ráfiai szempontból azonban egyes Simoceratidaek a legfontosabbak.

A korábban tágabb értelemben használt „Simoceras” volanense név csak a
Ponti Zónában meglév alakra használható (Cecca F. et al. 1985, Santan-
tonio M. 1985, Fzy I. 1988, 1990). Megjegyzend, hogy a Simoceratidae
családra jelenleg alkalmazott számos nemzetségnév egy mesterséges rendszer

eredménye. A csoport további intenzív vizsgálata, az egyes alakkörök evolú-

ciós kapcsolatainak tisztázása, a tényleges filogenetikai összefüggéseket is

helyesen érzékeltet, egyszerbb nevezéktant alakíthat ki.

A gyakorinak nevezhet Lemencia

k

közül több is azonosítható a Schneid
(1915) által leírt fajokkal.

A zóna fels határát a Simoceratidaek hirtelen, közel teljes eltnése, vala-

mint az els Berriasellidaek megjelenése, s a Himalayitidaek robbanásszer fel-

tnése jelzi.

Micracanthoceras microcanthum és ,,Durangites” Zónák

Jellegzetes faunaelemek:
Neochetoceras sp.

Aspidoceras rogoznicense (Zeuschner 1846)
Simoceratinae sp.
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Paraulacosphinctes transitorius (Oppel 1865)
Paraulacosphinctes senex (Oppel 1865)
Pseudoargenticeras sp.

Proniceras sp.

Durangites div. sp.

? Tithopeltoceras sp.

Corongoceras cf. symbolum (Oppel 1865)
Corongoceras sp. aff. lamberti Román 1936
Corongoceras div. sp.

Micracanthoceras microcathum (Oppel 1865)
Berriasellidae div. sp.

Noha a fauna feltnen változatos, a tithon legfels két zónájának elkülö-

nítése, elssorban sok faj hézagos ismertsége miatt, nagyon nehéz feladat.

Az utolsó Simoceratidaek mellett a faunában alárendelt szerephez jutnak a
Neochetocerasok és az Aspidocerasok.
A Paraulacosphinctes nemzetség, s elssorban a P. transitorius. miként arra

már Vígh G. (1984) is rámutatott, a bakonyi faunák jellegzetes és gyakori
eleme.

A szintén gyakori, s a biosztratigráfia szempontjából is jelents Himalayi-
tidaek és Berriasellidaek között számos, mindeddig ábrázolatlan új forma is

található.

Alsóberriasi

Annak ellenére, hogy a dolgozatnak nem célja az alsókréta faunák ismerte-

tése, mégis, minthogy az ismert bakonyi szelvényekben a felstithont faunával

is jól igazolható alsóberriázi követi, a legfontosabb formák rövid áttekintése

indokolt.

Jellegzetes faunaelemek:

Substreblites zonarius (Oppel 1868)

Spiticeras groteafnum (Oppel 1863)

Spiticeras div. sp.

Proniceras div. sp.

Protacanthodiscus div. sp.

?Durangites div. sp.

Aulacosphinctes div. sp.

Corongoceras div. sp.

Dalmasiceras sublaevis (Mazenot 1939)

Berriasella cf. jacobi (Mazenot 1939)

Berriasella div. sp.

Berriasellidae div. sp.

A Himalayitidaek erteljes háttérbe szorulása és az Aspidocerasok csaknem

teljes eltnése mellett a Proniceras és a Spiticeras nemzetségek gyakorivá

válnak. A fauna jellemz részét a Berriasellidaek alkotják.

A hárskúti szelvény alsókréta (a Jacobi Zónától a Boissieri Zónáig terjed)

ammonitesz anyagát, részletes mikrofauna elemzéssel együtt a közelmúltban

publikálták (Horváth A., Knauer J. 1986). Sajnos a felstithon— alsó-

berriázi faunákra jellemz, az átlagosnál is rosszabb megtartási állapot a faj

szinten történ meghatározást ersen nehezíti.
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A bakonyi felsjura fauna általános összetétele

Ammoniteszek

Miként az a részletes fauna-értékelésbl is kitnik, a bakonyi felsjura

ammonitesz anyag általánosságban gazdagnak és változatosnak tekinthet.

A biosztratigráfia szempontjából kevésbé jelents csoportok a nagy példány-

számok miatt érdekesek: a Phylloceratina és a Lytoceratina alrendek együt-

tes, százalékos részesedése igen magas lehet (5. ábra). Feltn, hogy a tithon

a b

1 >
5. ábra. A szilasárki (a) és a Hárskút, Közöskúti árok II. szelvény (b) felsjura ammonitesz faunájának %-os, alrend

szerinti megoszlása. Jelmagyarázat: 1. Phylloceratina, 2. Lytoceratina, 3. Ammonitina

Fit. i. Proportion of Suborders in the Szilas Ravine (a) and Hárskút II Upper Jurassic profiles (b). L e g e n d :

1. Phylloceratina, 2. Lytoceratina, 3. Ammonitina

faunában a Phylloceras-féléken belül egyetlen faj a Ptychophylloceras ptyehoi-

cum (Quenstedt 1845) mutat kimagasló gyakoriságot. A Ptychophyllocerasok
mellett elfordulnak még a lényegesen ritkább Phylloceras és Holcophylloceras,

s esetenként a Calliphylloceras nemzetség képviseli. A kimmeridgei fauna jel-

legzetes Phylloceras-féléje a Sowerbyceras.

A Lytoceratina alrenden belül a Protetragonites nemzetség, annak is egyet-
len faja, a P. quadrisulcatus (d’Orbigny 1840) igen gyakori.

A tithon faunákat tekintve feltn, hogy az Ammonitina alrenden belül

nagy a Haplocerasok gyakorisága. A nemzetség egyes fajai, miként az a fauna
részletes tárgyalásából is kitnt, rétegtani értékkel is bírnak.

A Hárskút, Közöskúti-árok II. szelvény, (mint reprezentatív felsjura ré-

tegsor) faunájának zónánkénti, alrend szerinti megoszlását a 6. ábra szem-
lélteti.

Egyéb faunaelemek

Az elmúlt évek során begyjtött több ezer felsjura ammonitesz mellett
számos egyéb smaradvány is elkerült.
A Cephalopodák közül a leggyakoribb ammoniteszek valamint aptychusok

mellett néhány tucat belemnitesz rosztrum, valamint egv-két (tithon) Nauti-
loidea került el. A Nautilus-félék ritkasága feltn.
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A csalánozókat az a szegényes magányos-korall fauna képviseli, mely az
eperkéshegyi kimmeridgei rétegekbl származik. A mediterrán magányos-
korallokról alkotott képünk nagyon hiányos, de valószín, hogy az elkerült
4— 5 forma többségében még le nem írt fajokhoz tartozik.

A kagylókat illeten a tithon rétegek szolgáltattak gazdagabb anyagot.
A sekély és mélyebbre ásó inbenthos formák, valamint a pseudoplanktonikus
alakok egyaránt megtalálhatók. Vörös A. (1985) kéziratos dolgozatában a kö-
vetkez alakokat határozta meg: ?Pteroperna, ?Falcimytilus , ?Modiolus,
?Retroceramus, Pseudolimea, Anisocardia, Ceratomya.
A kagylóknál összehasonlíthatatlanul ritkább csigák az elmúlt évek gyj-

tései során mindössze két példánnyal fordultak el. Közülük az egyik Dr. Szabó
J. meghatározása szerint a Conotomaria nemzetségbe tartozik.

6. ábra. A Hárskút, Közöskúti árok II szelvény tithon faunájának zónánkénti alrend szerinti %-os megoszlása. A betk
a zónák rövidítései. A szaggatott vonaltól jobbra es rész a Haploceratidaekat jelöli. (Jelmagyarázat mint

az 5. ábránál)

Fig. 6. Proportion of Suborders in the Hárskút Közös kút Uavine profile II, Tithonian. The letters are the abbreviation
of the Zones. The empty area right from the dotted line marks the Haploceratidae. ( L e g e n d see at Fig. 5.)

A brachiopodák alkotják a felsjura benthonikus fauna legjelentsebb ré-

szét. Gyakoriság szerint a Pygopek a legfontosabbak. Vörös A. (1985) vizsgá-

latai szerint a nemzetségen belül a P. diphya (Buch 1834), P. diphoros (Zeusch-

ner 1846), P. catulloi (Pictet 1867) és a P. janitor (Pictet 1867) fordul el
a szilasárki szelvényben. A jellegzetes, már a terepen is jól felismerhet nem-
zetségen kívül a következ genuszokat említi: Triangope, Placothyris, Nucleata,

Bakonyithyris. A viszonylag gazdag, réteg szerint gyjtött brachiopoda anyag
sztratigráfiai értékét a már részben kialakított ammonitesz-zonáció növeli.

A felsjura faunák jellegzetes elemei a tengeri sün maradványok. Vörös A.

(1985), a szilasárki tithon anyagból a ?Collyritest és a ?Tithoniat említi.

Az echinoidea maradványok meghatározását sok esetben nehezíti, ill. lehe-

tetlenné teszi, hogy a példányok általában kbelek.
Mindent összevetve a bakonyi felsjura makrofaunát az ammoniteszek

többsége és minden más csoport alárendelt jelenléte jellemzi. Általánosítható

volta miatt álljon itt a szilasárki fauna összetétele: 3500 ammonites mellett

274 brachiopoda, 27 echinoidea, 25 belemnites, 22 kagyló és egy csiga jellemzi

az smaradvány-együttest.
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Eredmények

A Bakony hegységi felsjura szelvények gazdag smaradvány anyaguk
alapján egymás között, valamint a távolabbi területek rétegsoraival jól pár-
huzamosíthatók. A fauna alapveten mediterrán jelleg.

A szelvények biosztratigráfiai vizsgálata szerint a felsjura elején, a korábbi
(kovaanyagban dús) üledékképzdést felváltó karbonátos fácies visszatérése,

noha geológiai értelemben vett rövid id alatt ment végbe, nem tekinthet
izokronnak.

A további faunisztikai vizsgálatoktól a biosztratigráfiai adatok pontosítása
és egy árnyalt sföldrajzi rekonstrukció felvázolása várható.

Köszönet

Végezetül a szerz köszönetét mond a Magyar Állami Földtani Intézet ve-
zetségének, hogy a sok ezer példányt számláló gazdag smaradvány anyagot
begyjtötték és vizsgálatra átengedték. A munkák közvetlen irányításában
Dr. Konda József és Dr. Császár Géza vállaltak vezet szerepet.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem slénytani Tanszéke kollektívájának,
külön, név szerint is Dr. Géczy Barnabásnak és Dr. Galácz Andrásnak.
Utóbbit, minthogy a megújuló felsjura kutatásnak kezdettl fogva részese
volt, a szerz legszívesebben a címoldalon, társszerzként tüntetné fel.
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A kézirat beérkezett: 1988. II. 5.

Upper Jurassic ammonite biostratigraphy in the Bakony Mts.

(Hungary)

I. Fzy*
Abstract

The study of somé Upper Jurassic Bakony profiles indicates that more or less complete
and incomplete sequences can be found close to each other. In the case of the so-called

complete sequences, the radiolarite (Lókút Radiolarite Formation) is covered by a few
metres of Ammonitico Rosso type limestone (Pólihálás Limestone Formation) and car-

bonates of Biancone facies (Mogyorósdomb and Szentivánhegy Limestone Formations).
In somé isolated outcrops, Tithonian Hierlatz-type rocks occur (Fig. 1 ).

The red nodular limestone and the light-coloured carbonate above it yielded a rich

ammonite fauna of ?Oxfordian, Kimmeridgian, Tithonian, and Berriasian age. Pre-
liminary results show, that the „standard” Mediterranean ammonite zonation worked
out by Enay R. and Geyssant J. (1972) and Olóriz F. (1978) is a good frame to interpret
the Upper Jurassic ammonite succession of the Bakony Mts.
On the basis of the fossil matériái (thousands of bed-by-bed collected ammonites), the

Oxfordian stage is poorly documented, the Kimmeridgian is better known and the
Tithonian seems to be complete.

In the case of the well-studied Szilas-ravine and Hárskút sections the series of Hybono-
tum, Darwini, Semiforme, Fallauxi, Ponti, Microcanthum and „Durangites” Zones were
recognised above the Upper Kimmeridgian zones. Faunal lists of the zones and the
generál features of the assemblages are given. Somé recently described new, or important
l’orms of Haploceratids and Simoceratids are mentioned.

The biostratigraphic study of the sequences indicates, that the boundary of the
„Middle Jurassic” radiolarite and the Upper Jurassic limestone is hetcrochronous.

The comprehensive evaluation of the Upper Jurassic ammonite fauna of the Bakony
Mts. indicates a strong Mediterranean character.

Manuscript reeeived: 5th Febmary, 1988.

• Geologicul aiid l’aleontological Department of the Hungárián Nutural History Museum. H-1370 Budapest Vili.
Múzeum körút 14— 16.
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E>HOCTpaTHrpa(J)Hfl BepxHefi iopbi

no aMMOHHTaM BaKOHbCKnx rop

(3anaAHan BeHrpnn)

H. 0e3u

Ha 0CH0B3HHH H3yMeHHH BepXHeiOpCKHX OT;iO>KeHIIÍÍ BaKOHbCKHX rop MO>KHO yCTaHOBMTb,
mto onee-MeHee nojiHbie h npepbiBiicrae pa3pc3bi BCTpeqaiOTCfl J1H3K0 npyr ot apyra. T. h.

«no^Hbie» hjih «HenpepbiBHbie» pa3pe3w xapaKTepii3yiOTCH TeM, mto b hhx Haa paaHojiapHTaMu
(jiOKyTCKaa cBHTa pafliio/inpHTOB) c.ieayioT KpacHouBeTHbie KOMKOBarae ii3BecTHai<M c aM-
mohht3mh (najiHxajiauiCKan cBirra H3BecTHHK0B), a aa-riee — cBeT.ibie h3bccthhkh h H3BecT-
KOBiicTbie MepreaH c mctkom cjioncTocTbio (MoabopoiuaoMÖci<aB h cenTimaHxeabCKaa cbhtw
H3BeCTHMK0B). M3BCCTHHKH XHpjiaUCKOrO THna nonaaaiOTCH JlHllJb mcctbmh (puc. 1 .).

B KpacHbix KOMKOBaTbix ii3BecTHHKax h b BbiiuesaJieraiomiix MeTKOCJioncTbix KapöoHaT-
Hbix nopoaax HafiaeHa oraTaa <)>ayHa 3mmohhtob OKC(})opacKoro (?), KHMepna>KCKoro, thtoh-
CKoro h öeppnaccKoro B03pacT0B. no oaHHbiM npeaBapHTeabHoft HHTepnpeTaunn HaM npeacTaB-
jweTCH, mto öaKOHbCKan <j)ayHa 3mmohhtob BnoaHe mo>k<ít paccMaTpiiBaTbca b paMKax «craH-
aapTHofl* cxeMbi cpeaii3e.MHOMopcKHx aMMOHHTOBbix 30H (Enay R., Geyssant J. 1972, Oló-
riz F. 1978).

no HeCKOJlbKHM TbICBMaM 3MM0HUT0B, OTOÖpaHHbIM nOC/IOÍÍHO, OKC({)OpaCKHH HpyC BblflBJlHeT-

cb BecbMa peaKO, kmmcphajkckhh — nnuib b BHae oTae.ibHbix (J>parMeHTOB, ho thtohckhh npea-
cTaBJieH b aeTa^Bx.
B noapoHO n3yqeHHbix pa3pe3ax XapiuKyT h CnjiaiuapoK Haa BepxHeKHMepna>KCKHMH 30 -

H3MH Haöaioaaaacb nojiHan cepun 30H Hybonotum, Darwini, Semiforme, Fallauxi Ponti,
Microcanthum h „Durangites”. Hapaay co cnHCKaMH ())ayHbi no 30Ha.w h H3Jio>KeHneM xapai<-
TepHbix MepT KOMnjieKca OKaMeHeaocTeií ynoMHHaeTCH h HecKoabKO neaaBHo onncaHHbix <j)opM
Haploceratidae H Simoceratidae.
no aaHHbiM 6nocTpaTHrpa<j)HMeci<oro H3yqeHHH pa3pe30B mo>kho caeaaTb BbiBoa 0 tóm, mto

nepBbie cjioh c aMMOHHTaMH, 3aaeraiOLmie HenocpeacTBeHHO Ha paanoanpuTax, HeoaHOB03-
pacTHbi.

npH CpaBHHTejlbHOM H3yMeHHIl BepXHeiOpCKOH 4>ayHbl 3M.W0HHT0B BaKOHbCKHX rop BblHBjlH-
eTca ee mctkhh cpe/preeMHOMOpCKH xapaKTep.

Táblamagyarázat — Explanation of plates

I. tábla — Plate I.

1.,

2. Ptychophylloceras ptychoicum (Quenstedt, 1845). Kistermet, aduit példány ép
szájadék-peremmel. Rendk, tithon.

1.,

2. Ptychophylloceras ptychoicum (Quenstedt, 1845). Small, aduit specimen with
nearly entire aperture. Rendk Hill, Tithonian.

3. Nebrodites (Mesosimoceras ) cavouri (Gemmellaro, 1872). Aduit példány a fragmo-
kónusz töredékével és közel teljes lakókamrával. Lókúti szelvény, 69. réteg, kimmeridgei,
Cavouri Zóna.

3. Nebrodites (Mesosimoceras) cavouri (Gemmellaro, 1872). Aduit specimen with the
fragment of the phragmocone and nearly entire body chamber. Lókút Hill profilé,
Bed 69., Kimmeridgian, Cavouri Zone.

II. tábla — Plate II.

1. Haploceras verruciferum (Zittel, 1869). Kistermet, közel teljes, aduit példány.
Szilasárki szelvény, 93. réteg, tithon, Semiforme Zóna.

1. Haploceras verruciferum (Zittel, 1869). Small, nearly entire aduit specimen. Szilas-
árok, Bed 93. Tithonian, Semiforme Zone.

2.,

3. Hybonoticeras hybonotum (Oppel, 1863). Lakókamra-töredék. Édesvízmajor,
tithon, Hybonotum Zóna.
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2., 3. Hybonoticeras hybonotum (Oppel, 1863). Body chamber fragment. Édesvízmajor,
Tithonian, Hybonotum Zone.

4.

Discosphinctoides rhodaniforme Olóriz, 1978. Felteheten fiatal, töredékes példány.
Hárskút, Közöskúti-árok II. szelvény, 59. réteg, tithon, Semiforme Zóna.

4. Discosphinctoides rhodaniforme Olóriz, 1978. Probably young, fragmentary speci-
men. Hárskút, Közöskút Ravine, profilé II Bed 59. Tithonian, Semiforme Zone.

6. Protacanthodiscus sp. Fragmokónusz töredék. Rendk, felstithon.
5. Protacanthodiscus sp. Phragmocone fragment. Rendk Hill, Upper Tithonian.

III. tábla — Plate III.

1.

Pseudolissoceras sp. Fiatal, töredékes példány. Szilasárok, 95. réteg, tithon, Semi-
forme Zóna.

1. Pseudolissoceras sp. Young fragmentary specimen. Szilasárok, Bed. 95. Tithonian,
Semiforme Zone.

2. Moravisphictes fischeri (Kilián, 1889). Közepes termet, közel ép, aduit példány.
A kbél nem ábrázolt (másik) oldalán, a szájadékperem fülszer elrenyúlása is látható.
Szilasárok 49. réteg, tithon, Microcanthum Zóna.

2.

Moravisphinctes fischeri (Kilián, 1889). Medium-size, nearly entire aduit specimen.
On the other side of the cast even the lateral lappets are indicated. Szilasárok, Bed 49.
Tithonian, Microcanthum Zone.

3., 4. Semiformiceras semiforme (Oppel, 1865). Nagytermet, közel ép, ersen excentri-
kus felcsavarodású aduit példány. Lókút, tithon, Semiforme Zóna.

3.,

4. Semiformiceras semiforme (Oppel, 1865). Big, nearly entire specimen, rather
excentric in coiling. Lókút Hill profilé, Tithonian, Semiforme Zone.

5.

Pseudowaagenia acanthomphala (Zittel, 1870). Felteheten aduit példány a fragmo-
kónusz és a lakókamra töredékével. Lókút, 65. réteg, kimmeridgei.

5. Pseudowaagenia acanthomphala (Zittel, 1870). Probably aduit specimen with the
fragment of the phragmocone and the body chamber. Lókút Hill profilé, Bed 65. Kim-
meridgian.

6. Subdichotomoceras pseudocolobrinus (Killan, 1895). Felteheten aduit, közel teljes

példány. Szilasárok, 95. réteg, tithon, Semiforme Zóna.

6.

Subdichotomoceras pseudocolobrinus (Kilián, 1895). Probably aduit, nearly entire

specimen. Szilasárok, Bed 95. Tithonian, Semiforme Zone.

IV. tábla — Plate IV.

1. Hemihaploceras nobile (Neumayr, 1873). Aduit példány lakókamra töredéke. Szilas-

árok, 117. réteg, kimmeridgei, Cavouri Zóna.
1. Hemihaploceras nobile (Neumayr, 1873). Body chamber fragment of an aduit speci-

men. Szilasárok, Bed 117., Kimmeridgian, Cavouri Zone.
2. Volanoceras volanense (Oppel, 1863). Kifejletlen példány, a lakókamra kezdeténél

az állat életében bekövetkezett sérülésre utaló nyommal. Hárskút, Közöskúti-árok, 12-es

szelvény 25. réteg, tithon, Ponti Zóna.
2. Volanoceras volanense (Oppel, 1863). Subadult, nearly entire specimen with traces

of damaged shell on the posterior part of the body chamber. Hárskút, Közöskút Ravine,
profile 12., Bed 25. Tithonian, Ponti Zone.

3. Aspidoceras rogoznicense (Zeuschner, 1846). Töredékes példány. Szilasárok, 97.

réteg, tithon, Darwini Zóna.
3. Aspidoceras rogoznicense (Zeuschner, 1846). Fragmentary specimen. Szilasárok,

Bed 97. Tithonian Darwini Zone.
4. Dcdmasiceras sublaevis Mazenot, 1939. Kistermet töredékes példány. Szilasárok,

36. réteg, alsóberriasi.

4.

Dalmasiceras sublaevis Mazenot, 1939. Small, fragmentary specimen. Szilasárok,

Bed 36. Lower Berriasian.

V. tábla - Plate V.

1. Dalmasiceras sublaevis Mazenot, 1939. Aduit, közel teljes példány. Szilasárok, 36.

réteg, alsóberriasi.

1. Dalmasiceras sublaevis Mazenot, 1939. Aduit, nearly entire specimen. Szilasárok,

Bed 36. Lower Berriasian.
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2.

Protetragonites quadrisulcatus (d’Orbigny, 1840). Fiatal, töredékes példány. Kendk,
titkon.

2. Protetragonites quadrisulcatus (d’Orbigny, 1840). Young, fragmentary specimen.
Rendk Hill, Tithonian.

3. Corongoccras sp. Fragmokónusz töredék. Rendk, felstithon.
3. Corongoceras sp. Phragmoconus fragment. Rendk Hill, Upper Tithonian.
4. Haploceras cassiferum Fzy, 1988. Aduit, közel teljes példány. Hárskút, Közöskúti-

árok II. szelvény, 63. réteg, tithon. Darwini Zóna.

4.

Haploceras cassiferum Fzy, 1988. Aduit, nearly entire specimen. Hárskút, Közös-
kút Ravine, profile II, Bed 63. Tithonian, Darwini Zone.

Valamennyi felvétel az eredeti nagyságban. A pálcikák a lakókamra kezdetét jelölik.

(Fotó: Fzy I.)

All speeimens are in natural size. Bars indicate the beginning of the body chamber.
(Photo: I. Fzy)
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A Soproni Gneisz Formáció

genetikai kzettana*

t Dr. Kisházi Péter—Ivancsics Jen**

(8 ábrával, 2 táblázattal)

összefoglalás: A soproni gneiszek kiinduló kzetei anatektikus eredet, nagy-
részt igen savanyú leukogránitok voltak, melyek a fiatalabb variszkuszi idben intrudál-

hattak az idsebb csillámpala-sorozatba. Az alpi takarómozgások során zöldpala-fáeies
dinamo-termális metamorfózis érte ket, s alakította ki mai palás szerkezetüket. A moz-
gási pályáktól távolabb es részek tömegesebb szerkezet metagránitokként maradhattak
vissza. E pályák mentén viszont a kzet maximális fillonitosodással leukofillitté alakult
át. A palásság menti vékonyabb-vastagabb kvarcerek, a lazulási zónák albit- kiválásai,

st a csillámpalákba késn betelepült gneisz-injekciók is metamorf anyagmobilizáció
révén keletkezhettek.

E dolgozat a soproni csillámpalákkal foglalkozó hasonló tanulmányunk
(Kisházi P. és Ivancsics J., 1987) folytatásának tekinthet', s megértéséhez
annak ismerete hasznos lehet. A helyi tájékoztatást 1. ábránk térképvázlata
szolgáltatja.

1. A gneisz-csoport kzetei

A variszkuszi hegységképzdés idején — valószínleg annak fiatalabb sza-

kaszán — anatektikus eredet mélységi magmásságként jelents gránittestek

nyomultak a már amfibolit-fácies progresszív metamorfózisán átesett csil-

lámpala-sorozatba, s nagyrészt meglehetsen savanyú leukogránitokként ott

is szilárdultak meg. Eredeti helyükön egyébként akár e csillámpalák mélyebb
tagjait is érhette az anatexis. Mindenesetre az alpi hegységképzdés nagy
horizontális mozgásaiban már a csillámpalákkal együtt vettek részt, s eközben
szerezték gyenge, zöldpala-fáeies metamorfózisukat, mely metagránittá, illetve

gyengébben-ersebben palásodott gneisszé változtatta azokat. Általában kö-
zépszemek, de a kataklázosodottabb zónákban vannak aprószem részletek

is (esetleg eredetileg is ilyenek lehettek már). Ritkább gneisztípusok a csil-

lámpalába települt injekciós gneisz, a bázisosabb kiinduló anyagú saussurit-

gneisz, valamint a tektonikusán vonalazott gneisz.

a) A leggyengébben palásodott, leginkább gránitos szerkezet és szövet
gneisztípust metagránit néven különítjük el. Jellemz még rá a biotit viszony-
lagos bsége is a muszkovit mellett, így kétcsillámú gneisznek is nevezik.

• Elhangzott az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1986. december 8-i ülésén.
*• MÁÉI Nyugatmagyarországi Területi Földtani Szolgálata, 9400 Sopron, Lackner K. u. 3.
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Ezt a gneisztípust a Keleti Alpokban a nagyobb durvagneisz-tömegek belse-

jébl jelzik, míg a szegélyek felé palásabb típusok mutatkoznak (Wieseneder
H., 1971). Igazi metagránit a Soproni-hegységben csak szórványosan, kisebb

foltokban található. Legszebb elfordulása a Károlymagaslat ÉK-i szélén, a

Várisi-domb kfejtjében van, ahol a D-i ffal egy sávjában jelentkezik,

átmenetesen települve egy kissé palásodottabb, kevesebb biotitot tartalmazó

gneisztípusba (2. ábra). Szórványosabban egyebütt is, koncentráltabban azon-

ban csak a metagránitos részekben találhatók olyan csillámpala-zárványok

(xenolitok), melyek mérete rendszerint csak 2-3 mm, de olykor az 5 cm-t is

meghaladhatja, s uralkodóan muszkovitból és biotitból, ritkábban gránátból

állnak. Ugyancsak jelentkeznek e kzetben kisebb pegmatoiderek és -lencsék,

valamint hasonló kvarcbetelepedések is.

Ásványos elegyrészei közül a kvarc és a földpátok (gyakran porfiroblasztos,

keresztrácsos ikresedés, pertitesedett mikroklin és saussuritesedett vagy víz-

tiszta albit) az uralkodók. A csillámokat fként muszkovit (fejlettebb- és

aprópikkelyes kifejldés) és kevesebb biotit (többnyire fejlettebb-pikkelyes,

barnás-zöldes pleokroizmusú) képviseli. Járulékok: apatit, gránát, opak érc,

rutil, cirkon, klinozoizit és gyanítható szillimanit (a xenolitokkal kapcso-

latban).

A granitizációt megelz idbl visszamaradt reliktumok lehetnek a nagyobb
biotit- és muszkovit-pikkelyek, amennyiben ersen rezorbeáltak. A graniti-

zációs termékek közül az albitnál bázisosabb plagioklászok és a kvarcok egy
része idsebb lehet, mint a káliföldpát, mely az összes többi elegyrészt zár-

ványként tartalmazza, korrodálja, st foltosán ki is szoríthatja. Az alpi id-
szakban történt a plagioklászok albitosodása, a káliföldpátok mikroklinoso-

dása, továbbá az általános — de viszonylag nem túl ers — szericitesedés.

Feltn a kloritosodás gyakorlati hiánya a gneiszekben. Ezzel szemben nem-
ritkán lehet észlelni apró, második-generációs albitkiválásokat, fként vékony
repedések és lazulási zónák kitöltéseként. Ezek és a már említett kvarcerek

keletkezése leginkább metamorf hidrotermás mobilizátumokként értelmezhet
(vö. Mehnert K. R., 1971). A gránátok zöme is alpinak tartható megjelené-

sük alapján (idioblasztos vázkristályokat alkotnak). Az opak ércszemek nagy-
részt elváltozási maradék-termékek valószínleg a biotitok egy részének

muszkovitosodásából.
Az I. és II. táblázat adja e kzetek kémiai és modális ásványos összetételét.

b) A középszem gneiszek palásabb változata képviseli az itteni gneiszek

java részét, s szokták „soproni típusú gneisz” néven is említeni ket. Típusos
leukogneiszek, melyekben csak nagyon kevés színes elegyrész található (bár

ritkán akadnak biotitban gazdagabb részleteik is), így az uralkodó csillám

-

ásvány alapján muszkovitgneisznek is nevezhetk. Legszebb feltárásuk Sop-
ronbánfalván van a nándormagaslati kfejtben (3. ábra). A kzet itt véko-
nyabb-vastagabb pados kifejldés, s a vastagabb padokban kissé durvább-
szem és kevésbé palás, a vékonyabbakban pedig valamivel apróbb szem (kes-

keny sávokban olykor milonitosan egészen apró szem) és ersebben palás

megjelenés. A fejt tetején és É-i oldalán leukofillit települ rá, melynek nyí-

rásos övezetében a gneisz fokozatos átmenettel szinte csillámpala-szervé
válik (1. késbb). Gyakran jelentkeznek benne néhány mm-tl néhány cm-ig
terjed vastagságú kvarctelepecskék a palásság mentén. Helyenként azonban
ezeknél jóval vastagabb kvarcbetelepedések is elfordulnak, st egy hatalmas
kvarctelér is látható, mely harántolja a palásságot.
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Soproni gneisztípusok kémiai összetétele

Chemical composition of tlic Sopron gneiss types
I. táblázat — Table I.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

SiO, 74,14 73,40 49,85 78,08 73,99 76,39 74,93 79,04 78,15 77,27 72,03

TiO, 0,08 0,08 0,65 0,14 0,10 0,14 0,09 0,10 0,25 0,13 0,13
P,u. 0,41 0,29 0,22 0,19 0,33 0,26 0,28 0,27 0,28 0,33 0,28
Al.o, 13,43 14,20 24,86 12,56 14,84 12,96 13,98 12,13 12,87 12,58 16,88
Fe.C), 0,55 0,53 4,09 0,77 0,51 0,77 0,32 0,11 0,79 0,80 0,30
FeO 1,02 0,90 2,88 0,22 0,92 0,22 0,69 0,27 0,35 0,62 0,35
C'aO 0,80 0,84 1,21 0,45 0,61 0,45 0,46 1,00 0.80 0,40 0,55
MgO 0,37 0,41 1,98 0,68 0,15 0,37 0,25 0,08 0,08 0,36 0,24
K.O 4,28 5,16 9,20 2,95 5,56 4,12 4,21 0,40 2,25 2,25 2,41
Na.O 3,13 2,31 0,35 3,55 2,96 3,21 3,36 5,65 3,21 4,41 4,95
H.O* 0,90 1,02 3,46 0,74 0,70 0,87 0,89 0,70 1,69 1,27 1,52
ri.O- 0,05 0,18 0,20 0,19 0,06 0,19 0,02 0,24 0,05 0,05

Ossz.: 99,16 99,32 99,04 100,58 100,75 99,95 99,48 99,76 100,96 100,47 99,69

Jí egjegyzes Várisi kfejt (1. tömeges, 2. palás, 3. xenolit); Nándormagaslati kfejt (4— 6); Deákkúti kfejt (7. normál
gneisz, 8. aplitos gneisz); Gloriettei kfejt (9— 10. aplitos injekció, 11. pegmatitos injekció).

-Vote: Váris quarry (1. massiye, 2. schistose, 3. xenolith); Nándormagaslat quarry (4— 6.); Deákkút quarry (7. normál gneiss,

8. aplitic gneiss); Gloriette quarry (9— 10. aplitic injection, 11. pegmatitic injection).

Soproni gneisztípusok modális ásványos összetétele (térfogat %-ban)

Modal mineral composition of the Sopron gneiss types (volume percent)

II. táblázat - Table II.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kvarc 34,47 32,22 31,97 27,15 35,34 38,93 39,43 16,38 30,67
Mikrokliu 26,04 27,17 26,12 25,82 19,57 _ _ _ _
Albit 19,86 22,76 26,35 33,85 24,95 56,09 39,67 54,98 3,36
Muszkovit 14,79 14,69 14,26 8.17 19,03 3,83 19,92 25,43 38,46
Biotit 3,61 1,69 0,59 4,03 0,31 _ 0,41 0,12 0,86
Klorit — — — — _ 0,06 19,80
Gránát — — — _ _ _ 3,74
Egyéb 1,23 1,47 0,71 0,98 0,80 1,15 0,51 3,09 3,11

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Megjegyzés: Várisi kfejt (1. tömegesebb változat, 2. palásabb változat), Nándormagaslati kfejt (3. típusos kzet, 4. bio-
titos változat); Deákkúti kfejt (5. normál típus, 6. aplitos változat); Gloriettei kfejt (7. aplitos injekció, 8. pegmatitos injek-
ció, 9. injektált csillámpala).

-''Ote: 1 áris quarry (1. more massive variety, 2. more schistose variety); Nándormagaslat quarry (3. typical rock, 4. biotitic
variety): Deákkút quarry (5. normál type, 6. aplitic variety); Gloriette quarry (7. aplitic injection, 8. permatitic injection, 9.
injected mica schist).

Az ásványos összetétel lényegében nagyon hasonlít a metagránitokéhoz.
A két földpát mennyisége nagyjából egyforma. Az albit eredetileg is nagyon
savanyú lehetett a saussurites klinozoizit-zárványok gyakorlati hiányából
következtetve. A muszkovit (szeriéit) mennyisége a palásság fokozódásával
növekedni látszik, bár ez inkább csak a leukofillit felé mutatkozik meg hatá-
rozottabban.

Az I. és II. táblázat adja a kzetek kémiai és modális ásványos összetételét.
c) Apró szem muszkovitgneisz sem nagyon ritka a hegységben. Nem lehet

határozottan eldönteni, hogy az apró szemség korai tektonikai okokra vezet-
het-e vissza, vagy magmás (mikrogránitos) eredet volt-e? Legjobb feltá-
rása a Deálckúti kfejtben van (4. ábra). E fejt alsó szakaszán a kzetkifej-
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3. ábra. A Nándormagaslati kfejt É-i falrészlete. Jelmagyarázat: 1. Hegylábi törmelék, 2. Telérkvarc, 3

.

Muszkovitgneisz, 4. Biotit, 5. Muszkovit, 6. Kvarc, 7. Mikroklin, 8. Plagioklász, 9. Akcesszóriák

Fig. 3. Part of the northern wall of the Nándormagaslat quarry. Legeid : 1. Piedmont detritus, 2. Vein quartz,
3. Muscovite gneiss, 4. Biotite, 5. Muscovite, 6. Quartz, 7. Microcline, 8. Plagioclase, 9. Accesories

ldés vékonypados, st helyenként lemezes is. A kzetanyag meglehetsen
apró szem és ersebben-gyengébben palásodott. Másik jellegzetessége, hogy
ersen leukokrata jelleg (különösen világos színek pedig a magasabb szinten

jelentkez aplitos részletek). Nem ritkák a palásság menti vékony kvarcbe-
telepedések.

Jellegében e kzet — már csak palásodottságánál fogva is — közelebb áll

a nándormagaslati gneiszhez, mint a várisihoz. Az albit mennyisége azonban
állandóan felülmúlja a mikroklinét (st az aplitos típusból a mikroklin ki is

marad). A csillámokat zömmel muszkovit képviseli, a biotit többnyire csak

nyomokban fordul el (az aplitos változatból pedig teljesen hiányzik).

Az 1. és II. táblázat adja e kzetek kémiai és modális ásványos összetételét.

d) A Soproni-hegység legszebben feltárt injekciós gneiszövével a Vashegv-
vonulat É-i gerinckiemelkedésén, a Glorietten találkozhatunk. Itt egy kis

fejtben láthatjuk, hogy a csillámpalák közé nyomult gneisz-injekciók 1-2

cm-tl 40-50 cm-ig terjed vastagságú ereket, illetve teléreket képeznek,

melyek többnyire a palásság mentén tolódtak be és hosszabban kitartanak,

bár megfigyelhetk lencsésen elvégzd, st tömzsszer injekciók is (5. ábra).

Olykor a palásságot harántoló ilyen ér is feltnik. Az injekciós gneiszeknek

két f típusuk van: apró szemcsés (aplitos) és durvaszemcsés (pegmatitos).
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4. ábra. A Deákkúti kfejt középs részének vázlata. Jelmagyarázat: 1. Lejttörmelék, 2. Aplitos gneisz,

3. Finomszemö muszkovitgneisz, 4. Muszkovit, 5. Kvarc, 6. Mikroklin, 7. Plagioklász, 8. Akcesszóriák

Fia. 4. Sketeh of the middle part of the Deákkt quarry. L e g e n d : 1. Slope detritus, 2. Aplitic gneiss, 3. Fine-grai-
ned muscovite gneiss, 4. Muscovite, a. Quartz, 6. Microline, 7. Plagioclase, 8. Accessories

Az elbbi gyakoribb az utóbbinál. Helyenként tiszta kvarcos részekbe mennek
át. Az injekciók anyaga nem, vagy csak nagyon gyengén irányított szerkezet
muszkovit-kvarc-albitpala, csak kevés biotittal és káliföldpáttal vagy azok
nélkül. Az injektált csillámpala pedig klorit-kvarc-muszkovitpala, vagyis
normál csillámpala, több-kevesebb biotittal, albittal és gránáttal.

Az injekciós gneiszek keletkezését eddig magmás injekcióként értelmezték
és a gránitok intrúziójával hozták kapcsolatba. Ennek azonban ellene látszik

szólni a fent vázolt megjelenés, mely azt sugallja, hogy az injekciók a palásság

kialakulása után, tehát viszonylag késn keletkeztek. Így talán — a kvarc-

betelepedésekhez hasonlóan — ezek anyaga is az átmozgások során mobili-

zálódhatott és válhatott ki a palásság menti lazulási zónákban (felmerülhet

itt a leukofillitesedés során felszabadult anyag közremködése is, 1. Kisházi
P. és Ivancsics J., 1987).

Az I. és II. táblázat adja e kzetek kémiai és modális ásványos összetételét.

e) A Muck-tettl ÉK-re, a Récényi út közelében lemélyült SR-1. sz. fúrás
szelvényébl (6. ábra) ismertté vált egy különálló gneisztípus, melyre fként
saussuritesedett plagioklásza (szericit- és klinozoizit-epidotzárványokkal tele-

hintett albit) a jellemz. Az eredeti plagioklász nyilvánvalóan bázisosabb volt.

Klinozoizit-epidot megjelenhet a földpátszemeken kívül is. Jellemz még,
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S. ábra. A Sopron—Récényi út (SR)-l. sz. fúrás szelvénye. Jelmagyarázat: 1. Leukofillit, 2. Diszténkvarcit,
3. Amfibolpala, 4. Saussurit-gneisz,5. Klorit-muszkovitpala, 7-Disztén, 8. Kloritoid, 9. Amfibol, 10. Epidot-klinozoizit,

11. Muszkovit, 12. Paragonit, 13. Klorit, 14. Kvarc, 15. Albit, 16. Akcesszóriák

Fig. 6. Borehole section of the SR-1 borehole (Sopron, Récényi Street). L e g e n d : 1. Leucophyllite, 2. Kyanite-
quartzite, 3. Amphibole schist, 4. Saussurite-gneiss, 5. Chlorite-muscovite schist, 7. Kyanite, 8. Chloritoid, 9. Amphi-
bole, 10. Epidote-clinozoisite, 11. Muscovite, 12. Paragonite, 13. Chlorite, 14. Quartz, 15. Albite, 16. Accessories
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hogy káliföldpát nem mutatkozik; a biotit szerepe általában jelentsebb, mint
a normál gneiszeknél (beleértve a biotitos muszkovitgneiszeket is); kevés
klorit is feí-feltnik bennük. A földpátok egyébként gyakran csomókat al-

kotnak a kzetben.
A kzetváltozat keletkezése feltehetleg kissé bázisosabb (semleges) magmás

differenciátum jelenlétére vezethet vissza, az uralkodóan ersen savanyú
f tömegben.

f) Ugyancsak különálló gneisztípust képvisel az az apró szem, gyakran
makroszkópos vonalazottságot mutató kzetféleség, mely a Rókaház-domb
csúcsáról, illetve az S-84. sz. fúrásból került nagyobb tömegben el. (7. ábra).
Egységesen jellemz rá a nagyfokú kibengereltség, mely egyfajta blasztomilo-

nitot hozott létre. A kvarcszemek egyrészt ersen megnyúltak, olykor szinte

folyásszer megjelenést mutatnak, másrészt foltosán vagy sávosan apróra
törtek (de blasztézissel többé-kevésbé már összeforradtak). A földpátok ezzel

szemben ridegen viselkednek, s gyakran orsóalakú szemcse- vagy szemcse-
csoport-alakzatot alkotnak, mely ,,szemesgneisz” jelleget ad a kzetnek.
E szemeket mintegy körülfolyják a többi elegyrész (kvarc, muszkovit, biotit)

szemcséi, szalagos szövetet (ribbon texture) eredményezve. Uralkodó föld-

pátja mindig az albit, s nemegyszer a mikroklin hiányzik is. Járulékok:
apatit, gránát, cirkon, opak érc, titanit.

E kzet szerkezete és szövete némileg a fóliáit granulitokéra emlékeztet.
Nagy ellennyomás melletti átpréseldés révén alakulhatott ki talán valami
helyi lemezütközés során.

2. Leukofillitek

E különleges összetétel és genetikájú kzetek legszebb kifejldésükben
elssorban gneiszekkel hozhatók kapcsolatba, ezért soroltuk ket ide. Tudni
kell azonban azt, hogy a normál csillámpalákban is vannak olyan ersebben
fillonitosodott részletek, melyek mind küls megjelenésre, mind bels tarta-

lomra közel állnak a leukofillitekhez (csupán kloritjuk színezettebb egy kissé),

s így hasonló eredeteknek is tartjuk ket.
Minthogy e kzetek származásával egy külön dolgozatban részletesen fog-

lalkoztunk (Kisházi P. és Ivancsics J., 1987), így most csupán a Nándor-
magaslat ÉNy-i lábánál, az Ady-mozival szemközt lev útbevágás szelvényé-

nek bemutatása kapcsán térünk ki rájuk röviden (8. ábra). E helyt ugyan csak
leukofillit található, viszont kissé odébb, a már említett gneisz kfejtben az
átmeneti rétegek is tanulmányozhatók. A kzet itt vékony takaróként a
hegy egész É-i oldalát befedi, s helyenként — így különösen a hegylábnál —
gravitációs lecsúszás következtében anyaga össze is torlódhatott (a felette

volt egykori csillámpala-takaró maradványai kisebb tömbök alakjában itt-ott

a lejtn fennakadva még megtalálhatók).
Az útbevágás kzete zömmel hófehér, kitnen palásodott és levelesen

könnyen széthulló leukofillit, néhol mobilizáció révén betelepült kvarclen,

csékkel. Gyenge redzdés, csúszási pályák, milonitos aprózódás, foltos limo-

nit-átitatódás helyi jellegzetességek. A három f ásvány (kvarc, muszkovit-
leuchtenbergit) képzdési sorrendjét a szöveti kéj) alajiján nem lehet megadni,
csuj)án annyit, hogy újonnan kristályosodtak és köztük szin- és jioszttektoni-

kusak egyaránt lehetnek. Járulékos elegyrészek: ajmtit, oj>ak érc, cirkon,

ejdot és rutil.
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7. ábra. A Sopron (S)-84. sz. fúrás szelvénye. Jelmagyarázat: 1. Leukofillit, 2. „Rókaházi” gneisz, 3. Mus-
kovitgneisz, 4. Klorit-muszkovitpala, 5. Disztén-(kloritoid)-muszkovítpala, 6. Disztén, 7. Kloritoid, 8. Biotit, 9. Musz-

kovit, 10. Paragonit, 11. Klorit, 12. Kvarc, 13. Plagioklász, 14. Mikroklin, 15. Akcesszóriák

Fig. 7. Borehole section of the S-84 borehole (Sopron). L e g e n d : 1. Leucophyllite, 2. „Rókaház gneiss”, 3. Musco-
vite gneiss, 4. Chlorite-muscovite schist, 5. Kyanite-(chloritoid)-muscovite schist, 6. Kyanite, 7. Chloritoid, 8. Biotite,

9. Muscovite, 10. Paragonite, 11. Chlorite, 12. Quartz, 13. Plagioclase, 14. Microcline, 15. Accessories
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3. A soproni gneiszek vulkáni származtatásáról

A Keleti Alpok durvagneisz-sorozatának gneiszeit gránitos kiinduló kze-
tekbl származtatják. Most elször merült fel egyes soproni gneisztípusok

(deákkúti és nándormagaslati) savanyú vulkáni származtatásának lehetsége
(Lelkesné Felvári Gy. és mások, 1986), amely elgondolást a hozzájuk kap-

csolódó leukofillitek eredeztetésének új megközelítése is inspirálhatta (Lel-

kes-Felvári Gy. és mások, 1983). Ezzel kapcsolatos ellenvetéseink:

1. Egy vulkáni kzet szemcseméretét csak nagymérv (a jelzett zöldpala-

fáciesnél ersebb) és fként termális metamorfózis növelhette volna e gneisze-

kének — különösen pedig a nándormagaslatinak — megfelelre. Alpi meta-
morfózissal ezt aligha kaphatta volna meg (a Keleti Alpok permi kvarcporfirjai

csak porfiroiddá metamorfizálódtak !). Variszkuszi metamorfózissal — kell
mélységbe lesüllyedve — elvileg ugyan megszerezhette volna a szükséges

szemcsézettséget (hasonlóan a csillámpala-sorozat andaluzit-szillimanit-bio-

titpaláihoz), csakhogy semmilyen bizonyítékunk sincs arra, hogy ilyen meta-
morfózis valóban érte volna ket. Ennek pedig különösen az általuk jelzett

szemipelites szennyezdéseken és a leukofillitek kiinduló anyagaként feltéte-

lezett agyagos bomlási termékeken a ténylegestl lényegesen eltér nyomot
kellett volna hagynia.

2. A szóban forgó gneisztípusok jelenlegi szerkezete és szövete az alpi

mozgások során fellép zöldpala-fáeies regionális (dinamo-termális) meta-

morfózissal alakult ki, s mindenben megfelel egy gránitos összetétel és szem-
csézettség kiinduló kzet ilyen feltételek közt várható viselkedésének (vö

Spry A., 1969). Szerintünk mindaz, amit e kzetek leírásánál reliktum vul-

káni jegyeknek vélnek (pre-metamorf rétegesség, sávosság, fenokristályok

finom szem mátrixban, a fenokristályok és a mátrix közti változó arány,

augének jelenléte stb.), jól magyarázható a fenti alapon. A dinamometamor-
fózis szemcseaprózódással, valamint differenciált és irányított anyagi és szer-

kezeti átrendezdéssel járt együtt, melynek hatását a késbbi termometamor-
fózis újrakristályosodásai alapveten már nem változtatták meg.

3. Idegen, szemipelites szennyezdéseket mi nem észleltünk a gneiszekben.
Helyi kovasav-feldúlótok azonban valóban elfordulhatnak az általunk több-
ször is említett mobilizációs kvarcerek és impregnációs zónák utólagos be-

helyezdései folytán.
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Petrogenesis of the Sopron Gneiss Formation

f Dr. P. Kisházi—J . Ivancsics*
Abstract

The primary rocks of the Sopron Gneisses were mostly hyperacid leucogranites of
anatectic origin that could intrude the older mica-schist series at the time of the younger
Variscan orogeny. In the course of the Alpine nappe movements these underwent green-
schist facies dynamo-thermal metamorphism and this formed their recent schistose

structure. The parts lying farther of the movement paths could remain as metagranites
of more compact structure. Nevertheless, along these paths the rock was transformed int
leucophyllite by maximai phyllonitization. The thin or thick quartz veins parallel with
schistosity, the albite precipitations of the loosening zones as well as the gneiss injections

embedded subsequently int the mica schists could have been generated by metamorphic
mobilization.

Manuscript received: 18th April, 1988.

* Hungárián Geological Institute, Begional Service, H-9400 Sopron, Lackner K. u. 3.

TeHeTHqecKaH neTporpa<|)HH monpoHCKoií CBHTbi meiicoB

f d-p. Ilemep Kuwxa3u, Fíene Meamm

HcxogHbiMH nopogaMH uionpoHCKHX THeHCOB cJiy>KHJiH JienKOKpaTOBbie rpaHHTbi aHaTei<TH-

uecKoro npoHcxowgeHHH, öojibmeH nacrbK) oneHb khcjihc, BHeflpHBuiHeca b cepmo ojiee

gpeBHHx cjnoAHHbix cnaHueB, noBHgHMOMy, bo BpeMH Mo;iogoro BapHCCKoro oporeHe3a. ripn

(^opMiipoBaHHii aJibnuHCKHX noKpoBOB ohh npeTepnejiH gHHaMOTepMajibHbiH MeTaM0p<})H3M b

(j)aanH 3ejieHbix cnaHueB, b xoge KOToporo c<})opMHpoBajiacb hx coBpeMeHHan cjiaHueBaTan

TencTypa. yHacTKH BgajiH ot TpaeKTopHH gBiiweHHH MorjiH ocTaTbcn b BHge MeTarpahhtob c 6o-

jjee MaccHBHoií TeKCTypon. Baonb TpaeKTopnü we 3th nopogbi nyTeM MaKCHMa;ibHOH $hjijio-

HHTimuHH öbuiH npeBpaigeHbi b jieHKO(})HJíJiHTbi. KBapueBbie npowHJiKii nepeMeHHoö moihhoc-

th, npHypoMeHHbie k cjiaHueBaTocra, gajiee, BbigejieHHH ajibönTa b 30Hax paccjiaöJieHMH, Ha-

KOHeu, HHT>eKUHH eme ojiee no3gHHX rHeftcoB b cjiKWWbix cnaHuax, no Bceií BeponraocTH,

B03HHKJ1H npn MeTaMop(J)oreHHOÍí M0ÖHJiH3auHH BeigecTBa nopog.



Földtani Közlöny , Hull. of the Hungárián Oeol. Soc. (1989) 119. 167—172

RÖVID KÖZLEMÉNYEK

Gorceixit elfordulása Magyarországon

(Szuhogy 6. sz. fúrás)*

Szent'pétery Ildikó**—Dr. Földvári Mária**
Dr. Farkas László***

(2 ábrával, 1 táblázattal)

Földtani áttekintés

A Rudabánvától ÉK-i irányban 5 km-re 'telepített, 1983-ban mélyült
Szuhogy 6. sz. földtani alapfúrás alsó-pannóniai rétegsora az Edelényi For-
mációba tartozik. A 100,8 m vastagságban átfúrt törmelékes, mocsári-folyóvízi

sorozat eróziós diszkordanciával települ az alsómiocén Szuhogyi Konglome-
rátum felszínére.

A 107,8— 98,2 m közötti alsó szakasz fként vörös, fölfelé egyre szürkül
szín, a fek feldolgozott anyagát tartalmazza. A benne makroszkóposán
megfigyelhet glaukonitszemcsék esetleg az egykori természetes fedre (Put-
noki Slir Formáció?) utalnak.

A 98,2—1,0 m-ig terjed, uralkodóan szürke, barnásszürke, agyag-kzet-
liszt szemcseméret összletben gyakoriak a kavics- és a homok-közbetelepü-
lések, illetve a szervesanvagdús, helyenként lignites szakaszok.

96.3— 81,5 m-ig vízszintesen települ agyagréteg van, amely szürkészöld-
zöldesszürke szín, limonitfoltos, néhol kifejezetten gumós szerkezet. Vál-
tozó gyakorisággal fordulnak el benne fehér, egészen vékony bevonatok,
illetve apró (max. 1 cm-es), csomószer konkréciók, amelyek anyaga karbo-
nát -f- kaolinit. 86,3 m-nél kb. 10 cm-es, éles, de szabálytalan határú, 2-4

cm-es lapított gumókká szétes fehér réteg van. Az elválási felületeket itt is

karbonát -)- kaolinit hártya vonja be. A gumók belseje bamásfehér, homogén,
földes törés, amely 10%-os HCl-ben nem oldódik. A bennük lév thegynyi
hófehér pettyek a küls bevonattal egyez anyagúak.
Célunk a gumók belsejét alkotó ásvány vagy ásvány-együttes pontos meg-

határozása volt. Ez az anyag ugyanis mind ásványtani szempontból, mind
pedig különleges földtani-genetikai helyzetét tekintve érdemesnek látszott

részletesebb eredményt adó vizsgálatok elvégzésére.

Ásványtani vizsgálatok

A makroszkópos megfigyelés és a vékonvcsiszolat vizsgálata egyaránt az
ásvány in situ felhalmozódására utal. A nagyobb gumók kisebb kiterjedés,
5-8 mm-es lencsékbl állnak, amelyek belsejében gyengén látható gradáció

* Eladva az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1988. ápr. 11-i eladóülésén.
*’ Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV., Népstadion út 14.
* ALLTERV FKI, 1116 Budapest XI., Fehérvári út 144.
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van. Néhol, 1-2 mm-es foltokban, koncentrált karbonát-felhalmozódás figyel-

het meg. Ritkán < 1 mm-es szögletes kvarcszemcsék is láthatók a csiszo-

latban.

A röntgendiffrakciós mérések (Philips pordiffraktométer, 40 kV, 30 mA
gyorsító feszültség, ill. áram, 1 fok/perc goniométer sebesség, kvarc mono-
kromátor) szerint a gumók belseje a mintegy 30%-nyi kaolinit és néhány
százalékban jelenlév kvarc, kalcit és pirít mellett f komponensként egy
olyan foszfát ásványt tartalmazott, amely közelebbrl a pótanionnal kiegyen-

lített foszfát, vagy foszfát-szulfát sorba tartozik. A rendelkezésre álló stan-

dard röntgenadatok gyenge minsége, valamint a lehetséges izomorf sorok

szerkezeti hasonlóságából adódó közel azonos röntgendiffrakciós kép miatt
a pontos besorolást csak további kiegészít adatok birtokában lehetett el-

végezni. Az azonosítást a többi jelenlév fázis, elssorban a kaolinit reflexiói

is ersen zavarták. A röntgendiffrakciós adatok szerint a kérdéses ásvány
vagy a woodhouseit sor:

woodhouseit CaAl
3[(0H)6S04P04 ]

svanbergit SrAl3[(0H)6S04P04 ]

weilerit BaAl3[(0H)6S04P04 ]

kemmlitzit SrAl3[(0H)6S04P04]

vagy a vegyes szerkezet pótanionos foszfát sor trigonális tagjai:

crandallit CaAl3H[(0H)6(P04 )2 ]

goyazit SrAl
3H[(0H)6(P04 )2 ]

gorceixit BaAl3H[(0H)6(P04 )2 ]

közé sorolható be. Az utóbbi sor összetételét egyes szerzk

Me2+A13(P04)(HP04)(0H)6
(Gevorkjan et al. 1976.),

vagy

Me2+ Al3(P04 )2(0H)5xH20 (Povondra és Slansky 1966.)

alakban adják meg.

Az irodalom szerint gyakoriak az egyes sorokban a tiszta tagok közötti át-

menetek. így pl. Switzer (1949) és Lukanina (1959) a svanbergitben a két-

érték kationok helyén Sr-t és Ca-t egyaránt feltételez. Lukanina szerint az

Sr/Ca arány 4,24-tl 1,9-ig változik. Povondra és Slansky (1966) a kaolinites

környezetben elforduló gorceixitre a kémiai elemzésre alapozva a (Ba, Ca,

Sr) . . . formulát javasolja. Tokody et al. (1957) három elemzett gorceixit

mintájában mindig kimutatott cériumot is, maximálisan 7% CeO-t.

Strunz (1982, p. 277) szerint a woodhouseit sor és a crandallit sor között

is lehetséges az elegykristály képzdése. Gevorkjan et al. (1976)

. . . (P04)(HP04 )
ill. . . . (P04)(S04 HP04 )

alakban írja fel a két sor tagjait.

Az anionok jellegére vonatkozóan termoanalitikai és infravörös spektrosz-

kópiás vizsgálatokból nyertünk információkat.

A termoanalitikai vizsgálat során nyert DTA görbén (1. ábra

)

a 455 °C-os

exoterm reakció a pirít oxidációjának, az 530 °C-os, egyidej tömegvesztéssel
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1. ábra. A gorceixit tartalmú minta derivatogramja (MOM derivatográf, 900 mg bemérés, 17 °C/perc felftési sebesség)

Fig. I. Derivatogram of the gorceixite-bearing sample (MOM-made derivatograph, 900 mg weighing, 17 °C/mln heating
rate)

Járó endoterm reakció pedig a kaolinit dehidroxilációjának felel meg. A többi
reakció a vizsgálat tárgyát képez foszfát ásványhoz rendelhet. A 860 °C-nál
lév exoterm csúcs az Á1P04 fázis hevítés hatására bekövetkez kialakulását
jelzi. Az ezzel csaknem egyidej tömegvesztés (835 °C) az Al-hoz kötd S04

bomlási reakciója. A TG-görbén mérhet S03 tartalom 0,67%, ami megfelel
egyezésnek tekinthet a kémiai elemzés 0,56%-os S03 értekével. A 360 és

420 °C-nál mutatkozó tömegvesztési reakciók mennyiségi aránya alapján,
valamint elméleti megfontolások szerint is (a kationok elektronegativitása
és a kötéser közötti összefüggés. Földvábi 1987) az alacsonyabb hmérsék-
let bomlási reakció az Al-hoz, a magasabb hmérséklet pedig a kétérték
kationokhoz kötd OH csoportok leszakadásának felelhet meg. A termikus
görbe az OH csoportokon kívül viszonylag nagy mennyiség víz jelenlétét is

mutatja.

Az infravörös spektrumon (2. ábra) egyértelmen azonosíthatók a kaolinit
OH vegyérték- és deformációs rezgési, valamint Si—O vegyértékrezgési sáv-
jai. Határozottan megjelenik a C03

vegyértékrezgési sáv is, amely megfelel
a kémiai elemzéssel meghatározott 1,63%-os C02 tartalomnak. Az IR spekt-
rum egyértelmen kizárja az As0

4
jelenlétét, ugyanis nem jelenik meg 830

cm _1
-nél az erre jellemz vegyértékrezgési sáv. Ugyancsak jelzi az Hl spekt-

rum, hogy az OH csoportokon kívül jelents mennyiség víz H20 alakban
van jelen a mintában (1630 cm -1

-es deformációs rezgési sáv).

A kétérték kation jellegére vonatkozóan a kémiai elemzés (1. táblázat)
adataira támaszkodhatunk. A kimutatott kalcit CaO tartalmával korrigált

6 *
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A {%)

2. ábra. A gorceixit tartalmú minta infravörös spektrogramja (IR-75 Zeiss készülék, KBr pasztilla, 1 mg bemérés),
k = kaolinit; c = kaiéit; v = H 20

Fig. 2. IR spectrum of tlie gorceixite-bearing sample (IR-75 Zeiss-made instrument, KBr pastil, 1 mg sample):
k = kaolinite; c = calcite; v = H,0

Az eredeti minta és a gorceixit kémiai összetétele

Chemical composition of the original sample and of gorceixite

I. táblázat — Tahié I

Eredeti minta
Original sample

Gorceixit

(kísér komponen-
sek levonása után)

Gorceixit

(100%-ra
átszámolva)

SiO, 18.6
A1 20, 30,6 19,3 31,7

FeO 0,92
MnO 0,024
CaO 3,91 1,84 3,0

MgO 0,16
Na 20 0,08
K.O 0,23

+H aO 15,7 11,7

19,77 15,77 25,8

-H aO 4,07 4,07

CO, 1,63
P í05 13,1 13,1 21,5

so. 0,56 0,56 0,9
BaO 7,81 7,81 12,8

SrO 2,52 2,52 4,13

100,4% 60,9% 100,2%

A kémiai elemzést Bertalan É. és Dér I.-né végezte.

Analysts: BERTALAN, fi. and Mrs. DÉR, I.

kémiai elemzés szerint az uralkodó Ba mellett Ca és Sr egyaránt betölti a két-

érték kationpozíciókat.

Összegzés

A kémiai valamint a fáziselemzések eredményei alapján a vizsgált ásvány-
ról az alábbi megállapításokat tehetjük. A woodhouseit sor ásványai közül a

weilerit és kemmlitzit jelenléte kizárható az As04
hiánya miatt. A sor többi
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tagját viszont az zárja ki, hogy azokban a 13a csak az As0
4
pótaniont tartal-

mazó változatban jellemz kation. így a kérdéses ásvány a crandallit sorba
tartozik. A röntgendiffrakciós fázisanalízis és a termikus görbék alapján

korrigált kémiai összetétel szerint a vizsgált ásvány a következ összetételi

képlettel írható fel:

(Ba 0 4
Ca026 Sr0 19 ) 083 A13(P04 ) 1>45 (SO4 ) 0>05 (OH)5>19 x nH20

n értéke a kémiai elemzés adatai alapján 3,72, a termikus görbén mért víz-

tartalom szerint 3,2. Ez az összetétel leginkább a gorceixitének felel meg,
összehasonlítva a Povondra és Slansky (1966) által megadott összetételi

arányokkal

:

Ba, Ca, Sr) 0 6 _ 0 9 Al 3_ 3 6 (P04 ) j 9 (SO 4 ) 0 j
(OH) 4 9 _ 6 03 x 1,8 3H20 .

A két leírásban csupán a P04 tartalomban találunk jelentsebb eltérést.

Az általunk számított molekuláris víztartalom egy része a rosszul kristályos

kaolinithez is tartozhat.

A minta nem tartalmazott a színképelemzés kimutatási határát elér meny-
nviségben ritkaföldfémeket, amelyeket az irodalom szerint (Tokody et al.,

1957, Milton et al., 1958) a crandallit sor ásványai tartalmazhatnak.
A gorceixit elfordulása sokféle genetikájú képzdményben lehetséges

(Povondra és Slansky, 1966). Területünkön jelents báriumforrás a szom-
szédos rudabánvai vasérc, amelynek pátszegélyében nagyon sok a barit.

Milton et al. (1958), valamint McRae (1972) a gorceixitnek glaukonitos
üledékkel való együttes megjelenését említi. Ezzel kapcsolatban érdemes
utalni arra, hogy tágabb környezetünkben az alsópannóniai rétegsor fekjében
nagy elterjedésben ismert a néha igen jelents mennyiség glaukonitot tar-

talmazó Putnoki Slir.

Irodalom — References

Földvári >1. (1987): Gesichtspunkte bei dem Einsatz dér Thermoanalyse als instrumentelle Methode zr Phasen
analyse von Gesteinen — Chem. Erde 47. 19—30.

Gevorkjan, C. [(.—Petrunina, A. A.—Povarennüh, A. C. (1976): IK-szpektroszkopicseszkoje i rentgenografi-
cseszkoje izucsenyije mineralov gruppü krandallita — Konsztit. Szvojsztva Miner. SZSZSZR 10. 51—59.

Krestex, P.—Chyssler, J. (1978): The thermal decomposition of gorceixite — Geologiska Föreningens i Stockholm
Förhandlingar 100. 105-106.

Lckaxjna, M. I. (1959): Szvanbergit v bokszitah Kamenszkogo rajona na Szrednem Urale — Zap. Vszeszojuzn.
Miner. Obschs., Szer. 2. 88. 586—591.

Milton', Ch.—

A

xelrod, J. M.— Carron, M. K.—Stearns, F.—Mac Neil (1958): Gorceixite from Dalé County,
Alabania — Amer. Min. 43. 688—694.

Povondra, P.—Slansky, E. (1966): Occurrence of gorceixite in argillized phonolites of Northwestern Boheinia —
Acta Universitatis Carolinae — Geologica No. 1. 61— 76.

McRae, S. G. (1972): Glauconite — Earth-Science Rév. 8. 397—440.
Strüxz, M. (1982): Mineralogische Tabellen. 8. Auflage. Leipzig, Akademische Verlaggesellschaft.
Switzer, G. (1949): Svanbergit from Nevada — Amer. Min. 34. 104—108.
Tokody L.—Mándy T.— Nemes-Varga S. (1957): Gorceixit von Felsbánya — N. Jahrbuch f. Mineralogie. Monats-

hefte 255-263.

A kézirat beérkezett 1988. VI. 13.



172 Földtani Közlöny 119. kötet 2. füzet

Occurrence of gorceixite in Hungary

I. Szentpétery 1—M . Földvári 1—L. Farkas2

Abstract

Nodules with white coating and earthy fracture were found in the Lower Pannonian
sequence of Szuhogy-6 borehole (86,3 m). Based on X-ray diffractometry, IR spectro-

scopy and thermoanalysis the core of the nodules proved to be gorceixite, i.e. a mineral
belonging to the phosphate group with substituting anions. Chemical analyses showed
that the mineral contains Ca and Sr cations in addition to the predominating Ba, while

in addition to the phosphate anion subordinately sulphate anion is alsó present.

Manuscript received: 13th June, 1988.

1 Institutum geologicum publicum Hungaricum, H-1143 Budapest XIV., Népstadion út 14.
2 ALUTEIIV FKI, H-1116 Budapest Xl., Fehérvári út 144.

FIpoBBjieHHe ropueHKCHTa b BeHrpun

M. CeHmnemepu—M. Oéjibdeapu—Jl. <t>apKaui

CKBa>KHHa Cyxogb-6 Ha rjiyÖHHe 86,3 m b HH>KHenaHHOHCKHX cjiohx BCKpujia KOHi<peann

3eMJincToro MaTepnajia c SejibiM noKpbimeM. Ha ochob3hhh peHTreHO-gn<|)paKiinoHHoro, Tepwo-

h HHtjipaKpacHoro cneKTpocKonHBecKoro aHaJIH30B 3eMRHCTbiH MaTepnaa 6bia onpegeJieH Kai<

ropueHKCiiT, MHHepaJi othochurihch k rpynne (})0C(})aT0B, ypaBHOBemeHHbiií aonojiHHTejibHbiM

aHHOHOM.no xHMHHecKOMy aHajiH3y MHHepaJi cogep>KHT Hapnay c rocnoacTByiouiHM Ba KaraoHbi

Ca h Sr h Hapaay c aHHOHOM (})oc())aTa b nogMHHeHHOM KOJiimecTBe coaepwHTCH h 3hhoh cyjibíjiaTa.
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HÍREK, ISMERTETÉSEK

Németh László

1925—1988

,

1925. IX. 4-én született Szombathelyen, MÁV vonatkísér negyedik gyermekeként
A gimnáziumot a szombathelyi premontrei Szent Norbert (ma Nagy Lajos) gimnázium-

ban járta ki s 1944-ben érettségizett. 1944 és 1949 között a Dunántúli Erdiparnál, majd
a szombathelyi Pamutiparnél dolgozott és közben megszerezte a textilipari mvezeti és

technikusi képesítést. 1949 és 1953 között a budapesti Mszaki Egyetem mérnök karának
hallgatója. Az oklevél megszerzése után a szombathelyi Vízügyi Igazgatóságon építés-

vezet, majd fépítésvezet.
Házassága után Budapestre költözött és a Mszaki Egyetem II. Vízépítési Tanszékén

labormérnökként dolgozott. A nagyarányú országos racionalizálás eredményeképpen
1954. IX. 19-tl a Magyar Állami Földtani Intézet vízügyi osztályára kerül, tudományos
munkatársként. 1957-ben a Nehézipari Minisztérium népgazdasági érdekbl áthelyezte a
Pécsi Uránércbány a Vállalathoz (ma Mecseki Ércbányászat i Vállalat — MEV) és meg-
bízta a vállalathoz tartozó hidrogeológiai munkák szervezésével és irányításával. 1970-
ben családi okokból ismét Budapestre költözött s ezt két rövid lélegzet munkaviszony
jelzi: a Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság (Pécs) és a Bányászati Tervez Intézet (Buda-
pest). 1970-ben kerül a Mélyépítési Tervez Vállalat (MÉLYÉPTERV) vízföldtani osztá-
lyára, ahol nyugdíjazásáig (1985) dolgozik.

Mint a fenti felsorolásból kitnik, Németh László szakmai tevékenységének zöme
három munkahely köré csoportosul: Földtani Intézet, Pécsi Uránércbánya Vállalat és
Mélyépterv, ám olyan munkahelyeken is tudott maradandót alkotni, ahol csak rövid idt
töltött el.

A Földtani Intézetben a Schmidt Eligius Róbert által vezetett Vízföldtani Osztályon
dolgozott. Munkája során számtalan vízföldtani szakvéleményd készített. Ezek mellett a
„Magyarország vízföldtani atlasza” és a „Vázlatok és tanulmányok Magyarország víz-

földtani atlaszához” cím munkáknak tevékeny részese.

Meghatározó jelleg tevékenységet folytatott a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál a
hidrogeológiai szolgálat megszervezésével és irányításával. Itt a hidrogeológiai szolgálat-
nak — nagy vonásokban — három alapvet feladata van:
1 • A mecseki uránérclelhely vízföldtani viszonyainak tisztázása, mely egyrészt a terve-

zett bányaüzemek hidrogeológiai viszonyainak elrejelzése, másrészt mint dokumen-
tálandó és értékelend feladat: a mköd bányák szerepe és viszonya Baranya megye
vízgazdálkodásában/hoz.

2 . A lelhely körüli körzet környezetvédelme vízföldtani vonatkozásainak vizsgálata,
folyamatos figyelemmel kísérése.
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3 . A távlati hasadóanyag-kutatás keretében radiohidrogeológiai munkák beindítása és
irányítása.
Magyarországon els ízben végeztek itt geokémiai kutatást üzemi méretekben.

Németh L. irányításával radiohidrogeológiai és patakhordalék-geokémiai felvétel készült
szinte az ország összes hegyvidékén és uránprognosztikai célú felvételt végeztek a mély-
furatú kutakban a Dimántúl egészén, továbbá az Alföld és Eszak-Magyarország nagy
részén. Számos — általában társszerzkkel megírt — jelentés és publikáció jelzi ezt az
igen produktív korszakot.

Bár csak mintegy fél évig volt a pécsi vízügyi igazgatóságnál, itt is jelents munkák
részese volt. A bányászati tervezésben eltöltött rövid id is termékeny volt: itt mszaki-
földtani tudását kamatoztatta, pl. Kbánya mérnökgeológiai viszonyainak tanulmányo-
zásában és Mátranovák vízszintsüllyesztési munkálatainál.

1970-ben került a Mélyéptervhez, utolsó munkahelyére, ahol a leghosszabb ideig m-
ködik. Idrendben szakosztályvezet, mszaki-gazdasági tanácsadó és osztályvezet-
helyettes. Üj munkahelyérl is vissza-visszatér mködésének régi színtereire: felhasználva
régi tapasztalatait, Baranya megye vízellátásán dolgozik több fázisban. Részt vesz a
pécsi regionális vízm tervezésében az alapozó munkálatokkal: Mohácson a 20 000 m 3 'nap
kapacitású vízbázis kutatási és építési munkáit végzi. Pécs— Pellérd — Tortyogó vízm-
bvítési és védterület-kijelölési munkáinak tevékeny részese, ahol úttör módon hidro-

geológiai védidomot tervezett. Szigetvárott vízkutatás és a vízbázis bvítése dicséri

keze munkáját.
Sokoldalúságának bizonyítéka, hogy a hetvenes és a nyolcvanas évek elején (két fázis-

ban) a dunaújvárosi partvédelmi munkák tervezje, majd irányítója. A Bakonyban is

találkozunk vele: Veszprém Séd-völgy és Tekeres-völgy, Gyulafirátót, Szentgál, Bánd
fbb állomásai a vissza-visszatér munkáknak. 1982— 85-ben az adonyi vízkutatásban
vesz részt.

A hazaiak mellett Csehszlovákiában is kamatoztatja tudását: hidrogeológiai szak-

véleménnyel járult hozzá a nyitra-nováky és a nemeskosztolányi erm salakpernye-
elhelyezésének megoldásához. 1974-ben két alkalommal Nigéria vízellátási munkálatai-
ban vett részt.

Németh László független, kreatív ember volt. Munkájában határozott és keményen
következetes volt, ez azonban néha a konokságig fokozódott. Kereste az igazságot és ez

gyakran feletteseivel való konfliktushoz vezetett (MÉV és Mélyépterv). Munkáját kor-

szer üzletpolitikai szemlélet jellemezte. A feladatokat pontosan fogalmazta meg, iskola-

teremt alkat volt. Mind szakmai, mind emberi vonatkozásban segítkész volt, munka-
társai, beosztottai szerették. Kiemelked tulajdonságaként tartották számon, hogy val-

lotta a terepi munka, a helyszíni megfigyelések fontosságát és ezt a gyakorlatban maga is

messzemenen alkalmazta. Mindig kereste az újat, nem zárkózott el az újabb tudományos
eredmények elsajátításától és alkalmazásától, még abban az esetben sem, ha ez az adott

pillanatban meghaladta ismereteit. Vízföldtan, mszaki földtan, érckutatás, geokémiai
módszerek alkalmazása szerepelt eszköztárában, a kutatás bármely fázisában. Sokfélül

elhangzott hazai és külföldi vélemények szerint Magyarország egyik legjobb szakembere
volt a felszín alatti vizek vonatkozásában.

Sajnos, nem adatott meg neki a megérdemelt, nyugodt befejezés, majd a békés nyug-

díjas kor. A nyugdíjazása eltti idkben egészsége megrendült s ez szakmai, emberi, poli-

tikai problémákhoz vezetett. Munkahelyén szókimondása, igazságkeresése miatt táma-
dások érték, meghurcolták. S bár jogilag rehabilitálták, ezt már nem tudta kiheverni.

Munkás élete zsákutcába jutott. Nyilván ez vezetett oda, hogy szakmai munkája kárára,

igazságának bizonyítására értelmetlen hajszába kezdett, s ennek következtében egészsége

felrldött. Testileg-lelkileg betegen ment nyugdíjba és 63 éves korában, 1988. augusztus
31-én csendesen, örökre eltávozott közülünk. Szeptember 13-án a budai Farkasréti teme-

tben helyezték örök nyugalomra.
Elsholtz László

Németh László szakirodalmi munkássága

1. Kadiohidrogeológiai vizsgálatok a Velencei hegységben — Hidrológiai Közlöny 11)02. 5. sz. pp. 428 — 433.

2. Természetes földalatti radioaktív vizek keletkezése és azok genetikai típusai — Hidrológiai Tájékoztató, 1902.

alig., pp. 83— 85.

3. A mecseki perm antiklinális repedésvizei — Hidrológiai Közlöny 1904. 8. sz. pp. 350—805.
4. A Nyugati Mecsck-hegység képzdményeinek hidrogeológiai értékelése — Pécsi Mszaki Szemle, 1904. július-

szeptember
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5. Elsuoltz L.— Németh L.: Ércfeldúsulások szórásiulvaraiul k felderítésére alkalmas módszer — Hidrológiai Köz
löny 1969. 6. sz. pp. 258— 272.

6. Orlóczi I.—Némkth L.: Víztermelési lehetségek hidrogeológiai vizsgálata a Pécsi medencében. Pécs, 1969.
Különlenyomat. Kiadó: Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság.

7. Regionális vízellátó rendszerek I. — A M. Hidrológiai Társaság által rendezett „A vízellátás fejlesztésének irányai
és lehetségei Szombathely térségében” c. ankét eladásai (Szombathely, 1971. X. 6—7.).

8. A Pécsi-medence vízkészlete. A M. Hidrológiai Társaság pécsi csoportja fennállásának 20. évfordulóján rendezett
ankét eladásai, Pécs. 1972.

9. Göbex E.— Németh L.: Kbánya városközpont mérnökgeológiai viszonyai — Földtani Kutatás XV. 4. 1972.
pp. 34— 45.

Személyi hírek — Personalia

A Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat és a Budapesti Városszépít Egye-
sület KadiÓ Ottokár tiszteletére, a Vár-
barlang feltárásáért végzett munkájának
emlékére táblát helyezett el az I. kerületi

Szentháromság utca 2. sz. ház Úri utcai
oldalán. Az emléktáblát 1987. III. 16-ón
avatták, emlékbeszédet dr. Dénes György
társelnök mondott.

A Karszt és Barlang c. folyóirat (1987.
I — II. p. 73.) megemlékezik Majer István
geológus, paleontológus születésének száz
éves évfordulójáról. Nevezett Vácott szü-
letett 1887. \ II. 22-én. Egyik korai mun-
kája volt a Naszály Násznép-barlangjának
feltárása, amelyre 1912-ben a javaslatot is

tette.

-^z Országos M. Bányászati és Kohá-
szati Egyesület (OMBKÉ) 76. küldöttköz-
gylésén, Magyaróvárott, 1988. III. 12-én
a Zsigmondy y vsssios-emlékérmet adomá-
nyozta dr. Pataki Nándor oki. mérnök-
nek, az egyesület kolaj-, földgáz- és víz-
bányászati szakosztálya alelnökének, a
\ ízkutató és Fúró Vállalat igazgatójának,
a fiirástechnika és a kútkiképzési techno-
lógiák fejlesztése és az egyesületi munka
szervezése terén kifejtett tevékenységéért.

1988 áprilisában a Központi Földtani
Hivatal elnöke Kiváló Munkáért kitünte-
tést adott alábbi kollégáinknak:
Kosztolányi Lászlóné, a Dorogi Szénbá-

nyák geológus technikusa,
_

Dr. Nagy Lászlóné, a M. Áll. Földtani
Intézet tudományos tanácsadója,

Dr. Ravasz Csabáné, a Földtani Intézet
tud. fmunkatársa,

Szomszéd Elemérnó, az Orsz. Földtani Ku-
tató és Fúró Vállalat üzemi fgeológusa,

Oros Jánosné, a Nagyalföldi Kolaj- és
Földgáztermel Váll. értelmez techni-
kusa,

Ágoston Zoltán, a Mecseki Szénbányák
Északi Bányaüzem fgeológusa,

Balogh Sándor, az Oroszlányi Szénbányák
technikusa,

Dr. Chikán Géza, a Földtani Intézet tud.
osztályvezetje,

Dankházi Gyula, a M. Áll. Eötvös L. Geo-
fizikai Intézet tud. fmunkatársa,

Drazsdik Lajos, az Orsz. Érc- és Ásvány-
bánya Dunántúli Mvek geológusa,

Galicz Gergely, a Kolajkutató Váll. fú-
rás-geológiai osztályvezetje,

Jakab László, a Dorogi Szénbányák Ter-
vez Irodája technikusa,

Latrájí Béla, az Orsz. Földtani Kutató
és Fúró Váll. kutatásirányító geológusa,

Dr. Majoros György, a Mecseki Ércbá-
nyászati Vállalat fgeológusa,

Páhi László, a MÁELGí tudományos
munkatársa,

Dr. Pogácsás György, az Orsz. Kolaj- és
Gázipari Tröszt Geofiz. Kutató Vállalat
igazgatóhelyettese,

Polc Iván, a MÁELGí tud. osztályveze-
tje,

Dr. Somfai Attila, a Nehézipari Mszaki
Egyetem (Miskolc) Földtani Intézete
igazgatója, tszv. tanár,

Szabó Imre, a Mecseki Szénbányák Kuta-
tási Központja geofizikus mérnöke,

Dr. Szederkényi Tibor, szegedi egyetemi
tszv. tanár,

Tóth József, a Tatabányai Bányák Válla-
lat geol. csopvez.

Uray Szabolcs, a Bauxitkutató Váll. geo-
fizikusa,

Dr. Virágh Károly, a Mecseki Ércbányá-
szati Váll. osztvez. geológusa,

Dr. Völgyi László, az OKGT osztvez.
geológusa.

A M. Hidrológiai Társaság VII. orszá-
gos vándorgvlésén Salgótarjánban, 1987.
VII. 9-én tiszteleti tagjává választotta dr.
Szebényi Lajost, az ásvány- és földtani
tudományok kandidátusát, a Földtani In-
tézet ny. fosztályvezetjét.

Ugyanitt Schafarzik Ferenc-emZé&ér-
met kapott dr. Pataki Nándor, a Vízku-
tató és Fúró Vállalat igazgatója, a Hidro-
geológiai Szakosztály elnöke.

A Magyar Állami Földtani Intézet osz-

tályaként mköd Budapesti Területi

Földtani Szolgálat vezetését Raincsák
György vette át Zsilák Györgytl 1987.
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VII. 1-tl. Az új vezet egyébként a terü-

leti szolgálatok fosztálya vezetje.

1988. V. 1-jén a Vízkutató és Fúró Vál-
lalatnál Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott
Zsillé Ákos geológus, csoportvezet.

Az 1988. évi országos múzeumi és m-
emléki hónap alkalmából Kiváló Munkáért
kitüntetést kapott dr. Hír János, a pász-
tói helytörténeti gyjtemény vezetje.

1988. IX. 19-én kiosztották a SzÁ-
deczky-Kardoss Elemér-pályázat 1988.
évi díjait. A 25 000 forintos els díjat Do-
bos Gábor, az MTA Geokémiai Kutató-
laboratóriumának tudományos munkatár-
sa a Mecsek hegységi vulkanikus ásványok
összetételérl írt, angol nyelven megjelent
tanulmányáért kapta.

A Magyar Tudományos Akadémia el-

nöksége elfogadta két miniszter felkérését

a közepes és kis ersség radioaktív hulla-

dék temet létesítésével kapcsolatos tudo-
mányos kérdések megvizsgálására, és a
munka elvégzésére alkalmi bizottságot ho-
zott létre. Az elnökség szükségesnek látta

leszögezni, hogy a bizottság tevékenysége
mindenekeltt a szakmai tudományos kér-

désekben való állásfoglalásra összponto-
suljon, de hívja fel a figyelmet arra, hogy
a hulladéktemet létesítésével kapcsolatos
eljárás, ill. döntés államigazgatási mecha-
nizmusa nincs kidolgozva. A bizottság
szükség szerint külföldi szakértkkel is

konzultáljon.
A bizottság vezetésére az elnökség Ne-

mecz Ern rendes tagot kérte fel. A bizott-

ság titkára Nagy Béla, a földtudomány
kandidátusa lett. A 16 tag között van
Alföldi László, a földtudomány kandi-
dátusa, Grasselly Gyula r. tag, Hámor
Géza, a földtudomány doktora, Szeido-
VITZ Gyz, a GGKI Szeizmológiai Osz-
tályának vezetje. A bizottság állásfogla-

lását 1989. március végéig kellett az elnök-
ség elé terjeszteni.

Az 1988 szeptemberétl 1991 júliusáig
terjed idszakra a hazai egyetemek 35
tanára kapott a szakmai-tudományos után-
pótlás nevelésére, tudományos mhely-
munkára támogatást a Mveldési Minisz-
tériumtól. 32 tételben 25 millió forintot
osztottak ki. Meskó Attila egyetemi ta-

nár, a mszaki tudomány doktora, a geo-
fizika tudományterületére 1 millió forin-

tot kapott.

A bauxitkutatásban és a timföldgyár-
tásban dolgozó kutatók számára alapí-

tott, pályázat útján elnyerhet Gedeon
Tihamér-díjoí 1988 decemberében osztot-

ták ki. A junior díjat Böröczky Tamás
(Bauxitkutató Váll.) nyerte szakdolgoza-
tával: A Fenyf-IV. sz. telep bauxit-
földtani vizsgálata. A senior kategóriában
a díjat Juhász Erika (Földtani Intézet)

kapta, ,,A halimbai bauxit felhalmozódá-
sának története biológiai és üledékföld-

tani jellegei alapján” c. pályázati dolgozata
alapján.

Az Elnöki Tanács az Április negyediké
érdemrendet adományozta dr.VASVÁRY Ar-
túrnak, a Tudományos Ismeretterjeszt
Társulat ftitkár-helyettesének, nyugalom-
ba vonulása alkalmából.
A kitüntetést a Társulat elnöksége ülé-

sén Slposs Aladár alelnök nyújtotta át

1988. december 14-én, a Természettudo-
mányi Stúdióban.
A kitüntetett sok éven át volt a TIT

földtudományi választmányának titkára.

A természettudományok és a társada-

lomtudományok területén elért kiemelke-
d tudományos eredményeik elismerése-

ként a Szovjet Tudományos Akadémia
1988. XII. 27-én Moszkvában 14 ország
44 tudósát választotta be külföldi tagjai

sorába.
A megválasztott külföldi tagok között

van Kapolyi László, az MTA r. tagja.

A Szovjet Tudományos Akadémiának
így 93 külföldi tagja lett.

A szegedi egyetemen Szederkényi Ti-

bor egyetemi tanár, Szllsi István ad-

junktus és Tury Géza ny. adjunktus, bá-
nyász múltjukra való tekintettel levélben
jelentették be (1989. III. 6.) az egyetemi
szakszervezeti titkárnak és a szegedi Olaj-

bányász Szakszervezet titkárának, hogy a
pedagógus szakszervezetbl kilépnek s fel-

vételüket kérik a bányász szakszervezetbe.

A levelet a Bányamunkás c. lap közzé-

tette.

A Minisztertanács 1002/1988. (II. 2.)

MT sz. határozata szerint dr. Kapolyi
László kormánybiztos feladatáról és hatás-

körérl kimondja, hogy a kormánybiztos
irányítja a szénbányászat szerkezetátala-

kítását, közremködik az ipari miniszter

által a Központi Földtani Hivatal fölött

gyakorolt felügyelet ellátásában.
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1988. IX. 10-én, szombaton 5,12 h-kor
a jugoszláviai Mostar szeizmológiai inté-

zetének mszerei földrengést jeleztek. A rö-

vid ideig tartó földlökés 5— 5,5 Merealli-

fokos volt. A rengés epicentruma Mostar-
tól Ny-ra volt, mintegy 6 km-re. Károkról
nem érkezett jelentés, mindössze riadalom
keletkezett a lakosság körében.

1988. IX. 26-ára virradóra földrengés
volt Tádzsikisztánban. Az 5 — 6 Mercalli-

ersség rengés gazdasági létesítményeket
és öreg lakóházakat rongált meg, ember-
életben azonban nem esett kár.

1988. XI. 6-án este a Richter-skála
szerint 7,6 ersség földrengés pusztított a
DNy-kínai Jünnan tartományban. Az epi-

centrum környékén a házak többsége rom-
ba dlt, nagy területen pedig sok épület
megrongálódott. A következ napokban
további földmozgások voltak. Egyszer
több mint 900 halottról, utóbb 719 elte-

metett halálos és 4000 sérült áldozatról
adtak hírt. 300 000 lakóház megsemmisült,
további 510 000 károkat szenvedett, 1300
iskola, 100 kórház és rendel újjáépítésre
szorul. A közvetlen anyagi károkat 1 mil-
liárd jüanban adták meg.

1988. XII. 7-én, közép-európai id sze-

rint 10,41 h-kor a Kaukázusban az évszá-
zad legsúlyosabb földrengése volt, amely
az Örményországban, Leninakantól 25—
50 km-re es epicentrumban 10, a pusz-
tulás f helyein 8-as, Jerevánban 6-on Mer-
calli-fokozatú volt. A rengés Iránban és

Törökország határos részein is pusztított,

az utóbbi szomszédos részén halálos áldo-
zatokról is érkezett jelentés. A 25 ezer la-

kosú örményországi Szpitak városa a föld-

del lett egyenlvé, más források szerint
20 000 lakosából 16 000 meghalt; a 300
ezer lakosú Leninakanban és a 170 ezer
lakosú hegyvidéki üdülváros Kirovakan-
ban a magasabb épületek többsége romba
dlt, a lakások háromnegyed része elpusz-
tult az elbbi, négyötöde az utóbbi helyen.
A járhatatlanná vált 80 km vasútvonalat
a helyreállítások érdekében, emberfeletti
munkával 1 hét alatt helyrehozták, jár-

hatatlan lett továbbá 40 km országút. Ja-
nuár 4-én 17 túlélt találtak egy gabona-
tárolóban és 35 nap után, I. 12-én egy ki-

lencemeletes ház pincéjében, a romok alatt
még újabb életben maradottra leltek. A
február végéig közölt adatok szerint 24 920
halottat szedtek ki a romok alól, 19 000
ft kellett kórházban ápolni s ekkor az el-

tntekrl még nem voltak adatok. Több,

News

mint 112 000 embert telepítettek ki ideig-

lenesen.

Két hónappal késbbi összesítés szerint

a földrengés Örményország 40% -át súj-

totta, itt közvetlenül 1 millió embernek
okozott kárt. 20 város, 342 falu károsult,

58 összedlt. A köztársaság lakásállomá-
nyának 17% -a szorul rekonstrukcióra.
Hajléktalanná lett 514 000 lélek. Az or-

szág összes kára mintegy 10 milliárd

rubel.

1989. II. 21-én 4—4,5 Mercalli-fokozatú
rengést észleltek Kirovakan és Szpitak kör-
nyéki epicentrummal, áldozatok nélkül.

1989. I. 23-án, helyi id szerint 2,11 li-

kr 40 másodperces földrengés volt szovjet

Tádzsikisztánban. Okuli Bolo volt az epi-

centrum, Dusanbétól kb. 25 km-re DNy-
ra, Mercalli-skála szerinti 5-ös ersség
rengéssel (67 halott), az 5— 6 ersség moz-
gások 2100 km*-t értek. Sarora 6000 lakosú
falu egyharmadát eltemette a ráfolyt hegy-
oldal s a folyás 6 km hosszan nyúlt el. 274
halálos áldozatról adtak hírt, 3000 család

maradt fedél nélkül, legalább 150 millió

rubel a kár.

Az iszlám muftik közbenjárására né-

hány nap múlva tömegsírrá nyilvánították
az eltemetett falvakat, mert a vallási el-
írások tiltják az eltemetettek kihantolá-

sát.

1989. I. 26-án déleltt kisebb földren-

gést észleltek Zala megyében, Bérbalta-

vár— Zalahídvég térségében. A rengés a
Richter-skála szerint 3,4 magnitúdójú volt,

fészekmélység 7,5 km. A környék lakói

érezték, kisebb tárgyak elmozdultak. Ez
a rengés valamivel nagyobb, mint a ta-

valyi kaposvári ill. az ez évben I. 8-án be-

következett peremartoni (Veszprém m.)
volt.

27-én újabb, az elbbinél ersebb ren-

gés volt 4,55 h-kor, 7 percen át, s délben
még egy, ismét Vas (Bérbaltavár) és Zala
megye (Zalavég és Zalabér) határán. Az
elz napival szemben 4,5 Richter foko-

zatú volt, azaz 30— 40-szer nagyobb ener-

gia szabadult föl. Bérbaltaváron a 250 ház
fele megsérült, Csehimindszenten a temp-
lom mennyezete hosszában végigrepedt.

Vas megyében 10 millió forint a kár, 18

községbl egy-két nap alatt 1500 kárbeje-

lentés érkezett.

1989. II. 1-jére virradóra gyenge föld-

rengést észleltek Belgrádban és környékén.
A Mercalli-skála szerint 5-ös ersség löké-

sek nem okoztak károkat, csak nyugta-
lanságot Belgrád, Panesova és Obrenovac
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lakói között. Hajnalban még néhány gyen-
gébb (legfeljebb 4 M°) földrengés volt.

Ers földrengés rázta meg 1989. III.

19-én reggel Athént és környékét. A Rich-
ter-skála szerint 5, 8-as ersség rengés

epicentruma Athéntl 145 km-re, Szkí-

athosz és Alóniszosz körzetében volt. Áldo-
zatokról, károkról egyelre nincs jelentés.

1988. XII. 4-én, vasárnaP 10,15 h-kor

sújtólégrobbanás volt a dorogi Lencsehegy
szénbányájában, az 52. sz. kamrafejtés-

ben. 11 bányászt, köztük két lengyelt hol-

tan hoztak a felszínre, 28 volt a sebesültek

száma. Sebesültek halálával 24-ére 15-re

emelkedett az áldozatok száma.

1989. I. 4-én 12 h-kor Kányáson, a

Nógrádi Szénbányák aknájában, a III.

siklói bányamez 26-os frontfejtésének

elkészít vágatában omlás történt. A be-

omló homok a vágatot 8 m hosszan telje-

sen betemette. Három bányász került az

omlás alá s lelte halálát.

1988 októberében az Eötvös L. Tudo-
mányegyetem Természettudományi Kara
körlevélben adta hírül, hogy szakosító geo-

lógus továbbképzést indít: 1989-tl geo-

matematikai szakgeológusi továbbképzést
kezd.
A továbbképzés célja olyan szakem-

berek képzése, akik az általános egyetemi
szintet meghaladó ismeretek birtokában
képesek a geomatematika módszereinek
alkalmazására, az eredmények alkotó fel-

dolgozására és szintetizálására.

A képzés során érintend fbb téma-
körök: matematikai analízis, valószín-
ségszámítás, elemi statisztika, lineáris al-

gebra, adatelemz módszerek, sokváltozós
adatelemzés, geostatisztika, rendszerszer-

vezés alapelemei, számítástechnika (elmé-

let és géptermi gyakorlat).

A jelentkezés feltétele egyetemi geoló-

gusi vagy geológusmérnöki oklevél. A to-

vábbképzés idtartama öt félév, féléven-

ként 1 35 elméleti és gyakorlati óra, 3x5
napos szakaszokban. A tanulmányok be-

fejeztével az államvizsga letétele esetén a

résztvevk szakgeológusi (nem szakirá-

nyú képzettség esetén szakosító) okleve-

let kapnak. A tandíj félévenként 9500 Ft.

A képzés a terv szerint 1989 február-

jában indul. A képzés szakmai irányítója

dr. Végh Sándorné egyetemi tanár, az

Alkalmazott és Mszaki Tanszék vezetje.

1988 júniusában létrejött a Széchenyi
István ösztöndíj alapítvány 10 millió forint

és 100 000 összegben. Az alaptke forint-

összege fél év múltán háromszorosára, a

dolláré kétszeresére gyarapodott, ennek
kamatait osztják ki. 1989-ben 10 fiatal

szakember veheti igénybe a nyújtott lehe-
tséget.

Az alapítvány 6 — 12 hónapos ösztön-
díjat ad külföldi egyetemeken és kutató-
intézetekben végzett tanulmányokhoz. Pá-
lyázhatnak a mszaki, gazdasági, agrár- és
természettudományok területén az elmé-
leti és/vagy gyakorlati munkában kiemel-
ked teljesítményt nyújtó fiatal kutatók,
akik rendelkeznek a szükséges nyelvtudás-
sal. Az utazás költségeit is fedezi. Útikölt-
ség elnyerésére pályázhatnak más ösztön-
díjat elnyert fiatal kutatók is. Pályázni
folyamatosan lehet: Széchenyi I. Ösztön-
díj alapítvány titkárságától (Budapest, pf.

72., 1388) beszerzett íven és részletes tájé-

koztató szerint. Bvebb felvilágosítás az
alapítvány titkárától nyerhet: dr. Ha-
btjda Judit, a 140-39-40/254 telefonszá-
mon.

A miskolci Nehézipari Mszaki Egye-
tem három munkatársa: Mating B., Nav-
batil L. és Bobok E. az elmúlt években
— szem eltt tartva felhasználhatóságát —
osztályozta hazánk geotermikus energia-
készletét.

Nálunk a föld mélyébl nyerhet h-
energia viszonylag nagy, a háram telje-

sítménysrsége 0,0135— 0,08 watt négy-
zetméterenként, ellentétben a 0,04 wattos
európai átlagértékekkel. Továbbá nálunk
a kedvez földtani adottságok miatt — pl.

a szilárd medencealjzatra nagy vastagság-
ban települt rossz hvezet üledékek
okán —a geotermikus energia a kzetréte-
gekben felhalmozódik. Általában még 2000
m mélyre sem kell lefúrnunk ahhoz, hogy
100 °C hmérsékletet mérhessünk.
A kutatók a hazánk földje alatt rejl

geotermikus energiakészletet — a teljes

földtani készletet — 26,17 - 1020 kilojoulera

becsülik (összehasonlításul: hazánk évi

energiafelhasználása 1,35 • 10 1S kilojoule).

Ebbl a mai, illetleg a belátható idn
belül kifejleszthet eszközökkel 3,247 • 10so

kilojoule energia érhet el (hozzáférhet
földtani készlet). Az a hányad, amelyet
— jelenleg vagy belátható idn belül —
felszínre tudunk hozni, 0,855 • 1020 kilo-

joule, ez az ipari készlet. Ám ezzel sem
számolhatunk teljes egészében, mert a k-
olajhoz, a földgázhoz, a szénhez stb. álta-

lában olcsóbban jutunk hozzá. Napjaink-
ban a gazdaságosan kitermelhet geoter-

mikus energiakészlet ennek csak a töre-

déke.

1988 els felének végén a másodlagos

mvelést elsegít fejlesztést hajtottak vég-

re a nagylengyeli szénhidrogénmezn: szén-
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dioxidgáz besajtolásával olyan nyomásvi-
szonyokat alakítanak ki, amelyek további
jelents mennyiség kolaj kitermelését

teszik lehetvé. A beruházás 1000 olajbá-

nyász jövjét határozza meg kedvezen.
Els szakaszának költsége — ami a szá-

mítások szerint 15 éven belül többszörö-
sen megtérül — meghaladja a 3 milliárd

forintot. Ebbl 500 milliót, vagyis hozzá-
vetleg 10 millió dollárt tesz ki a világ-

banki hitel. A munkálatokban 15 hazai

cég vesz részt, a külföldi szállítók száma
eléri a hetvenet.

Mivel a nagylengyeli mezn kitermelt

olajban szinte semmi gáz sincs, a réteg-

nyomás megnöveléséhez szükséges szén-
dioxidot a bázakerettyei üzemnek kell ad-
nia. Három mköd széndioxid-kútjuk
mellé egy újabbat már fúrtak, az ötödik
pedig 1988. közepén készült. A fejlesztés

els szakaszát 1988 végére tervezték be-
fejezni, a második szakasz elkészítés alatt

áll.

Az Országos M. Bányászati és Kohá-
szati Egyesület kolaj-, földgáz- és víz-

bányászati szakosztálya az egyesület klub-
helyiségében ülést tartott, az együttm-
ködésre felkért társegyesületek — társu-

latunk, továbbá az Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület, az Építipari Tud.
Egyesület, a Gépipari Tud. Egyesület, a
M. Agrártudományi Egyesület, M. Hidro-
lógiai Társaság, a M. Geofizikusok Egye-
sülete — szakértinek részvételével, 1988.

V. 11-én.

A résztvevk között élénk eszmecsere
alakult ki, s megalakították a szakosztály
keretében a geotermikus szakcsoportot, el-

méleti és gyakorlati tevékenység céljából.

Elnöke dr. Pataki Nándor, titkára Po-
gány László.

XVII. vándorgylését tartotta 1988. V.
27— 28-án Szolnokon a technika házában
a Magyar Geofizikusok Egyesülete, „kor-
szer eljárások és ezek eredményei a nyers-
anyagkutatásban” témakörben. A nyitó-
eladást Vándorfi Róbert tartotta: „A
szénhidrogénkutatás és feltárás helyzete és

perspektívái” címmel. A plenáris eladá-
sok között ,,A Békési-medence analízise,

különös tekintettel a rejtett szénhidrogén-
csapdákra” címmel tartott eladást s eb-
ben a szénhidrogénkutatásban újonnan
meghonosítani kívánt ún. medence-ana-
lízis els eredményeirl adott számot Po-
gácsás György. Ezután két párhuzamos
szekcióban a felszíni és mélyfúrási geofizika
teljes keresztmetszetét adó eladások kö-
vetkeztek.

A környezetvédelmi és vízgazdálkodási
miniszter 7/1988 (X. 1.) KVM sz. rende-

letével módosította az 1/1982 (III. 15.)

OKTH rendelkezést. A rendelet 6 §-a fo-

kozottan védett barlangok közül a Bükk
hegységben lev Nagykmázsa-oldali-zsom-
boly, valamint a Gerecse hegységben lev
öreg ki 2. számú zsomboly védelmét fel-

oldja.

A rendelet 6. sz. mellékletében felso-

rolja o fokozottan védett barlangokat: az
aggteleki karsztvidéken a Danca-barlang;
a Bakonyban: Acheron-kútbarlang, Bon-
gó-, Cseng-, Jubileum-zsomboly; a Bükk-
ben: Belekína- barlang, Borókás-tebri 4. sz.

víznyelbarlang, Diabáz-barlang, Fecske-
lyuk, Fels-forrási-, Gyurkó-lápai-, Há-
rom-kúti-, Hermán Ottó-, Lilla- barlang.
Mexikói-völgyi víznyelbarlang, Pongor-
lyuk; a Gerecsében: Kesel-hegyi-, Tükör-
forrási- barlang, öregki 1. sz. zsomboly;
a Pilisben: Kiskevólyi- és Pilis-barlang; a
Villányi-hegységben: * Beremendi-kristály-
barlang, Somssich hegyi 2. sz. barlang,
Villányi 8. sz. barlang.

A Magyar Agrártudományi Egyesület
Szabolcs-Szatmár megyei területi szerve-
zete 1988. XII. 16-án ,,Az agroökonómiai
potenciál és a geotermikus energia kiaknázá-
sának és mezgazdasági hasznosításának le-

hetségei a megyében” címmel tartott anké-
ten „Szabolcs-Szatmár megye geológiai
adottságai termálvízszerzés szempontjá-
ból, az eddig megfúrt kutak jellemzi”
címmel hangzott el eladás a Tudomány
és Technika Házában, Nyíregyházán.

1988. V. 26— 28-án Radon a környezet-

ben címmel tudományos tanácskozás volt
Debrecenben, az MTA Atommagkutató
Intézetében, a Magyarhoni Földtani Tár-
sulat, a M. Karszt- és Barlangkutató Tár-
sulat és a Debreceni Akadémiai Bizottság
közös rendezésében. A tudományos talál-

kozó emlékülés, amellyel áldoztak dr. So-
mogyi György, az ATOMKI volt munka-
társa emlékének, aki a hazai szilárdtest

nyomdetektálási technika kifejlesztje,
nemzetközileg is elismert szaktekintély
volt és a magyarországi karszton s barlan-
gokban a radon rendszeres mérésének el-

indítója volt. Alkotó pályája csúcsán, 1987.
III. hóban munkája közben, éppen egy
detektor cseréje után, szívroham követ-
keztében halt meg.

A Dorogi Szénbányák évek óta nem kap
állami dotációt és gazdaságosan termel,
a gazdaságossági küszöbérték alatti költ-

séggel. Ezek alapján Dorogon indokolt a
bányászat bvítése. Úgy tervezik, hogy a
kilencvenes évek els felére 40%-kal nö-
velik a termelést. Az ehhez szükséges bá-
nyaépítés ül. bvítés anyagi fedezetét a
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vállalaton belül el tudják teremteni. Az
eddigi földtani kutatások mintegy 240
millió tonna gazdaságosan kitermelhet
szénvagyont mutattak ki a térségben. A
vállalatnál 1988 júliusának els napjaiban
tartott tanácskozás-sorozat eredményeit a
fentiekben összegezték.

1988. IV. 7-én a Magyar Geofizikusok
Egyesületében dr. L. Riepe, a legnagyobb
nyugatnémet kolaj- és földgáztermel vál-
lalat petrofizikai osztályának vezetje tar-
tott eladást a kzetek áteresztképessé-
gének geofizikai módszerekkel történ
meghatározásáról

.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1988
szeptemberében „A tároló és termel ku-
tak mélyfúrási, geofizikai, geológiai és
rezervoár-mechanikai egységes szemlélet
vizsgálata” címmel tudományos szeminári-
umot tartott Siófokon, amelyen 33 ela-
dást hallgatott meg 100 résztvev. A sze-

minárium célja az volt, hogy az azonos
kutatási területeken dolgozó szakemberek
egységes nyelvezetet alakítsanak ki.

Magyar— kanadai olajipari együttm-
ködés van az 1985. X. 24-én aláírt megálla-
podás értelmében. Az együttmködési bi-

zottság kanadai társelnöke Béla Báláz, a
Capital Engineering Ltd elnöke. 1988 ta-

vaszán a felek állandó koordinációs irodák
felállításáról állapodtak meg Calgaryban
(Alberta) és Budapesten.

A M. Karszt- és Barlangkutató Társu-
lat a Környezetvédelmi és Vízgazdálko-
dási Minisztérium Barlangtani Intézetével

közösen, 1988-ban, megkezdte — a ma-
gyar szpeleológiai oktatási rendszer kere-

tében — az ország fállású ill. alkalmi
barlangi idegenvezetinek képzését és rend-

szeres továbbképzését. Az Aggteleken, Lil-

lafüreden és Budapesten tartott tanfolya-

mon 20 hivatásos barlangi vezet és 11

amatr barlangkutató szerezte meg a bar-

langi idegenvezeti jelvényt és az ahhoz
szükséges igazolványt.

1988 nyarán a miskolci Hermán Ottó
Múzeum által szervezett ásványgyjt tábor

mintegy 40 fiatalja jelents mennyiség
ásványt, fként opált, kvarcot és kalcedont
gyjtött a tokaji-hegysógi Kkapunál.

A miskolci Hermán Ottó Múzeum 1988.

IX. 4-ig nyitva tartott kiállításon mutatta
be Szakáll Sándor mineralógus gyjtését
„Vietnami mozaik” címmel.

Az Eszaki-középhegység természeti képe
kutatási program 10 éve címmel tanácskoz-

tak 1988. IX. 24-én a Mátra Múzeumban,
Gyöngyösön. Mint az eladásokból kitnt,
a tíz év során igen jelents tudományos
feldolgozások születtek — köztük egy táj -

monográfia els kötete —
, mára azonban

nyomasztó gond a gyjtés és a tárolás
megoldása.
A tanácskozáson dr. Kecskeméti Tibor

figazgató-helyettes elnöklete mellett egy-
egy részterület átfogó elemzését adták:
Szakáll Sándor mineralógus (Miskolc),
Kordos László és Krolopp Endre (MÁFI),
Füköh Levente (Eger) paleontológusok és
más szakterületek képviseli.

Rudabányáról és Gyöngyösorosziból
származó, közel 500 ásványhoz jutott a
Természettudományi Múzeum ásványtára,
vásárlás útján. A megszerzett darabok
többsége látványos példány, amely a tár
tervezés alatt álló új kiállításán fog he-
lyet kapni. Sok darabja — ritkasága vagy
típusos volta miatt — a törzsgyjtemény-
be kerül.

1988. X. 24— 26-án Velemben (Vas m.)
tartották meg a VI. országos találkozójukat
a természettudományos múzeológusok. A
tanácskozás vitaindító eladását dr. Kecs-
keméti Tibor, a Természettudományi Mú-
zeum figazgató-helyettese tartotta: „Mú-
zeumok — regionalitás — integrálódás”
címmel.

A Magyar Földrajzi Múzeumban (Érd)
1988. X. 21-én tudományos ülésen számol-
tak be az 1987— 88. évi magyar tudomá-
nyos Afrika-expedíció eredményeirl.

1988. X. 31. és XII. 1. között kisebb
területre kiterjed ásatást végeztek a diós-

gyri Tapolcai-barlang bejáratától 18 mé-
terre, a strandfürd területén. A kutató-

szelvényben 3,8— 4,1 m mélységben — a
várakozásnak megfelelen — elkerült az

1973-ban, a barlang bejáratában végzett

ásatás legalsó, középs paleolit kultúr-

rétege.

A feltárt településfelszínen a vadászott
állatok maradványai és paleolitok kerül-

tek el. A leletanyag a barlang 1932. és

1973. évi ásatásakor elkerült és eddig

részletesen fel nem dolgozott, legrégibb

iparához tartozik. Korát a széles értelem-

ben vett utolsó interglaciálisra datálják.

Zalaegerszegen, a Magyar Olajipari Mú-
zeumban kiállítás nyílt Papp Károly pá-

lyafutása és az erdélyi földgáz címmel. Én-
nek keretében válogatást mutattak be a

geológus, egyetemi tanár hagyatékából,
1989. III. 31-ig.
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1988 folyamán a Mveldési Miniszté-

rium a korábbi szakgyjtemény kategóriá-

ból szakmúzeummá minsítette az érdi Ma-
gyar Földrajzi Gyjteményt s nevét Ma-
gyar Földrajzi Múzeumra változtatta.

1988-ban mködési engedélyt kapott,

tehát új múzeum Makovnik István ásvány-
gyjteménye, amely magángyjtemény.
Kiállítás: A magyarországi kalcitkristá-

lyok színes világa. Nyitva: minden nap
9—15 h között. Cím: 9421 Fertrákos,
F u. 99.

Pécsett, a Déryné u. 9. szám alatt, a
Belvárosban, a Bányaigazgatóság patinás
épületében nyílt meg 1977. XI. 5-én a
Mecseki Bányászati Gyjtemény, amelyet
1982-ben Mecseki Bányászati Múzeum né-

ven szakmúzeummá nyilvánítottak. En-
nek részeként mködik a Káptalan u. 3.

szám alatt lév Földalatti Bányászati
Múzeum is.

A Déryné (egykori Mária) utcai rész

300 m*-nél nagyobb területen, nyolc helyi-

ségben mutatja be az állandó kiállítási

anyagot, egy ikerhelyiség pedig alkalmi be-
mutatók céljait szolgálja. A harmadik te-

remben kapott helyet az ország legtelje-

sebb bányalámpa kollekciója, a bánya-
mentés teljes eszköztára, valamint az 1948-

ban történt Széchenyi aknai sújtólégrob-
banás örök mementója: az ácsolatba éke-
ldött lapát. Az ötödik szoba földtani tér-

képeket, sgyík és csigák kövületeit tárja

a látogató elé. Itt áll a pécsi mammut
csontjait bemutató vitrin is.

A következ három helyiség a Mecseki
Ércbányászati Vállalat ismertetje. A ha-
todik szoba az ókori sbányászat és a ma-
gyar uránkutatás emlékeit rzi. Itt kapott
helyet Koschatzky L. bányamérnök kü-
lönleges ásványgyjteményének tükör-vit-
rinje is.

A Káptalan utcai földalatti múzeum-
rész 1981-tl a Kzetek világa nev, 700
m* alapterület bemutató folyosóval kez-
ddik. A 300 exponátum az összes hazai
szénféleségeket, a szén kísér kzeteit, a
legfontosabb épít, burkoló és díszít kö-
veket reprezentálja. A kereken 400 fm
hosszú „mélybányába” sikló vezet s ott
a mélymveléses bányászatot (szénbányá-
szat, uránbányászat, aknamélyítés) mu-
tatják be. A 10— 11 °C hmérséklet, por-
mentes, friss levegj helyen a bányaséta
alig egy órát vesz igénybe, iskolástól járó-
képes idsig mindenki számára megköze-
líthet, alkalmas.
A Mecseki Szénbányák tulajdonát ké-

pez múzeum fenntartását a tulajdonos
mellett a Mecseki Ércbánya és az Akna-
mélyít Vállalat pécsi körzetvezetsége

vállalta és gondoskodik arról, hogy ez az
ipartörténeti együttes méltóképpen illesz-

kedjék Pécs közismerten magasszint mú-
zeumi kultúrájához.
A két múzeumi kiállító hely, hétf ki-

vételével, naponta 9—17 ill. 10—17 h kö-
zött látogatható. Informátor: Marosi Ká-
roly fmunkatárs, a 06-72-12-133 sz. tele-

fonon, 21-95 mellék.

Salgótarján nevezetességei közé tarto-
zik a Pothornik József Bányamúzeum. A
kiállítás bemutatja a nógrádi szénmedence
történetét a kezdetektl napjainkig. A
földalatti bányamúzeumot 1965 máju-
sában nyitották meg az egykori József-
lejtsakna felhagyott, de még épségben
lev vágatrendszerében, a Veremoldal ne-v domb keleti oldalában, két szinten,
mintegy 280 m hosszúságban. A munkás-
mozgalmi hagyaték 1985-ben került vég-
leges helyére, amikor az egyik közeli koló-
nia-épületet átalakították s egy évvel ké-
sbb szabadtéri egységgel egészült ki.

Mindez a városközponttól néhány száz
méterre.
A Pressburger Zeitung Pozsonyban már

1767 októberében hírt adott arról, hogy a
Salgó-hegyen szén található, melyet „föld-
jének 1766 nyarán történt meggyulladása
alkalmával” fedeztek fel. Egyébként a
salgótarjáni széntelepek felfedezése az
1766. X. 6-i helytartótanácsi felhívásnak
volt köszönhet, mert ekkor ígértek 24
aranyat annak, aki tzegtelepet fedez föl.

Mutassek Vencel és Fischer Antal pesti
kádármesterek maguk sem gondolhatták,
hogy miközben hordókészítéshez alkalmas
tölgyfa után kutatnak, vastag széntelepre
bukkannak. Az 1769-ben beküldött min-
tát azonban a kamara nem találta meg-
felelnek. Majd egy évszázadnak kellett
eltelnie, amíg az els tárót megnyitották
— bécsi tkével — Inászópusztán. Az
iparszer termelést a Szent István K-
szénbánya Társulat megalakulása jelen-

tette 1861-ben. Mivel a régió rendkívül el-

maradott volt, els lépésként a fvárossal
összeköt vasútvonal megépítését tzték
ki célul. A vasutat 1867. V. 9-én adták át
a forgalomnak, s tulajdonképpen ekkortól
kezddik el a medence felvirágzása a szén
jóvoltából.

Érdekldni lehet a Nógrádi Sándor Mú-
zeumban Szvircsek Ferencnél, telefonon
a 06-32-10- 140-es számon

Romániában 1989 áprilisában egy ál-

lamtanácsi rendelet nemzeti tulajdonnak
tekinti mindazokat a természetes féldrága-
köveket, amelyek az ország területén szo-

cialista egységek, szövetkezeti vagy társa-
dalmi szervezetek által kitermelt ásványi
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anyagok feldolgozásából származnak.
Ezekkel a féldrágakövekkel végzett bár-
milyen mvelet állami monopóliumot ké-
pez.
A rendelet melléklete szerint a topáz,

aragonit, jáspis, borostyánk, ametiszt,
achát, spinell, gránát, almandin, akvama-

rin, cirkon, alexandrit, krizoberill, továbbá
a stanai és galaseni alabástrom, valamint
a hetesnél nagyobb keménység más ter-

mészetes kövek az állami tartalékhoz tar-

toznak. Ezeket a román nemzeti bank rzi
és tartja vagyonkezelésben.

Emlékünnep Suess Eduárd halálának 75. évfordulóján

A századforduló nagynev geológusa,
Suess Eduárd halálának 76. évfordulóján,
a burgenlandi Marzon (régi nevén Márc-
falva) 1989. április 29-én emlékünnepet
rendeztek. Az ülést három intézmény kez-

deményezésére szervezték: az Osztrák
Földtani Társulat (Österreichische Geolo-
gische Gesellschaft), a Burgenlandi Tarto-
mányi Múzeum (Burgenlándisches Landes-
museum) és Marz Községtanács Hivatala

(Gemeindeamt Marz, Bez. Mattersburg,
Bgl.).

Marz község „Frohnsmn” elnevezés
zenekara nyitotta meg az ünnepi progra-
mot. A megjelenteket elsnek Alois Grath,
az osztrák parlamentben Burgenlandot
képvisel s egyszemélyben Marz polgár-
mestere üdvözölte. Majd a szakvonal sze-

mélyiségeinek köszönt szavai hangzottak
el: Burgenland tartományi vezet geoló-

PROF. EDUÁRD SUESS
GEO LÓG

E

75. TODESTAG

GCOlOdSCHE U'ÜJHIEN

TQDESk
5 VON

EDUÁRD

SUESS
26. M.1989

in Annin osa er e 7221 IMP
csiiiuticHizut rroiooiMXE msaisoitr

1. ábra. SUESS Eduárd halálának 75. évfordulóján kibocsátott els napi boríték. A portré KJUEHUBKR festmvész
alkotása. Dr. PellÉRDY Margit felvétele.

Kriehuber (llécs, 1800—1870) a biedermeier jellegzetes képviselje. Kora kiemelked osztrák (Suess E.) és magyar
személyeit (SzItOHENYl István, Liszt Ferenc stb.) Örökítette meg festményein
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2. ábra. A Magyar Királyi Földtani Intézet geológusainak 1902. évi üdvözlete Suess Eduárd professzori mködésének
befejezése alkalmából

gusa Dr. Hanns Schmid kormánytanácsos
és Dr. Ing. Friedrich Brix, az Osztrák
Földtani Társulat elnöke.

Dr. Alexander Tollmann professzor
eladásának bevezetjében Suess Eduard
életútját ismertette. Eredményekben oly
gazdag munkásságát két aspektusban: a
földtudományok és a történelmi esemé-
nyek politikai vonatkozásában elemezte.
Késbbi programpontként ugyan nyi-
totta meg az alkalmi ünnepi kiállítást is.

A szépen gondozott marzi temetben az
emlékezés koszorúját a társulat elnöke he-
lyezte el. Suess Eduárd családi sírhelye egy
gótikus templomocska tövében puritán
egyszerségével megkapó érzelmeket éb-
reszt a látogatóban. Mellette két fia nyug-

szik: kortörténeti dokumentumként érté-

kelt visszaemlékezéseinek (Erinnerungen)
posztumusz közreadója, Erhard Suess, és

az európai hercinidák szaktekintélye, F. E.
Suess bécsi geológus professzor. Utóbbi
1941-ben hunyt el. A sírk számos egyéb
családtag nevét tünteti fel. Velük néhai
paleontológus professzorunk, Bogsch
László ápolta a társadalmi kapcsolatokat.
A koszorúzás ünnepi aktusán nagyatyja

emlékét idézte a nyolcvanadik életévét

immár betölt írnoka: Hans Suess pro-
fesszor. Hans Edward Suess a geokémia
tanszékvezet professzora az University of
California (San Diego) egyetemén. Jelen-
ts geokémiai, oceanográfiai és kozmokó-
miai tanulmányok, kézikönyvek stb. szer-

7 Földtani Közlöny
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zje. 1974-ben a GoLSCHMiDT-érem arany
fokozatával tüntették ki. A bécsi és a
heidelbergi akadémiák tiszteleti tagja.
Az egybegyltek Dr. Hans Suess pro-

fesszor vezetésével tekintették meg Márc-
falván az E. Suess-Strasse 8. sz. alatti em-
lékházat.

Az osztrák posta Suess Eduárd halálá-
nak 75. évfordulóján 6 S névérték em-
lékbélyeget, bélyegzt és Suess fiatalkori
portréját ábrázoló, jubileumi „elsnapi”
borítékot bocsátott ki. Az emlékbélyegz
az európai szárazulat növekedését szem-
léltet hegyláncok vázlata (kaledoniai,
variszkuszi és alpi Európa). A bélyegter-
vez mvész Suess Eduárd híres mvé-

bl, az Antlitzhól kölcsönözte az általános
földtani kézikönyvekben gyakori ábrát
( 1. ábra).

Kevésbé ismert a Magyar Állami Föld-
tani Intézet hajdani vezet munkatársai-
nak üdvözl levele, amelyet 1902. évi kel-

tezéssel Suess Eduárdhoz intéztek, pro-
fesszori mködésének befejezte alkalmá-
ból (2. ábra).
A kézirat-fakszimilét Alexander Toll-

mann professzor publikálja (1983), aki
tudománytörténeti vonalon fontos és sok
adat közlésével alapozza meg az osztrák
és a magyar földtani együttmködés klasz-

szikus múltjának témakörét.

Hivatkozott irodalom

Stjess, Eduárd — Gedenkband. Mitteilungen dér öster-
reichischen Geologischen Gesellschaft 74/75. Bánd,
1981/82, Wien, 1981.

Tollmann, Alexander: Eduárd Suess — Geologe und
Politiker. Verlag dér sterreichisehen Akademie dér
Wissenschaften, Wien, 1983.

Ueich Lajos: Ausstrahlung von Eduárd Suess auf die

geologischen Ideen dér Doppelmonarchie um die Jahr-
huntertwende. Mitt. österr. geol. Ges. 77/1984. Wien,
1984.

Dr. Reich Lajos

Könyvismertetés — Review

The Palaeobotanist. 36. kötet 1987. 378
oldal.

Az 51 éves folyóirat most új formában
jelentkezik, egységes témával, az indiai

Gondwanával foglalkozik. Címe: Concepts,
limit and extension of the Indián Gond-
wana. Szerkesztk: B. S. Venkatachala
és Hari K. Maheshwari. — A kötet a
Birbal Sahni Institute of Palaeobotany
(Lucknow, India) által az intézet alapí-

tójának, névadójának születésnapjára ren-
dezett, 5 napos eladássorozat anyagát
foglalja magában. A kötet 42 cikket tar-

talmaz B. S. Venkatachala és Hari K.
Maheshwaki bevezet cikkén kívül.

A cikkek nagyrészt az indiai Gondwana
területének geológiai és paleöbotanikai
problémáival foglalkoznak. A jól szerkesz-

tett kötetben, a hasonló tárgyú cikkek
egymás mellé rendezettek.
A bevezet cikk D. P. Dhoundial, az

indiai Geological Survey figazgatója által

tartott eladás az indiai Gondwanáról.
A kérdés bvebb kifejtését a kötet cí-

mével megegyez cikkben B. S. Venkata-
chaxa, a Birbal Sahni Intézet igazgatója
írta.

F. Ahmed a Gondwana koncepciók kér-

dését taglalja, különös tekintettel a pólus-

vándorlásokra és azok következményeire.
A következ cikkek a felspaleozoikum

és alsókréta közötti, a Gondwana kiala-

kulásának idszakával foglalkoznak, id-
rendi sorrendbe sorolva a felmerül kér-

déseket:
B. S. Venkatachala és R. S. Tiwari

az alsó Gondwana idszakból kimutatható
tengeri hatásokról és azok elfordulásai-
ról írnak. Ennek azért van jelentsége,
mert a múlt században — araikor azt a
fogalmat, hogy „Gondwana” megalkot-
ták — kifejezetten szárazföldi és édesvízi

rétegeket soroltak ide.

Ehhez a kérdéshez kapcsolódik S. Cha-
udhuri cikke, amely egy Bihar állambeli

szénterületen mutat ki hatásokat fauniszti-

kai és coccolith vizsgálatokra támaszkodva.
M. Banerjee a Karharbari kszénterü-

letrl állapítja meg annak litológiai formá-
ció voltát, amely egyúttal egy paleonto-
lógiái zónának, Ül. egy kronosztratigráfiai

egységnek is megfelel.

A következ — igen érdekes — cikkek

a perm— triász határ kérdését érintik. Igen

részletesen kifejtik azokat a litológiai, tek-

tonikai jelenségeket, mikro- és makroflóra
elemeket, vegetáció-típusokat, az azokból
alkotott zónákat, ill. klimatológiai adato-

kat, változásokat, amelyek a kérdés eldön-

tésére alkalmasak. A szerzk: B. C. Pande,
S. C. Shah, S. M. Casshyap, R. C. Tewari,
A. Bhattacharya, S. Chandra és A.

Chandra, R. S. Tiwari, A. Tripathi,
Hari K. Maheshwari és II. Tewari.
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D. I). Pánt cikke a Glossopteris flóra

eredetérl, kialakulásáról, elterjedésének

északi határáról és koráról ad gazdagon
illusztrált, összefoglaló áttekintést.

D. C. Bharadway az alsó Gondwana
palynológiai párhuzamosításáról ír.

Két cikk szerzi: Suresh C. Srivastava
és Neerja Jha, valamint Ram Awater
vizsgálati területük anyagát, két grabent,

palynoflóra együttesek alapján sorolják be
felsperm, ill. alsótriász korúnak.

A. K. Srivastava az alsó Barakar flóra

rovar- és növénymaradványai összefüggé-

seirl ír a Raniganj kszénmez területé-

rl.
S. C. Ghosh, A. Datta, A. Nándi és

S. Muxhopadhyay a Gondwana Esteriidae

zonációjáról tudósítanak, s ezzel világíta-

nak rá a Gondwana triász kapcsolataira.

9 zónát állapítanak meg, amelyek a perm—
triász elhatárolására is alkalmasak.

Triász korú Gondwana rétegek mega-
és mikrofossziliák alapján való rétegtani

besorolásáról írnak Shyam, C. Srivastava,
valamint Sukh Dev.
Az indiai félsziget felsjura-alsókréta

spóra-pollen-együtteseibl következtetve
javasolják az eredeti szárazföldi rétegekre

alkalmazott „Gondwana” fogalom meg-
változtatását H. P. Singh és B. S. Ven-
katachala. Az ok, hogy a félsziget több
területén paralikus és tengeri képzdmé-
nyek is elfordulnak.
A Kutch-medence jura— kréta palyno-

zonáeiójáról szól Hari K. Maheshwari és

B. N. Jana cikke. A fels Gondwana flóra

— amit jurának tartottak — palynológiai

alapon alsókrétának bizonyult B. S. Ven-
katachaxa és A. Rajanikanth vizsgálatai

alapján.

Néhány slénytani leletrl számol be
három cikk: S. R. Manik triász magvak,
Jayasri Banerji egy Dicksoniaeeae (Cul-

citites Appert) levélmaradványairól Neeru
Pandya és a Cycadopteris új elfordulá-
sáról.

Kémiai vizsgálatokat végeztek növényi
fossziliákon, papír kromatográfia segítsé-

gével aminosavat választottak le B. D.
Sharma és R. Harsh cikke szerint.

Levélen élsköd Microthyriaceae gom-
ba leletekbl levont következtetését a klí-

mára ismerteti Usha Bajpai és Hari K.
Maheshwari cikke.

Vertebrata faunák rétegtani jelentségé-
vel foglalkozik három cikk, a szerzk:
T. S. Kutty, S. L. Jain és T. Roy Chow-
dhitri, valamint P. Yadaglri, B. R. Y.
Rao és P. P. Satsangi.

Fels Gondwana jura és kréta dinojla-
gelláták elterjedésérl, zonációjáról szóló
cikk szerzi: Rabul Garg, Khowaja Atee-
QUAZZAMAN és K. P. JaíN.

Érdekes összefoglaló Yai Krishna cikke
az indiai Gondwana biológiai bizonyítékai-
ról. A Gondwana jobb értékelése céljából
sorolt fel litológiai, rétegtani, tektonikai,
paleoklimatológiai és biológiai érveket.
A Gondwana területén lev vulkaniz-

musról ír C. Tripathi. A vulkanizmus az
alsóperm és alsókréta közötti idben, az
indiai Gondwana kialakulásától, annak be-
fejezéséig tartott.

A nagy indiai Gondwana lemez határai-
ról, kialakulásáról, geológiai, paleobota-
nikai bizonyítókairól szól két cikk: szerzi:
S. K. Acharyya, valamint N. D. Mitra.
A Gondwana-félsziget és az azon kívüli

indiai területek kapcsolataival, rétegtaná-
val foglalkozó cikk H. M. Kapoor és Gopal
Singh, valamint a keleti Himalája permi
palynofossziliáira vonatkoztatható Suresh
C. Srivastava, Anand Prakash és Trilo-

chan Singh cikke.

A Tethys palynoflóra kapcsolatait tárja
fel R. S. Triwari és Vijaya cikke. Az alsó-

karbon, a perm, triász és jura idszakok
palynológiai vizsgálat i eredményei rámu-
tatnak ezeknek a kapcsolatoknak a vál-
tozására.
A keleti Gondwana északi határával

foglalkozik Hari K. Maheshwari és Usha
Bajpai cikke. Makroflóra összehasonlítá-
sok által vonják le következtetéseiket.
A kötetet lezáró cikk R. V. Savanur és

A. K. Roy szerzktl az indiai Gondwana
széntelepeirl ad részletes, ipari vonatko-
zású összefoglalást.

A kötet mindazok számára hasznos is-

mereteket szolgáltat, akik az indiai Gond-
wana kutatásaival kívánnak megismerked-
ni. Példát szolgáltat a kötet arra, hogy
egy témakört hogyan lehet sokirányúan
ismertetni. A m kiállítása, technikai fel-

dolgozása korszer: ábrái, térképvázlatai,
fényképei messzemenen alátámasztják a
cikkekben foglaltakat.

Dr. Nagy Lászlóné

7 *
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Kési ismertetés egy könyvrl, ami azóta rég elfogyott

Juhász József: Hidrogeológia. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1987. Második, átdol-

gozott kiadás. Terjedelem: 86,89 (A/5) ív.

601 ábrával, 101 táblázattal.

A cím már utal arra, hogy az ismertetés
annyiban feltétlenül elkésett, hogy a
könyvrl az olvasó szakközönség már vá-
sárlásával szavazott.
Nem felesleges azonban az ismertetés

éppen azért, mert hiánycikké vált azok
számára, akik tárgykörében információ-
kat, útmutatást keresnek, st bizonyos ál-

talánosítható következtetésekre is alkal-

mat ad.

A könyv a második kiadásában még
inkább azzá vált, ami tudatosan lenni

akart: „mérnöki hidrogeológiává”

.

A szerzje ezt tudatosan „követte el”.

Erre két f „mentsége” van.
— Az egyik mentség az, hogy mérnöki

jelleg, azaz numerikus vizsgálatokhoz
módszertani tanácsokat, alapadatként
is felhasználható paramétereket nyújtó
szakkönyvek száma világszerte kevés,
jelen tartalmi összetételében egyedül-
álló is. Sokkal több a víztároló-vízre-
keszt képzdmények és rendszerek ki-

alakulásával foglalkozó, történeti szem-
lélet m.

— A másik f mentség a kiadó által sza-

bott terjedelmi korláthoz való alkal-

mazkodás kényszersége, amelynek az
I. kiadásban még meglev történeti

szemléleti rész a víztároló képzdmé-
nyek keletkezésénél áldozatul esett.

Nem kétséges, hogy a történeti szemlé-
let a mérnök számára is szükséges, mert
a kzeteknek a mérnök számára fontos
tulajdonságait a múlt alakította ki. A mért
folyamatokból visszaszámolható jellem-

zk száma, megbízhatósága gyakran nem
kielégít, és ilyenkor történeti szemlélettel
megalapozható földtani, vízföldtani ana-
lógiák segítenek. Ezért az olvasó számára
is csak az a kényszer megoldás marad,
hogy a mérnöki célú vizsgálatokhoz fel-

tétlenül szükséges történeti ismeretekért
és szemléletért keresse. Ehhez viszont a
könyv irodalomjegyzéke ad segítséget.

A másik áldozata a terjedelmi korlá-

tokhoz való alkalmazkodásnak az eset-

tanulmányok kiejtése egy hidrogeológiai
praktikum elkészülte reményében.

Nagy terjedelemben van viszont tár-

gyalva — vízkészletgazdálkodási monog-
ráfia hiányában — a szerz egyik szkebb
szakterülete is. Ez is egyik hasznos vonása
a könyv egyéni jellegének éppen úgy, mint
a vízkészletek védelmére vonatkozó új
fejezet is.

Az olvasó tehát kevéssé skolasztikus, de
hézagpótló mvet kapott. A könyv nagyon
szép kivitele és a rákényszerített terje-
delmi kompromisszumok fölvetik a kér-
dést: nem lenne-e jobb a szerznek és az
olvasónak, hasonló szakkönyveket egy-
szerbb (offszet) technikával adni ki, de
gyorsabban és nem korlátozva a valóban
hasznos terjedelmet; és felkészülve az után-
nyomásra, szükség szerinti kiegészítések-
kel, javításokkal. Ha itt változás nem lesz,

úgy a fülszövegnek lesz igaza, a harmadik
kiadásra csak az ezredfordulón számítha-
tunk.

Kesser Zsolt

Erdélyi Mihály— Gálfi János: Surface
and subsurface mapping in hydrogeology
(Felszíni és felszín alatti térképezés a hidro-
geológiában). Akadémiai Kiadó és a chi-
chesteri (Anglia) Wiley és Sons közös ki-

adása, Budapest, 1988. 383 p.

A földi élet nélkülözhetetlen eleme a víz.

Megjelenését, elhelyezkedését, mozgását,
fizikai és kémiai tulajdonságát nagymér-
tékben földtani és földrajzi adottságok
szabják meg. így kutatása, vizsgálata tu-

dományterületünk számára kiemelten fon-

tos feladat.

Mivel az ország területének jelents ré-

sze medence jelleg, laza, porózus kze-
tekkel kitöltött, középhegységünk pedig
nagy területen karsztosodott képzdmé-
nyekbl épül fel, így eldeink általános
megfogalmazással nagy felszín alatti víz-

készlettel számoltak. A hidrogeológiai vizs-

gálatok statikus szemlélettel folytak.
A hatvanas években következett be

változás, honosodott meg a dinamikus
szemlélet, ennek reprezentáns megjelení-
tése volt a Földtani Intézetben, Schmidt
Eligius Róbert irányításával szerkesztett
és 1962-ben kiadott Magyarország vízföld-

tani atlasza.

Ezt követen folyamatosan jelentek

meg, az ugyan nem kifejezetten hidrogeo-
lógiai kutatást célzó, de jelents vízföld-

tani eredményt, feldolgozási módszert be-

mutató atlaszok: az alföldi nagy térségrl
Rónai András szellemi irányításával, majd
a különböz intézmények közremködé-
sével készül városi (Budapest, Balaton
környék, Eger, Miskolc, Esztergom, Salgó-
tarján, Veszprém, Pécs, Szeged stb.) mér-
nökgeológiai térképsorozatok.

Külön figyelmet érdemelnek a speciális,

bányászati hatásokat nyomon követ, a
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VITUKI-ban szerkesztett és évenként meg-
jelen térképek a Dunántúli-középhegység
karsztvízszintjének alakulásáról.

A felszín alatti vizek gyorsan növekv
részesedése az ország vízellátásában és az
egyre nagyobb területen megjelen szeny-
nyezdés a Magyar Medence interdisz-

ciplináris szemlélet vizsgálatát és értéke-

lését teszi szükségessé.

A neves geológus-geofizikus szerzpáros
a nemzetközi kutatási eredmények és saját,

évtizedes külföldi tapasztalataik adaptá-
lásával, a hazai földön végzett három év-
tizedes kutatási tevékenységük, vizsgálati

eredményeik összegzésével közreadták ké-
zikönyvüket s ez ilyen cél irányába mutat
példát

.

A 383 oldal terjedelm könyv, 251 igé-

nyesen összeállított ábrával, 5 táblázattal,

15 f fejezetre tagoltan mutatja be a komp-
lex szemlélet hidrogeológiai kutatás, tér-

képezés fbb fázisait, a kiértékelés mód-
ját és az alkalmazás széles körét.
A kézikönyv változó terjedelm f feje-

zetei a következk:
1. Bevezetés — lényegében a hidrogeológia
témakörének lehatárolása.

2. A hidrogeológiai terepi munkák elké-
szítése — az adatgyjtés, feldolgozás be-
mutatása.

3. Hidrogeológiai térképek és szelvények —
méretarány, térképvázlatok és jelkulcs

ismertetése. Jelkulcsként az UNESCO
1970 javaslatot emelik ki a szerzk.
Kár, hogy nem mutatják be, mert ez
hazánkban csak szk körben ismert.
Ugyancsak hasznos lett volna a nálunk
széles körben alkalmazott ábrázolással
való összevetés is.

4. Hidrogeológiai térképezés és kutatás —
bemutatják a térképezés ütemezését, a
térképanyagot, a kzetszerkezetet, a
fedett térségek felvételezését, a fek
képzdmények feltárását.

5. A távérzékelés alkalmazása a hidrogeoló-

giai térképezésben — igen széles kör
áttekintést kapunk a hazai vizsgála-
tokban is térthódító légifotó interpre-
tációról, a multispektrális, a termo-
víziós, valamint a mikrohullámú fel-

vételek használhatóságáról. Örvendetes,
hogy a bemutatott példák jórészt ha-
zaiak.

6. A geofizikai kutatási módszerek alkalma-
zása a hidrogeológiai térképezésben — a
könyv' legterjedelmesebb fejezete, b-
séges, jól megválasztott ábraanyaggal.
A hazai gyakorlatban is alkalmazott
geoelektromos, szeizmikus, gravitációs,
mágneses és geotermikus módszereket
ismerteti. Épp ezért nem szerencsés,
hogy a VESZ-módszert kizárólag kül-
földi (jemeni) példákon mutatják be.

7. Kutatófúrások és lyukgeofizika — át-

tekintést nyerünk a kézi-, kábel- és

rotary fúrási módszerekrl, valamint a
különböz geofizikai lyukszelvényezési
módszerekrl. Kár, hogy a szerzk nem
térnek ki a térképezéshez megkívánt
feltárás mértékére — fúrások száma,
telepítési módja, távolsága és mélysége
— mely nagymértékben összefügg a
felvétel méretarányával és a terület
földtani bonyolultságával.

8. A felszín alatti vizek minségének tér-

képezése — számos nemzetközi feldol-

gozási mód illusztratív bemutatása, a
geológus szerz szemléletes alföldi terü-

letet jellemz sókoncentráció szelvé-

nyeivel. Hiányolom a Rónai András
által kidolgozott, a földtani felépítést

és vízkémiai összetételt együtt ábrá-
zoló mintaszelvények bemutatását.
Ugyancsak hasznos lett volna a mély-
ség— kor— sótartalom kapcsolattal fog-

lalkozni, amelyre a Magyar Medence
jó példákkal szolgál.

9. Kristályos és metamorf kzetek hidro-

geológiai térképezése — vázlatos átte-

kintés, nem mutatja be a kzetek nagy-
fokú töredezettségének, másodlagos po-
rozitásúnak szerepét.

10. Vulkanikus területek hidrogeológiai tér-

képezése — részletesebb bemutatást
igényelne a rétegvulkáni kifejldés. Ha-
zai környezetbl is, akár a recski terü-

let vízföldtani viszonyairól, vagy a
dunakanyari „tervezett” vízépítési kör-
nyezetrl számos értékes adat áll ren-

delkezésre.

11. Üledékes kzetek hidrogeológiai jellem-

zése és térképezése — fontosságának
megfelelen részletesebb feldolgozás,

ugyanakkor meglep, hogy legnagyobb
terjedelemben a glaciális képzdmé-
nyeket mutatják be itt.

12. Á karbonátos kzetterületek hidrogeológiai

térképezése — vázlatosnak tnik. A
szerzk adnak külföldi kitekintést is, de
nem szerepelnek a Föld nagy karszt-

vidékei. A hazai kutatás bányászati,
hévíz- és vízellátási vonatkozásban egy-
aránt kiterjedt és színvonalas, látvá-

nyos példákat tud felvonultatni. Mind-
ez csupán érintlegesen jelenik meg.
Nem tárgyalják a karsztosodás föld-

tani-klimatológiai szerepét, a tagoltság,

tektonizáltság hatását.

13. Folyóvölgyek hidrogeológiai térképezése

— gazdag ábraanyaggal illusztrált fel-

dolgozás. Mivel nemzetközi haszno-
sításra készült a kötet, a Föld nagy
folyóiról is szólni kellett volna. Hazai
vonatkozásban hiányzik a különböz
szint teraszok és az élvízfolyás kap-
csolatának bemutatása.
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14. Üledékkel feltöltött medencék hidrogeoló-

giai térképezése — gyakorlatilag telje-

sen hazai adottságok bemutatása, Er-
délyi Mihály igen szemléletes, gazdag
ábraanyagával

.

16. Mérnöki célú hidrogeológiai térképezés —
e fejezet rendkívül széles kör anyaga
— tározás, csatornák tervezése, talaj-

erózió, felszín alatti vízvédelem, hul-

ladékelhelyezés, felszín alatti víztáro-

zás, dúsítás, szikkasztás — önálló köny-
vet igényelne, mint ahogy 1979-ben a
VITUKI Közlemények 19. számaként
meg is jelent.

E fejezetben igen fontos szemponto-
kat emelnek ki a szerzk, ám a témakör
tágassága, a terjedelem szk korlátja

nem adott módot a részletek bemuta-
tására.
Ha a fejezet címéhez hek akarunk

maradni, akkor még a mély- és magas-
építés, a vonalas létesítmények terve-

zéséhez kapcsolódó hidrogeológiai vizs-

gálatokról is szólni kellene. Itt viszont
már valóban nem hagyható figyelmen
kívül a feltárás srsége, mélysége, a
monitoring rendszer kiépítése, a talaj-

vízjárás statisztikai feldolgozása sem.

A Sok-sok erény, újszerség, elzmény
nélküliség mellett általános problémája
a könyvnek, hogy túlzottan tagolt, igen

nagy témakört ölel fel, így nem tud a
részletekbe hatolni.

Másrészt a kézikönyv módszertani mun-
ka. így a szerzknek nemcsak a saját
— egyébként rendkívül széleskör és ma-
gas színvonalú — kutatási tapasztalatait

kellett volna összefoglalni, hanem az egyéb
vizsgálati módszereket, eredményeket is

figyelembe kellett volna venni.
Összességében a könyv nagy formátumú,

széles kör áttekintést nyújtó módszertani
munka, mely a kutatásban-tervezésben, az

oktatásban tevékenyked szakemberek szé-

les körének — geológus, geofizikus, mér-
nök — hasznos kézikönyvéül szolgál. Épp
ezért csak sajnálni tudjuk, hogy magyar
nyelven nem jelent meg, mert ez hazai

felhasználását — a magasabb költsége

miatt is — ersen leszkíti.

Dr. Kleb Béla

Scheuer Gyula— Schweitzer Ferenc: A
Gerecse és a Budai-hegység édesvízi mész-
kösszletei. Földrajzi Tanulmányok 20.

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 129
oldal, 41 ábra, 9 táblázat, 36 képmelléklet.

A Földrajzi Tanulmányok 20. számában
közzétett tanulmány a magyarországi édes-

vízi mészkövekkel már húsz esztendeje

eredményesen foglalkozó rutinos szerzk-
nek megint egy figyelemre méltó munkája.
A Gerecse és a Budai-hegység területén
lev édesvízi mészkösszletek ugyanis ha-
zai viszonylatban a legjelentsebbek, ez-

által teljes érték tanulmányozásuk lehet-

séges. Szerzk éltek is a változatos kzetki-
fejldések sokoldalú és sokszempontú meg-
figyelésével és rendszerezésével.

Az édesvízi mészkösszletek képzdési
körülményeinek bemutatásakor vázolják a
földtani és vízföldtani adottságokat, a geo-
morfológiai és éghajlati viszonyokat, va-
lamint a klímaingadozások hatását az édes-

vízi mészk képzdésére. Figyelemre méltó
az édesvízi mészkövet lerakó források víz-

földtani osztályozását, valamint a forrá-

sok fizikai és kémiai tulajdonságait össze-

foglaló táblázat, amely már önmagában is

érzékelteti az édesvízi mészkövekre vonat-
kozó ismeretek sokrétségét.

Egy-egy rövid fejezet az édesvízi mész-
kösszletek kifejldésével és típusaival,

illetve az édesvízi mészkövek mint geo-

morfológiai szintek értelmezésével fog-

lalkozik.

A tanulmány gerincét a gerecse-hegy-
ségi (Schweitzer F.), valamint a budai-
hegységi (Scheuer Gy.) édesvízi mészkö-
vek elterjedését és lithosztratigráfiai tago-

lását bemutató fejezetek alkotják.

A gerecsei édesvízi mészkövek elterjedé-

sét és geomorfológiai helyzetét — geo-

morfológiai térképekkel és számos földtani

szelvénnyel illusztrálva — a Keleti-, a
Központi- és a Nyugati-Gerecse tájai sze-

rint írja le. Szól az édesvízi mészkövek geo-

lógiai-geomorfológiai, biosztratigráfiai,

paleomágneses és abszolút kronológiai

módszerekkel történ kormeghatározásá-
ról, a mészkképzdés és a domborzat fej-

ldése közötti összefüggésrl, majd a paleo-

karsztvízföldtani viszonyok rekonstruk-
ciójáról a felspannóniai alemelettl a
holocénig.
A budai-hegységi édesvízi mészkövek ki-

fejldését, geomorfológiai helyzetét és ka-

taszterét a Széchenyi-hegyi — szabadság-
hegyi, valamint a Német völgyhöz, a Soly-

mári völgyhöz, a Dera-patakhoz és a Duna
völgyéhez kapcsolódó elfordulások sor-

rendjében ismerteti. Az édesvízi mészk-
szintek alapján bemutatja a karsztvízföld-

tani viszonyok fejldéstörténetét a fels-

pannóniai alemelettl a holocénig, majd a

hévforrások paleo-karszt hidrogeológiai vi-

szonyainak vizsgálatát. Ez utóbbi fejezet-

ben kitn ábrákkal szemlélteti a hévíz-

források származási vázlatát és a források

helyzetváltoztatását.

Külön fejezet foglalkozik a felspannó-
niai abráziós teraszok, hegylábfelszínek,

folyóvízi teraszok és az édesvízi mészkövek
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kapcsolatával; a Budai-hegység felspannó-
niai aleinelet utáni fejldéstörténetével és

szerkezeti mozgásfázisainak meghatározá-
sával az édesvízi mészkövek képzdésének
fázisai alapján; a budai-hegységi édesvízi

mészkövek kormeghatározásával; vala-

mint a Gerecse és a Budai-hegység édes-

vízi mészkösszletei ipari hasznosításának
lehetségeivel, különös tekintettel a díszít-
kkutatás lehetségeire. Az utóbbi fejezet-

rész az édesvízi mészkövek építipari
szempontú osztályozását és prognosztikus
készleteit is megadja.
A tanulmányt a problémák és vitás kér-

dések fejezete zárja.

Végül igen gazdag, 359 tételbl álló iro-

dalomjegyzéket és jól kiválasztott 36 kép-
bl álló igen szemléletes képanyagot ta-

lálunk.

A tanulmányt mind a földtudományok-
kal foglalkozó, mind a téma iránt érdek-
ld szakemberek számára melegen ajánl-

juk.
Dr. Vitális György

27th International Geological Congress,
General Proceedings (A XXVII. Nemzet-
közi Geológus Kongresszus, összefoglaló
ismertetés) Moscow, 4—14 August, 1984
— Vneshtorgizdat, 1987. General Editor:
E. A. Kozlovsky.

198 karácsonya eltt kézbesítette a
posta a moszkvai világkongresszus részt-

vevinek a záródokumentum 338 oldalas
folio kötetét. Éppen az újabb (washingtoni)
kongresszus küszöbén. A moszkvai Kreml
óratornyával díszített címlapú, fényes vi-

lágoskék, kemény papírborítású kötet lap-

jain most újra megelevenednek a négy és

fél éve lezajlott tudományos sokadalom
már-már halványuló képei. St annál sok-
kal több, mert a résztvev nem lehetett
mindenütt jelen, a számos színtéren folyó
történéseknek legfeljebb csak némelyikén.
De a kongresszusi palotabeli, augusztus
negyediki ünnepélyes megnyitó képén (9.

oldal) az egykori résztvev biztos kézzel
mutat rá Dank Viktorra a háromsoros
elnökség apró alakjai között.
A bevezet fejezet történeti áttekinté-

sénél ott van Karpinszkij, a szentpéter-
vári VII. kongresszus (1897) elnöke, és
Gubkin, a moszkvai XVII. kongresszus
(1937) elnöke arcképe. Az összesít táblá-
zatból megtudható, hogy (az ENSZet is

beleértve) 108 országból 5239 volt az ösz-
szes résztvevk száma, ami az eddigi (fel-

sorolt) kongresszusok között a legtöbb.
Ámbár 4 évvel korábban Párizsban 116 or-

szágból jöttek össze kollégáink.

A plenáris ülés összefoglaló eladásait
teljes terjedelmükben olvashatjuk. A kong-
resszus tudományos programja, a szekciók
szerint felosztva, tömör összefoglalásokban
található meg, a leginkább említésre mél-
tónak talált témák és eladók kiemelésé-
vel, s az egyes szekciók tárgyalásának vé-
gén fejezetté összevont konklúziókkal.
Az összefoglalásokban gyéren említett ne-
vek javarésze szovjet, mint ahogy az el-
adásokat is zömmel a hazai kutatók tar-

tották. Nem könny magyar eladó nevére
lelni. Ezért érdemel külön említést Posgay
Károly (p. 86.), Márton Ern (p. 88.),

Pesty László (p. 90.), Tóth M. (p. 104.).

Kár, hogy a megjelenés és a postázás kö-
zött eltelt legalább egy esztend sem volt
elegend ahhoz, hogy a selejtes köteteket
kiszrjék. Az elttem fekv példányban a
98. és a 111. oldal között nyolc oldal üres,

éppen a szekciók leírásánál. így a csak-
ugyan érdekfeszít összefoglalók tetemes
része egyszer és mindenkorra hiányzik.

Következik a kirándulások leírása, tér-

képpel és 2 fényképpel. Itt alighanem min-
den idk legnagyobb területet felölel geo-
lógiai kirándulásairól van szó. Majd a
GEOEXPO és a GEOKAKTA kiállítást

ismerteti a kötet. Ez utóbbiban említés
történik a magyar húszezres térképekrl
és arról, hogy különös érdekességéi két tér-

képet mutattak be Magyarországról: a
plasztikra nyomott, dombornyomáséi föld-

tani térképet (1 : 500 000) és a kainozói-
kum elhagyásával készült, szintvonalas
Magyarország alaphegysógi térképet (p.

150.). Csehszlovákia ásványvizeinek térké-

pérl hosszasabban emlékezik meg a feje-

zet, azzal a hozzáfzéssel, hogy az össze-

állítás alapjául két szovjet kutató elvei és

módszerei szolgáltak. Ami így e sorok író-

jának közvetlen ismeretei szerint nem
igaz, mert a térkép bizottsági viták után
rögzített alapelvek szerint készült, teljes

önállósággal, és csak az ésszerség és a
csatlakoztatás kelti a nagy hasonlóság be-

nyomását az ismertetben.
Külön fejezet ad ismertetést a kísér

személyek részére szervezett programokról
(hölgyprogram), ahol napvilágra kerülnek
az e téren is tiszteletreméltóan nagy
számok.
A kongresszus utolsó napján, a második

plenáris ülésen, a környezetvédelem geo-

lógiai problémái adták a témát. A hat el-
adás részben teljes szövegében áll a kötet-

ben. Jansin akadémikus eladását lapozva
fülünkbe cseng a zajos rendreutasítás,

amit az eladó az id túllépéséért kapott
az elnökl KozLOVszKUtól, általános meg-
döbbenésre. Végül teljes terjedelmében ol-

vashatjuk — az eladók fényképei és élet-

rajzai alatt — a záró ceremónia megnyilat-
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kozásait is, beleértve a mézes üveget át-

nyújtó kanadai Folinsbee üdvözl sza-

vait is.

A 3. fejezet fölsorolja a kongresszus pub-
likációit. A 4. fejezetben a kongresszus

résztvevirl találunk táblázatos összesí-

tést és az országok alfabetikus sorrendjében
felsorolást (név, munkahely, postacím).

Az országok szerinti felsorolásból követke-

zik az a sajátosság, hogy a rövidítés alfa-

betikusán más-más helyre sorolja pl. a két

Németország geológusait. Hazai szakem-
bereink név- és címjegyzéke — nyilván

az írásmód különössége, meg persze a ha-

zai intézmények ismert nagyvonalúsága
együtthatásából — figyelemreméltóan mu-
latságos részleteket tartalmaz.

Kaszap A.

Ondrej Pöss: Exaktné vedy na Slovensku
v obdobi 1850— 1918 (A természettudomá-
nyok Szlovákiában 1850— 1918 között) —
Slovenské Národné Muzeum kiadványa, a
Vlastivedny Casopis 1987. pp. 26 — 30.

A cikk közös múltunk olyan kiválósá-
gairól emlékezik meg, mint Jedlik Ányos
és Konkoly-Thege Miklós. Az 1986/3. fü-

zetben Kun Béláról olvashatunk megem-
lékezést, valamint a Selmecbányái Bányá-
szati és Erdészeti Akadémiáról és a bányá-
szati tárgyú tudományos kutatások tör-

ténetérl írott cikkekkel találkozhatunk.
Mveldéstörténeti tárgyú írásokat olvas-
hatunk a 36/1. füzetben, az olmützi egye-

tem XVI—XVII. századi magyar hallga-
tóiról és a soproni evangélikus líceumban
tanuló szlovákokról az I. világháborút meg-
elz években.

T. B. K.

Robertson, R. H. S.: Fuller’s Earth:
A history of calcium-montmorillonite (A
bentonit: a kalcium montmorillonit tör-

ténete) — Textilé History, Vol. 18. No. 2.

1987.

A szerz nem a tudományos dolgozatok
megszokott hangnemében ismerteti tár-

gyát: a fuller-földet és annak ipari és
gyógyszerészeti hasznosítását a kkori
Cipruson talált els leletektl napjainkig;
stílusa híven tükrözi lelkesedését. A ben-
tonit bomló vizelettel keverve a kés kö-
zépkorig kedvelt tisztítószer volt, a porí-

tott bentonitot pedig száraztisztítási a
használták, de gyógyászati hasznát is igen
korán fölfedezték. Fejezetekben ismerteti

a bentonit nagy-britanniai lelhelyeit és

ipari célú hasznosításának történetét.

Á hétezer éve bányászott kzet összetéte-

lét csak a legutóbbi idkben határozták
meg: a bentonit vulkáni eredet és mont-
morillonit ásványból áll. Igen olvasmá-
nyos, élvezetes munka, bár ez olykor a tu-

dományosság rovására megy. A textil-

történészek számára forrásmként szol-

gáló dolgozat érdekességét éppen ez a be-

állítás adja.
B. R.
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A délnyugat-dunántúli pannonikum 1

fBarnabás Kálmán2
fStrausz László

(11 ábrával, 6 táblával, 1 táblázattal)
KINEEm LIBRARV

OCT 0 8 1991

CORNELL UNIVERSITY

I. Bevezetés

Az a nagyarányú kutatómunka, amely az European Gas <£ Electric Co.

(EUROGASCO) révén 1933-ban a dunántúli engedményes területen megin-
dult, s 1938-tól kezdve a Magyar Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) tevékeny-
ségében folytatódott, Dunántúlra nézve nagyszámú értékes geológiai adatot
eredményezett.

Az EUROGASCO és MAORT dunántúli szénhidrogénkutatásaival kapcso-

latos felszíni geológiai munkálatok eddigi tudományos eredményeit Strausz
[31— 34] ismertette. A geofizikai mérések eredményeit Vajk [42] mutatta be,

az els mélyfúrások földtani adatait pedig Papp Simon [22, 23] közölte.

Az EUROGASCO és MAORT által mélyített fúrások földtani eredményeibl
azonkívül ismertettek adatokat Barnabás, Kertai, Strausz, Sümeghy és

Tömör egyes eladásaikban, illetve közleményeikben. A nagyszámú mély-
fúrásból elkerült geológiai anyag rendszeres és átfogó feldolgozása azonban
ez ideig még hiányzott és nem történt meg a sok földtani részletadat egységes
tudományos kiértékelése sem.
Az EUROGASCO és MAORT mélyfúrásai által szolgáltatott földtani anyag

túlnyomó többségében a Dunántúl DNv-i részérl származik és fkép a pan-
nonikumra vonatkozik. Részletesen ezért csupán a DNy-dunántúli pannoni-
kumot tárgyaljuk, míg a többi képzdményt és a Dunántúl más részein

mélyített fúrásokat csak röviden ismertetjük.

A fúrások állandóan geológusok ellenrzése mellett készültek, s a fúrásokból

elkerült földtani anyag rendszeresen összegyjtve a vállalat földtani osztá-

lyának birtokába került. A fúrási anyag feldolgozását az EUROGASCO, illetve

'Bemutatták aMagyarhoni Földtani Társulat 1947. március 7-én tartott szakülésén.
1 A szerzt a MAORT-perben vád alá helyezték, ezért az akkori szokásoknak megfelelen megfosztot ták a publi-

kálás lehetségétl is. Ez azt jelentette, hogy a Földtani Közlöny már csaknem kész számából a kinyomtatott cikket
kiemelték a nyomdában, és zúzdába küldték. A fennmaradt hagyomány szerint Vadász Elemér tudomást szerzett
a dologról s társulati tisztségénél fogva jogszeren fölkereste a nyomdát. Ott valami módon magához vett néhány
példányt a pusztulásra ítélt dolgozatból s ezzel távozott. Aki járatos a kor történetében és vannak fogalmai a meg-
torlások kérlelhetetlenségérl, az méltányolni tudja az e cselekedetben megmutatkozó bátorságot.

így a Földtani Intézet könyvtárában a lepergett 40 év alatt megtalálható volt az a munka, amely ugyan nem
jelent meg, mégis kinyomtatva rendelkezésre állt, hivatkozni is lehetett rá. A szakmai köztudat nyilvántartotta s

jelentsnek tartotta e munkát. A korlátozottan ugyan, de mégis csak hozzáférhet dolgozat értékei tehát nem vesz-
tek el, mindazonáltal hivatalosan a kötelez hallgatás övezte. A meg nem jelent fajleírások pedig nmén nudum, ill.

nemen nullum számba mentek a szabályok szerint.

Jámbor Áron idszer javaslatára (1988. XII. 6.) a szerkesztbizottság úgy határozott, hogy a múltnak ezt az
oktalan mulasztását helyrehozza azzal, hogy a dolgozatot eredeti formájában megjelenteti. Ez értelemszeren nem
jelent fakszimile publikálást, hanem az eredetiben lelt hibáknak a lehetségek határain belül végrehajtott korrigálásá-
val létrejött csaknem-eredetl alakot. Tisztelegve ezzel az elhunyt kiváló szerzk eltt is. (K. A.)

1 Földtani Közlöny
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a MAORT személyzete végezte, csupán az els fúrások kövületeit határozták
meg a M . Földtani Intézet geológusai. [39] Az egyes fúrások földtani anyagának
vizsgálatában Papp SiMONnak, a vállalat fgeológusának vezetése mellett
e munka szerzin kívül Kertai György, Bethlen Gábor, Erdélyi Fazekas
János, Vecsey György és Tömör János vettek részt.

A Dunántúl DNy-i részének földtani viszonyairól aránylag keveset tudtak
az EUROGASCO és MAORT kutatások eltt. A felszín kövületmentes legfels-

pannóniai agyagos, homokos rétegei — csak igen kevés helyen mérhet enyhe
dlésükkel — földtani szempontból egyhangú, sivár képet nyújtottak.
A Dunántúl DNy-i részérl csak az Állami Földtani Intézet 1 : 144,000

geológiai térképét ismerjük. Pontosabb szintezésrl nem volt szó itt addig,

amíg Böckh Hugó az 1917— 19-es olajkutatások alkalmával „dácien”-nek
nem minsítette az itteni felszíni pannonikumot (ezt a szintmegállapítást mi
most megersíthetjük). A pannonikum vastagságáról és feltételezhet mélyebb
szintjeinek jellegérl csak a szomszédos Muraközhöz való hasonlítás lehetsége
volt az alap. 1923— 24-ben a Hungárián Oil Syndicate budafapusztai mély-
fúrása azzal a meglep adattal szolgált, hogy 1700 m-nél vastagabb pannoni-
kumba hatolt, s abban is ért véget. Mivel a fúrás kiindulási pontja felett még
száz méternyi vastagságú pannonikum van a dombokon, közel 2 km-re kellett

a pannóniai rétegösszlet vastagságát venni — ilyen nagy vastagságot addig
sehol másutt nem találtak. A pannonikum rendkívüli vastagsága mellett az

olajkutatás szempontjából igen nagy jelentséget kellett tulajdonítani annak,
hogy vajon a pannonikumban, vagy — a régi elképzelések szerint — a slirben

várjuk-e az olajat; hiszen feltételezhet volt, hogy a szarmatikum és tortonikum

alatt esetleg csak 3 km körüli mélységben érjük el a slirt.

A tektonikai viszonyokról se sokkal többet tudtunk, mint a sztratigrafiáról.

Böckh Hugó feltételezte, Papp Simon és Pávai-Vajna Ferenc dlésméré-
sekkel kimutatta, hogy a muraközi Ny— K-i csapású fiatal gyrdés a Murán
innen is folytatódik Budafapuszta és Lovászi környékére. A bizonyítékul szol-

gáló dlési adatokat azonban nem publikálták 1943-ig s akkor is csak részle-

tesebb leírások nélkül [24], A DNy-dunántúli terület túlnyomó részérl azon-

ban nem álltak rendelkezésre kielégít megbízhatóságú tektonikai adatok.

Pávai általában az egész területen, még a pleisztocénban is, gyrdéseket
tételezett fel.

A MAORT-kutatások megkezdése eltt DNy-Dunántúlon megoldatlanok
voltak a következ kérdések:

1. a pannonikum szintjei és vastagsága,
2. dácikumnál fiatalabb képzdmények szerepe,

3. a pannonikum fekje.
4. a gyrdések pontosabb jellege Budafapuszta és Lovászi környékén,

5. gyrdéses vagy töréses tektonika, ill. a fiatalabb képzdmények viszony-

lagos nyugodt volta a terület túlnyomó részén.

A MAORT munkájának eredményeként még e dolgozat elkészülése eltt a

fenti kérdésekre a következ válaszokat kaptuk:
(ad. 1.) Barnabás Kálmán és Kertai György a mélyfúrások anyagának

vizsgálata folyamán fleg kzettani jellegek alapján már elkülönítették az

alsó- és felspannonikumot s megállapították vastagságát. Sümeghy az els
MAORT fúrások anyagának feldolgozása alapján (nyomtatásban csak 1939-
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ben), Strausz L. az S. 1. fúrás anyaga alapján (1940) faunisztikailag is ki-

mutatták, hogy a pannonikumban két jól elválasztható rész van: a felspanno-
nikum, (benne együtt Limnocardium Vutskitsi és Congeria balatonica) s az alsó-

pannónikum (Limnocardium Abichi, L. Lenzi és Congeria banatica-val). 1940

—

42-ben Strausz az alsópannóniai fels részén elkülönítette a L. Abichi-s

rétegeket; a felspannonikum alsó, nagyobbik részét (Congeria balatonica,

C. rhomboidea és L. Vutskitsi) azonosította a pontikummal, a felspannonikum
fels részét pedig a dácikummal.

(ad. 2.) Kretzoi Miklós 1936— 38-ban levantei kavicsokat figyelt meg e

területen.

(ad. 2. és 4). 1941— 42-ben Strausz leírta azt a tényt, hogy a levantei

kavicsok hiányzanak az olajtartó gyrdések felett — ebbl arra következ-

tetett, hogy tektonikai mozgás még a levantikumban is volt. Dácikumnál
fiatalabb, ,,középs-levantei” és „fels-levantei” tavi faunák Strausz szerint

itt egyáltalán nincsenek.

(ad. 3.) A MAORT geológusai számos fúrásban megállapították a pannoni-

kum fekjében a mediterrán tengeri rétegek jelenlétét. Szarmatikumot kövüle-

tekkel (a jelen munka megjelenéséig) csak Sümeghy mutatott ki (39) a B. 2.

fúrásból.

(ad. 5.) A geofizikai felvétel már 1935-ig elég számos adattal bizonyította,

hogy DNy-Dunántúl területének túlnyomó részén fiatal réteghajlatok és a
mélyben eltemetett idsebb hegyrögök vannak, s utalt arra, hogy a töréseknek
nem lehetett nagyobb szerepük.

II. A fúrási tevékenység ismertetése

A Magyar Kincstár és az European Gas & Electric Company (EUROGASCO)
1933. június 8-án egyezményt kötöttek, amelynek értelmében a vállalat jogot

nyert arra, hogy a Dunántúl területén szénhidrogének után kutasson és hogy
szénhidrogéneket tárjon fel. Az egyezmény megkötése után a vállalat hozzá-

fogott az egyezményes területen a mélyfúrásokat elkészít tudományos fel-

vételi munkálatokhoz. Felszíni geológiai felvételeket és geofizikai méréseket
végeztetett, majd amikor már a tudományos kutatások elegend útmutatással
szolgáltak a fúrási tevékenység megkezdéséhez, a vállalat 1935. február havá-

ban a Kisalföldön a Sopron megyei Mihályi község mellett megkezdte els
mélyfúrását (M-l). A fúrás 1935. év nyarán befejezést nyert, de csak nagy
mennyiség szénsavgázt eredményezett. A következ kutatófúrást ugyan-
azon év szén a Somogy megyei Görgeteg község mellett telepítette (G-l); ez

a fúrás a következ év tavaszán ért véget, eredménytelenül. 1936 május havá-
ban a vállalat kútfúrást kezdett a Somogy megyei Inke község közelében

(1-1). A fúrás bizonyos mértékig eredményesnek bizonyult, amennyiben kevert
szénhidrogén- és szénsavgázt tárt fel. 1936 nyarán a budafapusztai területen

is megindult a fúrási tevékenység. Lispe közelében a vállalat megtelepítette

a Budafapuszta-1. sz. mélyfúrását, amely 1937 február havában nagy mennyi-
ség szénhidrogéngázt eredményezett olaj és víz kíséretében. Az eredmény
nyomán újabb fúrás — (B-2) — kezddött a budafapusztai területen, 3 az

már komoly olajmennyiséget szolgáltatott, úgyhogy 1937. év— végén megindult
a vállalat rendszeres olajtermelése (1. ábra).

1 *
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Közben az EUROGASCO a mihályi területen az M-l kút közelében újabb
fúrást (M-2) telepített, amelynek mélyítését 1938. év elején fejezte be ered-
ménytelenül. Abban az idben az M-2 sz. fúrás 2507,25 m mélységével az
ország legmélyebb fúrása volt. A budafapusztai területen megkezddtek az
olajmez feltárására irányuló fúrási munkálatok, úgyhogy 1938 végén a buda-
fapusztai mezn az 1. sz. fúrást is számítva 7 termel kút volt. Jelents ese-

mény az év során, hogy az EUROGASCO jogutódjaként megalakult a Magyar
Amerikai Olajipari Rt. (MAORT), ettl az idponttól kezdve tehát a dunántúli

szénhidrogénkutatások már ez utóbbi vállalatnak a nevéhez fzdnek.
A budafapusztai mez feltárása a következ években is tartott, közben

azonban számos kutatófúrás mélyült a budafapusztai meztl távol es vidé-

keken. 1939. évben a vállalat Magyarszentmiklós közelében lemélyítette az

S-l. sz. mélyfúrást. A fúrás szénhidrogéntermelés szempontjából sikertelen

maradt, bár olajnyomokat több rétegben észlelt. Ugyanebben az évben meg-
kezddtek a fúrások a hahóti szerkezeten, s azok során két kismélyséíí fúrás

(H-l és H-2) készült Kilimán közelében, majd a következ év — 1940 —
folyamán ugyancsak Kilimán közelében lemélyült a H-3. sz. fúrás. Ezek a
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Kilimán-kömyéki kutatások eredménytelenül végzdtek, ellenben kitn si-

kerrel járt az a fúrás (L-l), amelyet a vállalat 1040 nyarán Lovászi közelében

telepített. A kút rendszeres olajtermelést eredményezett, s ezzel megkezddött
a lovászi olajmez mvelése és feltárása. Ugyancsak 1940-ben mélyült a buda-
fapusztai antiklinális K-i részén Magyarszent miklós közelében az S-2. sz.

kutatófúrás, valamint az említett antiklinális Ny-i részén Lendvaújfalu köze-

lében az U-l. sz. mélyfúrás. Az S-2 nem volt sikeres, az U-l azonban a követ-

kez évben végzett egyik rétegvizsgálat eredményeként kis mennyiség olaj-

termelést szolgáltatott. Közben a kutatások kiterjeszkedtek a Somogy megyei
Kaposf község vidékére, s ott egy kutatófúrás — K-l — mélyült.

1941-ben erteljesen folytatódtak a budafapusztai és lovászi mez feltá-

rására irányuló fúrási mveletek, s két további fúrás mélyült az újfalui mezn.
Azonkívül kutatófúrás (H-4) készült a hahóti szerkezet területén Hahót község

mellett, valamint Mihályi közelében (M-3). Az év második felében a hahóti

szerkezeten Pusztaszentlászló község mellett megkezddött a H-5. sz. kút
fúrása, amely a következ év elején komoly mennyiség olajtermelést ered-

ményezett, s amely lehetvé tette a hahóti (pusztaszentlászlói) olajmez ki-

alakulását.

A következ években folytatódott a budafapusztai, lovászi, újfalui és hahóti

mezk feltárása, de erteljes volt a kutatófúrási tevékenység is. 1942—1944.
években az inkei szerkezeten Inke és Vése között mélyült az 1-2, Surd mellett

az 1-3, Nemespátró közelében az 1-4, Nemespátró és Pogánvszentpéter között
az 1-5, Somogyszentmiklós mellett pedig az 1-6. sz. mélyfúrás. A budafapusztai
antiklinális K-i részén, illetve annak K-i folytatásában Újudvar mellett fúrta

a vállalat a D-l, Nagybakónak közelében a D-2 és D-3, Garabonc mellett a

D-4, Balatonhídvégnél pedig a hadi események hatására félbeszakadt D-5. sz.

kutatófúrásokat. 1943— 44-ben mélyült a görgetegi szerkezeten Somogyvi-

sonta község közelében a G-2, Lábod mellett pedig a G-3. sz. fúrás. Ez a két

fúrás forróvíztermelést eredményezett némi szénhidrogéngázzal együtt.

A hahóti szerkezet területén is tovább tartottak a kutatások, s azok ered-

ményeként 1946-ban a szerkezet Ny-i részén Pusztaederics mellett komoly
mennyiség szénhidrogéngázt sikerült feltárni. Ezen a területen a fúrási mun-
kálatok jelenleg is folyamatban vannak és jelents kiterjedés gázelfordulást
jeleznek.

Fúrási tevékenység kezddött 1944-ben Zala vármegye É-i részén a salom-
vári maximum területén Kustánszeg közelében, s az még 1947-ben is tart.

További fúrásokat mélyített a vállalat a Kisalföldön a mihályi gravitációs

maximum területén. A maximum É-i részén Mosonszentpéter és Bsárkány
között fekszik az M-4. sz. fúrás, amelynek mélysége 2657,2 m, s amely így
jelenleg az ország legmélyebb fúrása. A fúrás sikertelenül végzdött, az a
kút (M-5/b) azonban, amelyet a maximum D-i részén Répcelak mellett tele-

píttetett a vállalat, 1946-ban nagy mennyiség szénsavgázt eredményezett.
Ugyanabban az évben mélyült a lovászi és újfalui mezk között a P-l. sz.

fúrás.

__
A dél-zalai olajvidéken, a lovászi meztl K-re, a budafapusztai meztl

É-ra a vétyemi területen 1947-ben kezddött a kutatófúrási tevékenység, s az

még jelenleg is folyamatban van. Az 1947. év fúrási eseményei közé tartozik

a Somogy vármegyei Igái községrl elnevezett igali gravitációs maximumon
telepített két kút (Ig-1 és Ig-2) lemélyítése és annak a fúrásnak (1-7) a megkez-
dése, amely az inkei területen az 1-1. sz. gázos kút közelében fekszik.
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Területileg az említett fúrások a következképp oszlanak meg (1947. októ-
ber hó végén):

Zala vm.
Budafapuszta (B)

Lovászi (L)

Hahót -f Ederics (H -f- HE)
Újfalu ()
Magyarszentmiklós (S)

Újudvar (D)

Salomvár (Sa)

Pince (P)

Vétyem (V)

Somogy vm.
Inke (I)

Görgeteg (G)

Kaposf (K)

Igái (lg)

Vas vm.
Répcelak (M-5 -(- M-5/b) . . .

Sopron vm.
Mihályi (M)

Moson vm.
Mosonszentpéter (M-4)

130 fúrás

144 fúrás

36 fúrás

5 fúrás

2 fúrás

5 fúrás

3 fúrás

1 fúrás

1 fúrás

7 fúrás

3 fúrás

1 fúrás

2 fúrás

2 fúrás

3 fúrás

1 fúrás

Ezek szerint az EUROGASCO és a MAORT fúrási tevékenységének meg-
indulása óta 1947 széig, tehát 12 év alatt összesen 346 fúrás készült 487 km
összes mélységben; ez fúrásonként 1400 m átlagmélységet jelent. A mélyfúrások
túlnyomó része a Dunántúl DNv-i részére, Zala és Somogy vármegyék terü-

letére esik.

A szénhidrogéneket kutató, többnyire nagy mélységig hatoló fúrásokon

kívül néhány csekély mélység, ivóvíznyerés végett mélyített kutat is fúrt

a vállalat, amelyek némelyikébl kövületek is kerültek el. Ilyen pl. a lo-

vászi mez területén fúrt LB. jel kút, s a Fonyódszéplakon mélyített F-l

jel kút.

III. Az anyagfeldolgozás irányelvei és módszerei

A földtani anyag, amelyet a szerzk feldolgoztak, túlnyomórészben mély-

fúrásokból származik, különböz helyekrl, különböz mélységekbl, külön-

böz idbl, különböz mszaki feltételek mellett. Szükségesnek mutatkozott
tehát az egységes kezelés és kiértékelés érdekében már a feldolgozás megkez-
dése eltt bizonyos általános szempontokat megállapítani, hogy az eltér szár-

mazású és jelleg adatok egybevethetk legyenek.

A szempontok, amelyek figyelembevételével az anyag összegyjtése és az

eljárások megállapítása történt, továbbá az eljárások, amelyek segítségével az

anyag feldolgozása és kiértékelése végbement, érintik a kzetvizsgálatoknak,
a réteghatárok megvonásának és a párhuzamosításnak kérdését, érintik to-

vábbá a rétegvastagság és a fúrólyukelferdülés viszonyát. Vonatkoznak a kövü-
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letanvag begyjtésére és felhasználására, s a kövületelfordulások párhuza-

mosítására.

Kzetvizsgálatok. A vállalat mélyfúrásai kivétel nélkül Rotary-rendszerrel

történtek. A Rotarv-fúrási rendszereseiében, tudvalevleg a fúrómunkát végz
vés forogva mködik, forgó mozgással aprítja a kzetet és mélyíti a fúró-

lyukat. A kzettörmeléket (fúrási mintát furadékot), amelyet a vés munkája
eredményez, a fúrólyuk aljáról iszapáram távolítja el és szállítja a felszínre.

Sajnos, ilyen fúrási rendszer mellett a vés munkája és az iszapáram mosó ha-

tása a kzetdarabokat — különösen a laza üledékes rétegekbl származókat —
nagyon felaprítja, úgy hogy a fúrt rétegbl a felszínre gyakran csak apró,

rosszul tanulmányozható törmelék kerül. Azonkívül nagy mélységbl a kifúrt

kzettörmelék az iszapáram lassúsága miatt csak bizonyos id múltán kerül a

felszínre, a származási hely mélysége e miatt sokszor nem állapítható meg tel-

jes pontossággal. Éppen ezért szükséges, hogy a fúrás külön vésvel — az ún.

magvésvel — történjék olyan helyeken, ahol a kzetek milyenségének és a

rétegek helyének pontos megállapítása szükséges. A magvés ugyanis a körül-

fúrt több méter hosszúságú rétegoszlopot eredeti állapotában képes kiemelni.

Az EUROGASCO és MAORT mélyfúrásoknál a magvésket minden alkalom-

mal igénybevették, ha részletes geológiai információk végett arra szükség mu-
tatkozott. Számos esetben a fúrás folyamatos magfúrásokkal történt esetleg

több száz méter hosszúságban. A magfúrások tették lehetvé a kzetek pon-

tos, részletes vizsgálatát s a kzetek fizikai állapotának és tartalmának tanul-

mányozását.
Réteghatárok megvonása. A réteghatárok megvonása a vés által kifúrt kzet-

törmelék, a fúrómagok, a fúrási id stb. megfigyelése által is már kielégít

pontossággal megtörténhet. Még nagyobb pontosságot érhetünk azonban el,

ha az említett megfigyeléseken kívül a ki nem béléscsövezett fúrólyukban még
elektromos ellenállás és porozitás méréseket is végzünk, s az ilyen úton készült

elektromos szelvények adatait összevetjük a közvetlen földtani megfigyelések-

kel. Az elektromos mérés a réteg kzettani milyenségére nézve nem ad pontos
felvilágosítást, de megkülönbözteti a rétegeket hézagosság szempontjából és

bizonyos utalással szolgál arra nézve, hogy a réteg mit tartalmaz. A határok a

hézagos és nem hézagos rétegek között az elektromos szelvényen élesen jelent-

keznek, abban az esetben tehát, ha az elhatárolandó rétegek kzettani milyen-

ségét ismerjük, a különböz hézagosságé rétegek határát az elektromos szel-

vény segítségével nagy pontossággal (Ö,5 m-en belül) megállapíthatjuk. Ezt
az eljárást mi is alkalmaztuk, a keresztezett rétegsort felépít rétegek határá-

nak megállapításánál tehát nemcsak a felszínre hozott fúrási minták kzettani
vizsgálatát végeztük el, hanem figyelembe vettük az elektromos szelvény
adatait is.

Az elektromos szelvény nemcsak olyan esetekben bizonyult használhatónak,
amikor egymásra települt két különböz hézagosságé réteg, pl. homok és

márga, határát kell megvonni, hanem abban az esetben is, amikor olyan két
különböz képzdménysorozatot kellett elválasztani, amely két képzdmény-
sorozat rétegeinek átlagos hézagosságában különbség mutatkozik. így vált

lehetvé számos DNy-dunántúli mélyfúrásban a fels- és alsópannonikum el-

választása. A felspannonikum ugyanis ott általában lazább, homokosabb,
mint az alsópannonikum, s ez a különbség az elektromos szelvény porozitás-

görbéjén igen sok esetben kifejezésre jut. Általános gyakorlattá vált tehát,

hogy a fels-alsópannóniai határt ott vonjuk meg, ahol az elektromos szelvény
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porozitásgörbéjén a nagyporozitású szakaszt a kisporozitású váltja fel. Az el-

járás helyességét a budafapusztai és lovászi területen, továbbá a szentmiklósi
fúrásokban kövületekkel is szépen lehet igazolni. Természetesen a határ nem
mondható élesnek, mert a jelzett helyeken az üledékképzdés a pannonikum-
ban folyamatos volt, s az üledékképzdés körülményei az alsópannonikum vé-

gén, illetve a felspannonikum elején igen hasonlóak voltak. A határképzd-
mények tehát átmenetesek. Elfordul, hogy az alsópannonikum legfels sza-

kasza olyan homokos fácies, mint a felspannonikum alja, ilyen esetekben
természetesen a határmegvonás vagy faunisztikai alapon történik, vagy a
szomszédos fúrásokkal való párhuzamosítás útján.

Párhuzamosítás (korreláció). A szerkezeti és rétegtani viszonyok tanulmá-
nyozásánál az egyes zártabb szerkezeti egységeken belül, mint pl. a szén-

hidrogéntartó boltozatok, elengedhetetlenül szükséges az egyes rétegeknek a
párhuzamosítása, a különböz szerkezeti egységek között pedig legalább a na-

gyobb rétegsorozatok gondos egybevetése. Az els esetben, vagy amikor egy
kisebb területen az egyes rétegeket kell párhuzamosítani, a párhuzamosítást
igen megkönnyíti az elektromos szelvény használata. Mint említettük, a réteg-

határok az elektromos szelvényekrl nagy pontossággal olvashatók le, azon-

kívül a DNy-dunántúli települési viszonyok mellett a körülbelül 1 km-es tá-

volságon belül települt fúrások elektromos szelvényein az egyes jellemz réte-

gek, vagy rétegcsoportok jól felismerhetk. Olajmezkön tehát, ahol a fúrások
aránylag közel fekszenek egymáshoz, az elektromos szelvények alapján a réteg-

párhuzamosítás nagy pontossággal hajtható végre (2. ábra).

Egymástól több kilométerre fekv fúrások rétegsorainak összehasonlításá-

hoz az elektromos szelvények már kevésbé alkalmasak; ilyen távolságon belül

a rétegsorok kifejldésében lényeges változások következhetnek be s így csak
nagy rétegösszletek, rétegsorozatok egybevetésére lehet gondolni, fleg faunisz-

tikai alapon.

Rétegvastagság és lyukelferdülés. Rétegdlés esetén a réteget függleges irány-

ban keresztez fúrólyuk szelvénye a réteget nem valóságos vastagságában tün-

teti fel. Abban az esetben tehát, ha a fúrólyukak teljesen függlegesek, a bol-

tozat szárnyain mélyült fúrások a rétegeket vastagabbaknak mutatják, mint
amink a valóságban. A fúrólyukak azonban nem mindig függlegesek. A for-

gatva mköd fúrási rendszereknél, így a Rotary-rendszernél is, a fúrólyukak
aránylag könnyen és néha jelents mértékben elferdülnek. A MAORT mély-

fúrásoknál a fúrólyukak ferdeségét állandóan ellenrzik, mert annak nemcsak
geológiai, hanem mszaki szempontból is jelentsége van. Számos esetben a

ferdeségméréseket tájolt elektromos ferdeségmér mszerrel végezték el, a

fúrólyuk ferdeségének tehát nemcsak a fokát, hanem az irányát is meghatároz-
ták. Ilyen tájolt ferdeségméréseket a budafapusztai és lovászi mezkön egy-

aránt végeztek mind a boltozat tetrészén, mind a szárnyrészeken. Számos
adatunk van tehát arra nézve, hogy a fúrólyukak elferdülése milyen irányú.

Ezek szerint a fúrólyukak ferdesége a boltozat tetején — a vízszintes település

rétegekben — jelentéktelen. A szárnyakon azonban már szinte kivétel nélkül

mutatkozik a ferdülés, s ennek mértéke a rétegdlés nagyságával és a fúrási

mélységgel arányosan, vagy közel arányosan fokozódik. A lovászi mezn pl. a
;

boltozat É-i szárnyán 500 m körüli mélységben 1—3°, 1000 m körüli mélység-

ben 3— 6°, 1500 m körüli mélységben 5—7° elferdülést jeleztek a mszerek. J

A fúrólyuk a függélyestl nem arrafelé hajlik el, amerre a rétegdlés mutat, <

hanem éppen az ellentétes, a 180°-kal eltér irányba; tehát pl. a D-i dlés
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esetén É felé. Az elferdülés eredménye így az lesz, hogy a lyuk a réteglapokra
(i 11. dlési síkra) közel merleges marad. Ez annyit jelent, hogy a rétegeknek a
fúrólyukakban észlelt vastagsága még a számyrészeken is megközelíten fedi

a valóságos vastagságot.

A fúrólyukak elferdülésével kapcsolatban még azt is tanulmány tárgyává
tettük, hogy az elferdülés mennyiben módosítja a fúrólyukakban mért mélység-
adatokat. Megfigyeléseink arra vallanak, hogy a boltozatok számyrészein te-

lepített fúrólyukakban az elferdülés miatt némi különbség mutatkozik az

észlelt mélységadat (helyesebben fúrási hossz) és tényleges (függélyes) mélység-
érték között. Ezek a különbségek azonban elenyészek, fleg azért, mert nagy-
részt kiegyenlítdnek azáltal, hogy az elferdülés a rétegdléssel ellentétes.

Tehát amennyivel hosszabb a fúrólyuk, annyival szerkezetileg magasabb hely-

zetben (közelebb a gerinchez) éri a fúrás a réteget, mint ami ténylegesen a
mélysége lett volna az illet rétegnek a fúrólyuk felszíni kiindulási pontja alatt

függélyesen. így egy rétegnek a ferde lyukban észlelt mélysége az adott réteg-

dlés mellett a felszíni kiindulási pontra vonatkoztatva majdnem ugyanaz,
mintha az észlelés függleges fúrólyukban történt volna. A fúrólyukban mért
mélységadatoknál tehát elferdülésselk apcsolatos kiigazításokat nem végeztünk.

A kövületanyag begyjtése és felhasználása. A szerzk els feladatuknak a
mélyfúrásokból elkerült kövületanyag meghatározását tekintették, hogy ilyen

úton a fúrások által feltárt rétegsorok sztratigráfiai viszonyaira biztos kö-

vetkeztetéseket vonhassanak. A meghatározáshoz kevés kivételtl eltekintve

csak a fúrómagokból származó kövületanyagot használták, minthogy az el-
fordulás pontos mélysége csak a magfúrásokból elkerült kövületeknél állapít-

ható meg teljes biztonsággal. A furadékból származó kövületanyagot a réteg-

tani megállapításokhoz csak akkor vették igénybe, ha az elfordulás mélységét

legalább közelít pontossággal meg lehetett határozni. A kövületek jegyzékét

a IX. fejezet tartalmazza, maguk a kövületek a MAORT geológiai osztályának

gyjteményében találhatók. A kövületek említett jegyzéke feltünteti a fúrás

jelét és számát, az elfordulás mélységét, azonkívül zárójelben a budafapusztai

és lovászi olajmezk kövületelfordulásai részére azt a mélységet, amely a

budafapusztai mez 57. számú kútjában, illetve a lovászi mez 51. sz. kútjá-

ban rétegtanilag megfelel az illet kövületelfordulás helyének.

A kövületelfordulások párhuzamosítása. Az elbb említett átszámításra azért

volt szükségünk, hogy a mezk különböz pontjain, különböz mélységben,

különböz szerkezeti helyen lév kövületelfordulásokat rétegtanilag össze-

hasonlíthassuk. Az átszámítással elértük azt, hogy mind a budafapusztai,

mind a lovászi mez összes kövületelfordulásait a helyes rétegtani szintbe

tudtuk helyezni, hogy azokat felhasználhattuk a közvetlen összehasonlításra,

s hogy mind a budafapusztai, mind a lovászi mez esetében az összes kövület-

elfordulásokat egy-egy kút szelvényére vonatkoztatva tudtuk ábrázolni

(IV- V. tábla).

Az adatok helyes kiértékeléséhez azonban nem volt elégséges csupán annak
ismerete, hogy a kövületek milyen rétegtani szintben fekszenek, hanem szük-

séges volt azt is tudnunk, hogy a különböz szintekben mennyi magfúrás ké-

szült. A rétegsor bizonyos helyein ugyanis a fauna hiánya esetleg csak annak
következménye, hogy abban a szintben nem történt magfúrás. Éppen ezért a

budafapusztai és lovászi mezkön a magfúrások mennyiségét a megfelel réteg-

tani helyre beállítva grafikusan ábrázoltuk azon a táblázaton, amelyen a buda-

fapusztai, illetve a lovászi mez kövületelfordulásait tüntettük fel.
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IV. A mélyfúrások földtani adatai

A Dunántúl DNy-i részén mélyített fúrások száma több mint 300, vala-
mennyi fúrás ismertetése tehát igen terjedelmes lenne. Azok a mélyfúrások
azonban, amelyek egy-egy körülhatárolható geológiai egységen egymás köze-
lében fekszenek, nagyrészt azonos geológiai viszonyokat tüntetnek fel. Egy-
egy zárt területegység geológiai felépítését tehát elég hen tudjuk bemutatni
akkor is, ha csak a legjellemzbb mélyfúrások geológiai szelvényeit ismer-
tetjük.

Budafapuszta: A budafapusztai területen a Hungárián Oil Syndicate által

1923— 24-ben mélyített els fúrásnak rövid leírását Bhm F. munkájában [6]
találjuk. Az EUROGASCO, illetve a MAORT budafapusztai els mélyfúrásait
Papp S. már ismertette, szükségtelen tehát ezeket újra bemutatnunk. Szól-
nunk kell azonban a B-57. sz. kútról egyrészt azért, mert ez a kút a boltozat
tetején, a terület közepén fekszik, s így a rétegtani viszonyokat jellemzen
tárja fel, másrészt, a budafapusztai területen ez a fúrás érte el a legnagyobb
rétegtani mélységet.

A B-57. sz. kút fúrása 1940-ben történt. A kút a budafapusztai boltozat
tetején Kerettye helység közelében fekszik 221,9 m magasan a tengerszint
felett. A forgatóasztal magassága, amelytl számítjuk a mélységeket, 224,9 m
tszf. A kút teljes mélysége 2502,5 m.

Rétegsora a

3— 20 m
20— 536 in

536- 631 m
631-1024 m

1024-1201 m

1201-1294 m
1294-1377 m
1377-1385 m
1385-1450 m

1450-1533 m

1533-1633 m

1633-1965 m

1965-2020 m

2020-2089 m

2089-2204 m

következ (V. tábla):

barna agyag és sárgásbarna homok lignitcsíkokkal,
váltakozó szürke anyag, homokos agyag, meszes agyag, mélyebben
agyagmárga, közbetelepült szürke homok- és homokkrétegekkel. He-
lyenként lignitpadok.
szürke agyagmárga, alul szürke homok- és homokkpadokkal,
szürke, helyenként homokos agyagmárga. Ritkán közbetelepült szürke
homok- és homokkrétegek.
szürke, helyenként homokos márga, közbetelepült homok- és homokk-
rétegekkel. A homok- és homokkrétegek nagyrészt gáz-, illetve olaj-
tartalmúak.
váltakozó szürke homok, homokk és márga.
sötétszürke, kemény márga.
világosszürke homok és homokk. Gyenge olajnyom.
váltakozó sötétszürke márga, barnásszürke kemény márga és világos-
szürke homokk. Helyenként gáz- vagy olajnyomok.
srn váltakozó barnásszürke és szürke márga, valamint világosszürke
homokk, számos közbetelepült barna bitumenes márgacsíkkal. 1450—
1451, 1473— 1474 és 1477— 1480 m: lemezesen váltakozó sárga és szürke
márgac8Íkok. Helyenként gáz- és olajnyomok.
sötétszürke és barnásszürke, helyenként barnássárga kemény márga
világosszürke homokkcsíkokkal és padokkal. 1626 — 1633 m: világos-
szürke eruptívtufacsíkok.
világosszürke homokk és homok sötétszürke és barnásszürke márga -

padokkal, csíkokkal. Helyenként barna bitumenes márgacsíkok. 1820 m
körül egyes vékony homokrétegekben benzinszag.
sötétszürke és barnásszürke márga világosszürke homokkcsíkokkal és
padokkal.
váltakozó sötétszürke és barnásszürke márga, továbbá világosszürke
homokk, barna bitumenes márgacsíkokkal. 2089 m-ben egy apró-
szem konglomerátumpad mészalga- és bryozoatöredékekkel, foramini-
ferákkal. 2075 m körül egyes homokkcsíkokban benzinszag,
váltakozó szürke és barnásszürke, helyenként homokos márga, továbbá
világosszürke homokk. Helyenként barna bitumenes márgacsíkok és
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ritkán konglomerátumcsíkok. Egyes helyeken benzin- vagy bitumen-
szag. Miliola sp.

2204— 2502,5 m szürke és barnásszürke, helyenként homokos márga világosszürke ho-
mokkcsíkokkal, padokkal. Közbetelepült szürkésbarna, bitumenszagú
márgacsíkok és konglomerátumcsíkok. 2331 m-ben kemény mészmárga-
csík. 2426 m-ben világosszürke eruptívtufa. Helyenként benzinszag.
Miliola sp., Polystomella crispa F. et M., Pecten sp., Dentalium sp.,

Vaginella depressa Lk.

A mélyfúrásból ugyan nagyon kevés kövület került el, a rétegsor szintezése
a szomszédos mélyfúrásokkal való párhuzamosítás, a budafapusztai terület

egyéb mélyfúrásaiból származó kövületek és a kzettani viszonyok segítségé-

vel mégis kell pontossággal végezhet el. Ezek szerint a rétegsornak a 3— 631 m
közé es szakasza felspannóniai, a 631— 1450 m közé es szakasza alsópannó-

niai korú. 1450 m-ben az alsópannonikumot a miocén váltja fel. A határt egy
vékony, lemezesen váltakozó sárga és szürke csíkokból álló márgaréteg képezi.

Hasonló lemezes márgarétegek a B-l., B-2., B-7. és B-64. sz. kutakból is isme-

retesek, s a márgarétegek az említett kutakban is az alsópannóniai-miocén

határon fekszenek. A lemezes márga alatt ugyanis alsópannóniai kövületek

sehol sem fordulnak el, vele együtt viszont általában megtalálhatók a miocénra
valló sósvízi foraminiferás képzdmények. Strausz a Szelencei-dombvidéken

a felszínen is hasonló viszonyokat észlelt, úgyhogy az azonos kzettani jelleg

lemezes márgarétegeket is az alsópannóniai-miocén határra helyezi. A miocén
1450 m-tl a talpig — 2502,5 m — tart, vastagsága tehát felülmúlja az 1000 m-t.

Sümeghy a B-2. sz. kút rétegsorának miocén szakaszából szarmatára valló

kövületeket határozott [39], fel kell tehát tételeznünk, hogy a B-57. réteg-

sorában a miocén legfels képzdményei hasonlóképp a szarmatát képviselik.

A szarmata lefelé mediterránba megy át. A határ a kövületek elégtelensége

folytán pontosabban nem állapítható meg.

A szénhidrogéntartó homok- és homokkrétegek 1024— 1201 m között fek-

szenek, vagyis az alsópannonikumba tartoznak. A szénhidrogéntartó övezeten

belül azok az összefügg homokösszletek, amelyek határozottan elkülöníthe-

tk, s amelyek gáz- és folyadéktartalom szempontjából bizonyos mértékben
különálló egységként viselkednek, gyakorlati okokból külön helyi elnevezést

kaptak. A budafapusztai mezn a szénhidrogénes övezetben a következ el-

nevezéseket használjuk:

Budafa sorozat,

Zala—Mura sorozat,

fels Lispe homok,
alsó Lispe homok,
Kerettye sorozat.

Ezek a szintek az alsó Lispe homok kivételével a B-57. sz. kút rétegsorában

is megtalálhatók. Az említett gáz- és olajtartalmú rétegeken kívül gáz- és olaj-

nyomok az alsópannonikum mélyebb részein és a miocén több szintjében el-

fordulnak, kitermelésre érdemes mennyiséget azonban nem érnek el.

A budafapusztai mezn mélyített többi mélyfúrás is nagyjából hasonló ré-

tegsorokat tár fel. A különbségek, amelyek az egyes fúrási szelvények között

mutatkoznak, inkább csak az egyes rétegek, összletek vastagsági viszonyait

érintik és inkább csak a szerkezeti viszonyokra, s a gáz- és olajelfordulások

kiterjedésére vonatkoznak (1. a szerkezeti viszonyokat ismertet fejezetben).
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Meg kell azonban részletesen emlékezni a B-106. sz. mélyfúrásról. A fúrás

2 km-rel Ny-ra fekszik a budafapusztai olajmez Ny-i szélétl Vörcsökpuszta
közelében a Vürcsöki-patak völgyében 178,6 m-rel a tszf. (forgatóasztal magas-
sága 181,6 m), annak a nagy antiklinálisnak a tengelye mentén, amely anti-

klinális Muraközbl kiindulva Újfalun keresztül húzódik Budafapuszta felé.

A B-106. sz. mélyfúrás tehát a budafapusztai és újfalui mezk között fekv
területre esik, s így értékes felvilágosításokat nyújt a két olajmez között el-

terül rész geológiai viszonyaira.

A fúrás 1943-ban készült és 1659,5 m mélységet ért el.

Rétegsora:

3- 10 m
10— 40 m
40 - 530 in

530- 841 m

841- 904 m
904-1058 m

1058-1290 ni

1290-1334 m

1334-1444 m

1444-1550 m

1550-1601 m

1601-1659,5 m

sárga, löszös, homokos agyag, kavicsbetelepülésekkel,
világosszürke homok.
váltakozó szürke agyag, meszes agyag, agyagmárga, továbbá homok és

ritkábban homokk. Közben zöldesszürke agyagmárgaréteg, azonkívül
lignitcsíkok. 460 — 468 m: Limnocardium decorum F. stb.

szürke, lágy agyagmárga és homokos agyagmárga homokcsíkokkal é9

padokkal. 548 — 554 m: Limnocardium Abichi R. H. L. desertum Stol.
Micromelania Klaici B. stb.

szürke homokos márga, homok és homokk.
szürke, helyenként homokos márga közbetelepült homok- és homokk-
csíkokkal, padokkal. 937— 943 m: Limnocardium Abichi R. H., L. Lenzi
R. H., Congeria banatica R. H., C. Partschi var. Maorii Barn. et Str.
stb. 1038— 1043 m: Congeria banatica R. H. 968 — 982 m: olajnyomok,
váltakozó szürke márga, homokos márga, homok és homokk. 1266,6—
1272,5 m: Limnocardium Abichi R. H., Congeria banatica R. H. stb.

szürke kemény márga és homokos márga. Néhol vékony homokk-
csíkok.

szürke homok és homokk közbetelepült márgarétegekkel. 1430—
1436 m: Limnocardium Lenzi R. H., Congeria Partschi var. Maorti
Barn. et Str. stb.

szürke és barnásszürke, kemény márga-, homokos márga- és szürke
homokkrétegek.
barnásszürke, kemény, helyenként homokos márga. 1570—1572,5 m:
Ostracoda, halpikkelyek.
szürke homok és homokk márgarétegekkel.

A rétegsor fels néhány métere pleisztocén korú, 10 m-ben azután a pleiszto-

cént a felspannonikum váltja fel. A felspannonikum 468 m-ig biztosan kö-
vethet, mert ebben a mélységben még Limnocardium decorum fordul el. A
rétegsor lefelé átmegy az alsópannonikumba, amelyet 548 m-ben Limnocardium
Abichi jelez. A határt a fels- és alsópannóniai között 530 m-ben vontuk meg.
Az alsópannonikumot biztos kövületek jelzik 1436 m-ig, amely mélységbl
Limnocardium Lenzi és Congeria Partschi var. Maorti került el. Ennél mé-
lyebbrl biztos alsópannóniai alakok nem ismeretesek. Abból a ténybl, hogy
nem kaptuk meg a B-57-tel kapcsolatban említett jellemz lemezes márgákat,
s hogy nem észleltünk foraminiferákat, arra kell következtetnünk, hogy a
talp még alsópannóniai képzdményben áll.

Ha a rétegsort összehasonlítjuk a B-57. rétegsorával, azonnal szembeötlik,
hogy az alsópannonikum a B-106-ban vastagabb, mint a B-57-ben. Természe-
tesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a B-106-ban a rétegsor alsó

részének alsópannóniai korú volta kielégíten nem igazolt. Szerkezetileg igen
jellemz vonás, hogy a B- 106-ban a fels- és alsópannóniai határ aránylag
magas helyzet, magasabb, mint a B-57-ben. Ez arra vall, hogy a B-106. az
említett antiklinálisnak szerkezetileg magas helyzet részén fekszik.
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Olajgeológiai szempontból figyelemre méltók az olajnyomok, amelyek 968—
982 m között alsópannóniai márgarétegek közé települt vékony homokk-
csíkokban fordulnak el. Sajnos, a tárolókzet gyakorlatilag impermeabilis,
az olajmennyiség pedig jelentéktelen, úgyhogy a jelzett helyen tartott réteg-

vizsgálat nem is szolgáltatott olajat. Az a tény azonban, hogy egyáltalán
olajnyomok vannak az alsópannonikumnak olyan szintjében, amely réteg

-

tanilag a budafapusztai mez Budafa sorozatának felel meg, arra vall, hogy a
további szénhidrogénkutatásban az említett antiklinálisnak a budafapusztai
és újfalui mezk közé es részét is számon kell tartanunk.

Lovászi: A lovászi területen a fúrási tevékenység 1940-ben indult meg.
Azt, hogy ezen a területen boltozat húzódik, már Papp S. 1919. évi felszíni

geológiai felvételei valószínsítették, a nehézségmérések pedig gravitációs

maximummal jelezték. A fúrások közül mindjárt az els eredménnyel járt,

úgyhogy a mez feltárása és mvelése 1940-ben kezdetét is vette.

A terület földtani felépítését igen jellemzen mutatja az 1940-ben mélyített
L-2. sz. kút szelvénye. A kút Lovászi és Kútfej községek között a Kerka-völgy
lapályán fekszik 159,2 m magasan a tszf. (a forgatóasztal magassága 162,2 m)
a boltozat tetején. Teljes mélysége 1641,0 m. (V. tábla.)

Rétegsora:

3- 24 m
24- 525 m

525— 559 m
559-1037 m

homok és kavics.
váltakozó vüágosszürke homok, szürke agyag és helyenként homokos
agyagmárga. Közben barna, lignites agyag-, lignit- és világosszürke
homokkpadok, csíkok.
váltakozó szürke homok, homokk és agyagmárga.
szürke, helyenként homokos agyagmárga néhány közbetelepült világos-

szürke homok- és homokkréteggel. 1028 — 1030,5 m: Congeria banatica

R. H.
1037— 1280 m váltakozó világosszürke, gáz- vagy víztartalmú, illetleg világosszürkés-

sárga olajtartalmú homok- és homokkösszletek, továbbá szürke, he-

lyenként homokos, kemény agyagmárgaösszletek. 1047,5 — 1051 m:
Limnocardium Abichi R. H.

1280-1341 m
1341-1518 m

1518-1532 m

1532-1576 m

1576-1596 m
1596-1641 m

szürke és barnásszürke, kemény agyagmárga.
világosszürke, gáz- vagy víztartalmú, illetleg világosszürkéssárga, olaj-

tartalmú homok és homokk, közbetelepült szürke és barnásszürke,
kemény márgarétegekkel.
szürke, kemény, helyenként homokos agyagmárga és barnásszürke ke-

mény mészmárga.
váltakozó szürke homokk, szürke agyagmárga és kemény mészmárga
bitumenszagú márgacsíkokkal. 1532 m-ben sárga, igen vékony mész-
márgalemezkék

.

szürke homok.
váltakozó szürke homok és szürke, helyenként homokos márga.

A lovászi terület mélyfúrásaiból elkerült kövületek és a szomszédos fúrá-

sokkal való párhuzamosítás alapján az L-2. kút rétegsorát jól lehet szintezni.

A szintezés szerint a 3— 24 m között lév képzdmények holocén-pleisztocén

korúak. 24—525 m között felspannóniai a rétegsor, 525—1532 m között pe-

dig alsópannóniai. Az 1532 m-ben elforduló lemezes márga a miocén határt

jelzi, 1532 m-tl azután a talpig miocén képzdmények alkotják a rétegsort.

Meg kell jegyeznünk, hogy Lovászin kövületek hiányában eldönteni nem tud-

juk, hogy az említett miocén rétegsor a szarmatát képviseli-e vagy a mediter-

ránt. A miocén fekjét sem az L-2-ben, sem a további lovászi mélyfúrásban

nem értük el. Különben Lovászin a B-57-hez mérhet nagy mélység fúrás
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még nem készült, ezért a miocén vastagságára nézve közelebbi adataink
nincsenek.

Az L-2. rétegsorában az olaj és a gáz 1 1 14— 1430 m között fordul el számos
alsópannóniai korú homok- és homokkrétegben.

Rétegtani szempontból igen jelentsek azok az adatok, amelyeket az L-51.
és L-51/b. számú mélyfúrások szolgáltattak. Az L-51. az olajmez K-i harma-
dában, szerkezetileg a boltozat tetején, a Kerka-völgy síkján fekszik, 157 m-rel

a tszf. (a forgatóasztal magassága 160,1 m). Az L-51/b. sz. mélyfúrás az elbb
említett kúttól 30 m távolságban, tehát annak közvetlen közelében települt,

úgyhogy a két fúrás szelvénye gyakorlatilag teljesen egyeznek vehet. A két
fúrás közül az L-51. érte el a nagyobb mélységet, amennyiben a talp 1429,3 m-
ben van, míg az L-51/b. talpa csak 1071 m-ben. Az L-51/b. sz. fúrás rétegsorát

igen részletesen ismerjük, mert nagyon sok magfúrás történt ebben a kútban.
A felspannonikumot pl. csaknem teljes vastagságában magfúrásokkal keresz-

teztük. A sok magfúrás igen gazdag kzetanyagot és különösen sok kövületet
szolgáltatott (1. a Kövületek jegyzékét). Az L-51/b. sz. fúrásból elkerült
kövületanyag tette lehetvé a felspannonikum faunisztikai viszonyainak a
beható tanulmányozását.
Az L-51. sz. fúrás rétegsorának a fels fele tehát az L-51/b. gazdag kövület-

anyagának segítségével igen jól szintezhet. Éppen ezért az L-51. sz. fúrást

választottuk ki, hogy szelvényére az összes többi lovászi fúrás kövületel-
fordulásait vonatkoztassuk (IV. tábla).

Az L-51. és az L-51/b. rétegsora a következ:

3- 16
16- 561

561- 567

567- 660
660- 679

679- 791
791- 804
804- 886
886- 899
899- 912
912- 919

919- 976
976- 986

986-1064
1064-1071
1071-1152
1152-1244

1244-1271
1271-1287
1287-1301
1301-1306
1306-1366

m sárga és rozsdabarna kavicsos homok.
m váltakozó szürke homok, agyag és agyagmárga. Helyenként közbetele-

pült lignitpadok és homokkcsíkok. 65,5— 71 m: Limnocardium decorum
F. stb. 156—161,5 m: Congeria balatonica Pa. stb. 441—446,5 m:
Congeria balatonica Pa., C. rhomboidea Horn. var. stb.

m szürke, helyenként homokos agyagmárga, homok- és homokkcsíkokkal.
Limnocardium Abichi R. H. stb.

m szürke homokos agyagmárga.
m váltakozó szürke homokos agyagmárga és homok. 670— 675,5 m:

Limnocardium Abichi R. H., Congeria Partschi var. Maorti Barn. et
Str. stb.

m szürke homokos agyagmárga.
m váltakozó szürke homokos agyagmárga és homok,
m szürke homokos agyagmárga.
m váltakozó szürke homokos agyagmárga és tömött homok,
m szürke homokos agyagmárga.
m szürke homok és homokk. Limnocardium Abichi R. H., Congeria

banatica R. H.
m szürke homokos agyagmárga.
m szürke homok és homokk márgapadokkal. 978— 983,5 m: Congeria

banatica R. H., C. Partschi var. Maorti Barn. et Str., Limnocardium
Abichi R. H. stb.

m szürke márga és homokos agyagmárga.
m szürke homok és homokk. Némi gáz.

m szürke márga és homokos márga.
m váltakozó szürke homok-, homokk- és márgarétegek. Egyes rétegekben

gáz- és olajtartalom,
m szürke, helyenként homokos márga.
m szürke, tömött homok és homokk,
m szürke, helyenként homokos márga.
m szürke homokk.
m szürke, helyenként homokos, kemény márga.
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1366—1406 m szürke, helyenként homokos márga váltakozik homokkpadokkal és
csíkokkal. Gáznyomok.

1406 — 1426 m szürke, tömött homok és homokk. Olajtartalom.
1426 — 1429, 3 m szürke márga.

A rétegsor legfels szakaszát 16 m mélységig a Kerka-völgy holocén-pleisz-

tocén ártéri üledékei alkotják. 16 m-tl lefelé kezddik a felspannonikum.
Az els, jellemzen alsópannóniai kövület — Limnocardium Abichi — 561—
566,5 m között fordul el, az alsópannonikumot tehát ettl a mélységtl szá-

míthatjuk. A fúrólyuk talpa a szomszédos kutakkal való párhuzamosítás és

más kutakból származó kövületek alapján ítélve még feltétlenül alsópannóniai
képzdményben van. A faunisztikai alapon megvonható fels-alsópannóniai
határ az elektromos szelvény porozitásgörbéjén is felismerhet, amennyiben
az ersen porózus-jelleg szakasz ezen a helyen megy át a kevésbé porózus
jelleg szakaszba.

A szénhidrogéneket tartalmazó homok- és homokkrétegek 1064—1426 m
között fordulnak el. A szénhidrogénes övezeten belül az egyes összefügg
homok- és homokkösszletek az egész lovászi mezre érvényes helyi elnevezé-

seket kaptak, mégpedig:

Páka-sorozat,

fels Rátka-sorozat,

alsó Rátka-sorozat,

Sziget-sorozat,

Lovászi-sorozat
elnevezést.

Igen jellemz az a vastag márgaösszlet, amely az L-51. szelvényében 1306

—

1366 m között, az L-2. szelvényében pedig 1280—1341 m között fekszik.

A márgaösszlet a lovászi mez csaknem minden részén pontosan kimutatható,

így szintjelz értéke igen nagy. Éppen ezért külön névvel — Lenti márga —
jelöltük meg. A budafapusztai mez alsópannonikumában is jelentkezik egy

vastag márgaösszlet, a B-57. sz. kútban 1294—1377 m között, amely mind
rétegtani, mind faunisztikai alapon a legnagyobb valószínséggel azonosítható

a Lenti márgával.

F jellegeiben a lovászi mez rétegsora a budafapusztaihoz hasonló. A szén-

hidrogének a lovászi mezn is az alsópannonikumban találhatók, mint Budafa-

pusztán. Mégis lényeges különbség ilyen tekintetben, hogy Lovászin az alsó-

pannonikumnak a Lenti márga alatt fekv szakasza (Lovászi-sorozat) is tar-

talmaz kitermelésre érdemes mennyiség olajat és gázt, míg Budafapusztán

a hasonló rétegtani szint szénhidrogéneket csak nyomokban zár magába. St
Lovászin a boltozat legtetején még a miocén legfels homokrétegeinek némelyi-

kében is van gáz.

Újfalu: A lovászi olajterülettl 4,5 km-rel D-re az említett szelence— budafai

nagy antiklinálison, a Mura-völgy síkján fekszik a csekély kiterjedés újfalusi

olajelfordulás. Az újfalui területen a fúrási tevékenység 1940-ben indult meg.

Az els fúrás — U-l. — Lendvaúj falutól 1 km-rel D-re települt a Mura régi

morotvái között 154,2 m magasan a tszf. (a forgatóasztal magassága 157,4 m).

A fúrás 1765,0 m mélységet ért el és a következ rétegsort keresztezte: (V.

tábla).

3 — 36 m szürke homok és kavics közbetelepült agyagréteggel.

36 — 580 m váltakozó szürke homok, agyag, homokos agyag, mélyebben agyag-

márga és homokos agyagmárga. Közbetelepült barna iignites agyag-

padok, lignitpadok, valamint homokkcsíkok.
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580— 615 m
615— 679 m

679- 854 m

854— 981 in

981 — 1052 in

1052-1140 ni

1140-1402 in

1402-1483 in

1483-1626 ni

1626— 1667 in

1667- 1719 ni

1719-1765 in

szürke, lágy homokos agyagmárga.
világosszürke homok- és szürke, lágy, helyenként homokos agyagmárga-
rétegek. 615 — 621 m: olaj sósvízzel együtt.
szürke, lágy, helyenként homokos agyagmárga. Közbetelepült vékony
homokpadok.
szürke, helyenként homokos agyagmárga.
szürke agyagmárga, valamint világosszürke homok- és homokkrétegek,
szürke agyagmárga homokkcsíkokkal.
váltakozó világosszürke homok, homokk, valamint szürke agyag-
márga és sötétszürke kemény márga. 1148—1154 m: LÁmnocardium
Abichi R. H., 1243—1250 m: gáztartalmú homokréteg,
sötétszürke és barnás szürke kemény márga.
váltakozó világosszürke homok és homokk, szürke márga, továbbá
sötétszürke és barnásszürke kemény márga. 1483—1502 m: némi olaj

sósvízzel együtt.
világosszürke homok és homokk, közbetelepült szürke homokos agyag-
márga- és barnásszürke márgarét egekkel.
barnásszürke kemény márga, szürke márga és világosszürke homok,
homokk váltakozása. Helyenként sárgásbarna márgacsíkok, valamint
barnásszürke bitumenes márgacsíkok.
szürke homok és homokk, közbetelepült szürke kemény márgarétegek-
kel. Helyenként szürke, bitumenszagú márgacsíkok.

A rétegsornak a 3— 36 m közé es fels szakasza a kavicsrétegek alapján

holoeén-pleisztocén korúnak vehet. A pleisztocén alatt minden bizonnyal
felspannóniai korú rétegek következnek, majd a felspannonikumot az alsó-

pannonikum váltja fel. A határt a rétegsor kifejldése, az elektromos szelvény,

a szomszédos lovászi és budafapusztai terület sztratigrafiai viszonyai és né-

hány szomszédos kútból származó kövületelfordulás alapján 580 m-ben von-
hatjuk meg. Az alsópannonikum jelenlétét 1148 m-ben Limnocardium Abichi

bizonyítja. Ennél nagyobb mélységbl kövületünk nincs; a kzettani jelleg, a
rétegtani analógia és a szénhidrogénelfordulások alapján mégis feltételezzük,

hogy az alsópannonikum tovább tart. Kzettani alapon feltételezzük továbbá,
hogy az alsópannonikum 1626 m körül átmegy a miocénbe. Ezek szerint az a
vastag, homogén márgaösszlet, amely 1402—1483 m között fekszik, még az

alsópannonikumba tartozik, s a lovászi terület Lenti márgájával párhuzamo-
sítható.

Szénhidrogének három szintben jelentkeznek: 615—621 m között, tehát a
fels-alsópannóniai határ közelében olaj sósvízzel együtt, 1243—1250 m között
az alsópannonikum közepén gáz, 1483—1502 m között a Lenti márga fekjé-
ben. de még az alsópannóniai homokrétegben kevés, sr olaj sósvízzel együtt.

Ez utóbbi olajelfordulás nem volt kitermelhet mennyiség, a 615— 621 ra-

bén fekv olajtartalmú homok azonban rövid ideig szolgáltatott kis mennyi-
ség olajtermelést. Az olajat sósvíz kísérte, s az olaj mennyisége csekély volt;

azonkívül a tároló laza homok állandóan befolyt a kútba. Az olajtermelés e-

miatt nem volt gazdaságos, úgyhogy a kút mvelését hamarosan fel kellett

adni.

Az U-l. sz. kút közelében a következ évek során még négy további kutat
mélyített a vállalat, ezek azonban nem értek el olyan mélységet, mint az U-l.
A négy kút közül olajat csak egy talált, mégpedig abban a szintben, amely a
fels-alsópannóniai határon fekszik. Az olajtermelés ennek a kútnak az ese-

tében sem bizonyult gazdaságosnak az említett okoknál fogva, s így az új falusi

mez mvelése csekély mennyiség olaj kitermelése után rövidesen megsznt.
Pince: Az újfalusi és lovászi mez között fekv terület geológiai viszonyaira

vonatkozólag az a mélyfúrás (P-l.) ad felvilágosítást, amely Lendvaújfalutól

2 Földtani Közlöny
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É-ra, az Újfalui-hegyen lév 265 m-es háromszögelési ponttól 872,7 m távol-

ságra É 15° 17' Ny irányban települt 172,1 m tszf. magasságú térszínen (a

forgatóasztal magassága 175,1 m). A fúrási munkálatok itt 1944 szén kezdd-
tek. A háborús események miatt a munkálatokat 629 m mélység elérése után
félbe kellett szakítani, úgyhogy a továbbfúrás és a befejezés tulajdonképpen
csak 1946-ban történt. A fúrólyuk teljes mélysége 1917,75 m. A fúrás 786 m-ig
homokkal váltakozó agyag- és agyagmárgarétegeket, továbbá a rétegsor fels
szakaszában lignitcsíkokat és padokat keresztezett. 786— 1484 m között vas-

tag márga- és homokos márgarétegek, továbbá közbetelepült vékonyabb ho-

mok- és homokkrétegek alkotják a rétegsort. 1484 m-tl a talpig, vagyis

1917,75 m-ig, váltakozó homok-, homokk-, márga- és homokos márgaréte-

gekbl áll az üledéksor. A fúrólyuknak ebben a szakaszában helyenként gáz-

nyomok mutatkoznak, s egyes helyeken olajszag és bitumenszag volt ész-

lelhet.

A rétegsort a kzettani kifejldés és a terület általános települési viszonyai-

nak alapján 786 m-ig felspannóniai korúnak, 786 m-tl lefelé pedig alsó-

pannóniainak tartjuk. Olyan képzdmények, amelyek miocénre volnának jel-

lemzk, nincsenek a rétegsorban; így valószín, hogy a fúrólyuk talpa még
alsópannóniai képzdményben van.
A rétegsor kifejldése egészben véve hasonló a szomszédos területek pan-

nóniai rétegsorának kifejldéséhez. Egyes szinteket — pl. fels-alsópannóniai

határ, bizonyos vastag alsópannóniai rétegösszletek — elfogadható pontosság-

gal lehet párhuzamosítani a szomszédos újfalui és lovászi terület megfelel
szintjeivel. A párhuzamosítás alapján azt kell mondanunk, hogy a terület mé-
lyebb helyzet az újfalui és lovászi résznél. Az újfalui és lovászi szerkezeti ma-
gaslatok között tehát viszonylagos tekn húzódik.

Vétyem: Legújabban a vállalat kiterjesztette kutatásait arra a vidékre,

amely a lovászi meztl 3— 4 km-rel K-re fekszik. A felszíni geológiai és geo-

fizikai tanulmányok alapján ugyanis fel lehet tételezni, hogy a jelzett vidék

még az említett nagy antiklinális területére esik, s hogy a lovászi boltozódás

gerince egy viszonylagos süllyedés után Vétyem környékén ismét felemelkedik.

A vétyemi területen mélyített els fúrás — V-l. — 3,2 km távolságban

K-DK-re fekszik az L-25-tl, vagyis a legkeletibb helyzet lovászi mélyfúrás-

tól. A fúrás helyének tszf. magassága 198,1 m (a forgatóasztal magassága
201,2 m).

A fúrás a felszíntl 793 m-ig váltakozó agyag-, lágy agyagmárga- és homok-
rétegeket, továbbá közbetelepült lignitcsíkokat keresztezett. A rétegsornak

ebben a szakaszában 620— 626 m mélységbl Limnocardium decorum került ki.

793— 1062 m között vastag márga- és homokos márgarétegeket, s márgarétegek

közé települt vékonyabb homok- és homokkrétegeket fúrt a vés. Helyen-

ként kövületek is mutatkoztak: 850—856,5 m-ben Limnocardium. Abichi,

L. desertum; 913,5— 920 m-ben Congeria banatica, Limnocardium Abichi;

1001— 1007 m-ben Congeria banatica, Limnocardium Abichi. 1062—1528 m
között srn váltakozó homok, homokk, márga és homokos márga képezi a

rétegsort, 1528— 1612 m között pedig kemény, helyenként bitumenszagú

márgaösszlet. 1612 m-tl a fúrólyuk talpáig, vagyis 1684 m-ig váltakozó tö-

mött homok-, homokk- és kemény márgarétegekben haladt a fúrás. A réteg-

sornak ebben az alsó szakaszában bíztató olajnyomok mutatkoztak.
Az említett Limnocardium decorum elfordulása arra vall, hogy a rétegsor

fels szakasza felspannóniai korú. A határt a fek alsópannóniai képzdmé-
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nyék felé 793 m-ben vonjuk meg, tekintettel arra, hogy a felspannonikum
homokosabb képzdményei ebben a mélységben mennek át az alsopannoni-

kumra valló márgásabb képzdményekbe. Különben a rétegsor 850 m-tl
kezddleg kövületekkel igazolhatóan is alsópannóniai, 1661 m mélységbl
Congeria sp. került el, tehát a fúrólyuk talpán lév képzdmények is alsó-

pannóniai korúak. Különben is a vastag márgaösszlet, amely 1528—1612 m
között fekszik, a települési viszonyok és a kzettani jelleg alapján azonosít-

ható a Lenti márgával, a márgaösszlet fekjében lév és az említett bíztató

olajnyomokat tartalmazó homokos-márgás sorozatot tehát a lovászi mez
Lovászi-sorozatával egykorúnak, vagyis alsópannóniainak kell vennünk.
A vétyemi területen a kutatások még folyamatban vannak.
Magyarszentmiklós és Újudvar. A geofizikai mérések adatai már a kutató-

fúrási tevékenység megindulásakor arra vallottak, hogy az a nagy antiklinális,

amely a Muraközbl kiindulva Lendvaúj falun keresztül Budafapuszta vidé-

kére húzódik, Budafapusztától K-re folytatódik. Éppen ezért a vállalat a fú-

rási tevékenységet erre a területre is kiterjesztette, s lemélyítette Magyar-
szentmiklós környékén az S-l. és S-2. jel fúrásokat, Újudvar közelében,

illetve Újudvartól K-re és ÉK -re pedig a D-l., D-2., D-3., D-4. és D-5. sz.

fúrásokat.

Az S-l. sz. kút Magyarszentmiklós közelében, Nagykanizsától ÉNy-ra fek-

szik, 825 m távolságra K 12° 30' D irányban a Szerdahelyi-hegyen lév kápol-
nától. A mélyfúrás tszf. magassága 174,4 m (a forgatóasztal magassága 177,4 m)
mélysége 2489,5 m. A fúrási mvelet 1939 els felében történt. [31.]

A keresztezett rétegsor a következ:

3- 546

546-1164

1164-1294

1294-1370
1370-1572

1572-1581
1581-1649

1649-1706

1706-1860
1860-1932

1932-1954
1954-2011

2011-2062

2062-2202

m váltakozó szürke és kékesszürke agyag, meszes agyag, homokos agyag
és lágy agyagmárga, közbetelepült szürke homok-, ritkábban homokk-
rétegekkel. Helyenként lignitpadok vagy csíkok, valamint barna lignites

agyag- és szürkészöld agyagpadok vagy csíkok,
m váltakozó szürke, homokos agyagmárga, homok és ritkábban homokk.

Közbetelepült szürke márgarétegek, továbbá szürke meszes agyag- és
lignitpadok vagy csíkok. 960 — 961 m: Congeria balatonica Pa., Dreis-
sensia serbica B. stb., 1077— 1079 m: C. balatonica Pa.; 1133 m: Limno-
cardium secans F. stb.

m szürke, homokos márga, homok- és homokkpadokkal vagy csíkokkal.
1187,5—1193 m: Limnocardium Abichi R. H. stb.

m váltakozó szürke, homokos márga, homok- és homokk,
m szürke, helyenként homokos márga. 1421 — 1424,5 m: Limnocardium

Abichi R. H.
m szürke homokk.
m szürke, helyenként homokos márga. 1622—1625 m: Limnocardium

Abichi R. H., Congeria banatica R. H.
m szürke, helyenként homokos márga, közbetelepült homokkrétegekkel.

1700 m körül olajnyomok,
m szürke, helyenként homokos márga.
m váltakozó szürke homokk-, sötétszürke márga- és szürke, homokos

márgarétegek. 1865—1869,5 m: Limnocardium Lenzi R. H., Congeria
banatica R. H. stb. 1893 m: C. banatica R. H.

m szürke, homokos márga, homokkcsíkokkal.
m váltakozó szürke homokk, barnásszürke homokos márga és sötét-

szürke márga.
m szürke és barnásszürke, kemény, helyenként homokos márga, homokk-

csíkokkal. 2013 — 2018 m: Congeria Partschi Höbn. stb.

m váltakozó szürke és bamásszürke, kemény, helyenként homokos márga,
szürke homok- és homokk. Helyenként gyenge benzinszag vagy bitu-

menszag.

2*
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2202-2256 m

2256-2337,5 m

2337,5-2412 m

2412-2489,5 m

kékesszürke és barnásszürke, kemény, helyenként homokos márga,
szürke homokkcsíkokkal.
srn váltakozó sötétszürke, bárnásszürke és kékesszürke, kemény,
helyenként homokos márga, továbbá szürke homokk. 2285— 2337,5 ín
között barnásszürke, olajtartalmú homokkpadok és csíkok is. Helyen-
ként bitumenszag. 2273,5 — 2279,5 m: Congeria banatica R. H.
srn váltakozó szürke homokk, szürke homokos márga és barnás-
szürke, helyenként kissé homokos márga. Egyes helyeken olajszag,
olajnyomok. Foraminiferák.
váltakozó szürke homokk és homokos márga, továbbá barnásszürke,
kemény mészmárga és helyenként bitumenszagú mészk. Egyes homok-
krétegekben foraminiferák (Miliolina, Polystornella), 2440 m-ben olaj-

nyomok.

A rétegsor fels szakasza 1164 m mélységig kövületekkel is igazolhatóan
felspannóniai korú. Az alsópannonikum 1164 m-tl 2337,5 m mélységig tart,

tekintettel arra, hogy 2279 m-bl még Congeria banatica került el, s hogy
2337,5 m-tl lefelé egyes rétegekben foraminiferák fordulnak el. A rétegsor-

nak azt a szakaszát, amely 2337,5 m-tl a talpig, vagyis 2489,5 m-ig folytató-

dik, a meghatározható foraminifera genusok és a települési analógia alapján
miocén korúnak ítéljük.

Az S-l. számú kút rétegsorában mind a fels, mind az alsópannonikum
vastagabb, mint Budafapusztán, különben a kzettani kifejldést tekintve a

pannonikum mindkét területen hasonló. Ugyancsak hasonló mindkét terüle-

ten a miocén kifejldése is.

Olajnyomok az alsópannonikum középs részében és az alsópannonikum
alján, továbbá a miocén egyes rétegeiben fordulnak el.
Az S-2. sz. mélyfúrás a Szerdahelyi-hegyen lév kápolnától 1725 m-re

D 10° 30' K irányban fekszik, s így 1500 m távolságra van D-DNy irányban
az S-l. sz. mélyfúrástól. A fúrás helyének tszf. magassága 199,3 m (a forgató-

asztal magassága 202,4 m). A fúrást a vállalat 1940-ben mélyítette és a fúró-

lyuk 2174,25 m mélységet ért el.

Rétegsora:

3— 490 m

490-1071 rn

1071-1678 m

1678- 1734 m

1734-1769 m
1769-1878 m

1878-1911 m

1911-2075 m

váltakozó szürke és kékesszürke agyag, meszes agyag és homokos agyag,
közbetelepült szürke homok- és homokkrétegekkel. Helyenként szürke
agyagmárga- és zöld agyagrétegek, továbbá barna, lignites agyag- és

lignitpadok.
szürke, helyenként homokos agyagmárga, keményebb márga, homok,
ritkábban homokk. Helyenként lignitpadok és csíkok. 725 — 731 m:
Unió atavus Pa., Limnocardium hungaricum Horn., L. Penslii F.,

Dreissensia auricularis F. stb. 942— 948 m: L. hungaricum Horn.,
D. auricularis F., Congeria balatonica Pa., C. rhomboidea Horn. stb.

szürke, homokos agyagmárga és sötétszürke keményebb márga. Helyen-
ként vékony homok- és homokkcsíkok, esetleg padok, 1464 m-ben
igen gyenge bitumenszag. 1102—1108 m: Limnocardium Abichi R. H.
stb. 1246—1252 m: L. Abichi R. H., L. Lenzi R. H., Congeria banatica

R. H. stb.

váltakozó szürke homok és homokk, továbbá sötétszürke, kemény
márga és szürke, homokos márga.
sötétszürke, helyenként homokos márga.
váltakozó, szürke, kemény márga, homokos márga és vékonyabb ho-

mokk.
szürke, helyenként homokos, kemény márga, vékony homokkcsíkok-
kal.

váltakozó sötétszürke és kékesszürke, kemény, helyenként homokos
márga és szürke homokk. 1912—1935 és 2040 — 2042 m: sárga szín,
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némi olajat tartalmazó homokkrétegek. 1925,3—1928,2 m: Limno-
cardium Lenzi R. H., Congeria banatica R. H., C. Partschi var. Maorii
Barn. et Str. stb. 2034,5 — 2040,5 m: C. banatica R. H. stb.

2075— 2130 in sötétszürke, barnásszürke és kékesszürke, kemény, helyenként homokos
márga, szürke homokkcsíkokkal. 2126 rn: Limnocardium Abichi R. H.

2130— 2174 m srn váltakozó barnásszürke mészmárga, szürke márga, sötétszürke

homokos márga és szürke, foraminiferás homokk. 2155— 2156 m között

lemezesen váltakozó sárga és szürke márgacsíkok. Helyenként benzin-

szag.

A kövületek és az elektromos szelvény alapján a rétegsor szintezhet. A
szintezés szerint a felspannonikum a felszíntl 1071 m-ig tart. Ezalatt alsó-

pannóniai üledékek következnek egészen 2130 m-ig. Az alsópannonikum alsó

határát azért vonjuk meg 2130 m-ben, mert 2126 m-ben még Limnocardium
Abichi fordul el, 2130 m-tl lefelé pedig olyan képzdmények lépnek fel,

amelyek helyenként foraminiférákat tartalmaznak, tehát miocén kordáknak
vehetk.

Sztratigráfiai tekintetben a két szentmiklósi fúrás rétegsora lényegében ha-

sonló. Közös vonásuk, hogy mindkét fúrás pannonikuma vastagabb a budafa-

pusztai pannonikumnál. Különösen feltn a felspannonikumban, hogy azok
a Congeria balatonica-s rétegek, amelyek Budafapusztán 400 m körüli mélység-

ben fordulnak el, Szentmiklóson 700—900 m körül találhatók, a szentmiklósi

legfelsbbpannóniai képzdmények tehát a budafapusztai területen hiányoz-

nak, illetve lényegesen vékonyabbak.
Olajnyomok az S-2. rétegsorában is elfordultak, a tárolókzet rossz át-

eresztképessége következtében azonban gyakorlatilag kiaknázhatatlannak bi-

zonyultak éppen úgy, mint a szomszédos S-l. sz. mélyfúrásban. Éppen ezért

szénhidrogéntermelés szempontjából mindkét szentmiklósi fúrás eredményte-
lenül végzdött. Mindennek ellenére figyelemre méltó, hogy olajnyomok a

szentmiklósi területen az alsópannonikum alján és a miocénben is elfordulnak

;

mint tudjuk, a budafapusztai területen a kitermelhet olajelfordulások az

alsópannonikum közepére esnek, de tartalmaz olajnyomokat az alsópannoni-

kum alsó része és a miocén is.

Szerkezetileg az S-2. -magasabb helyzet az S-l-nél, minthogy azok a szin-

tek, amelyek az S-2. és S-l. viszonylatában azonosíthatók, az S-2-ben kisebb

tengerszint alatti mélységben fordulnak el, mint az S-l-ben. Az S-l. az anti-

klinálisnak már az É-i szárnyán települt. A budafapusztai olajtartó boltozat

szerkezeti helyzeténél viszont mind az S-2., mind az S-l. mélyebb fekvés.
Az újudvari területen az els fúrás — D-l. — Újudvar község közelében, a

róm. kát. templomtól D 30° 30' Ny irányban 942 m távolságra fekszik 182,5 m
magasságú térszínen (a forgatóasztal magassága 185,9 m). A fúrás tehát

5,3 km-rel K-ÉK irányban van az S-2-tl.

A fúrás 1943. évben mélyült és 2603,5 m mélységet ért el.

Rétegsora:

3— 44 m sárga homok.
44— 855 m váltakozó szürke, kékesszürke vagy zöldesszürke agyag, homokos agyag

és agyagmárga, továbbá szürke vagy zöldesszürke homok. Közbetele-
pült lignitcsíkok. 810 m-ben barnásszürke, kemény mészmárgapad.
580 m: Melanopsis oxyacantha B.

855— 1202 m szürke agyagmárga, homokos agyagmárga, homok és homokk válta-

kozása. 912 m-ben barnásszürke, kemény mészmárgapad. 912,5 — 918 m:
Dreissensia auricularis F. stb. 1045,5—1051 m: Dreissensia sp. stb.
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1202-1479 m

1479-1522 in

1522-1844 m

1844-1979 m

1979-2006 m

2006-2114 m

2114-2218 m

2218-2303 m

2303-2331 m
2331-2479 m

2479-2603,5 rn

szürke, homokos márga, közbetelepült szürke, kemény márgarétegek-
kel. 1268—1276 m: szürke homok és homokk,
váltakozó szürke homokk és homok márga.
szürke, homokos márga, szürke márga és szürke vagy sötétszürke,
kemény márga. 1680—1695 m között szürke homokk. 1560—1565 m:
Limnocardium Abichi R. H., Congeria banatica R. H., C. Partschi
Horn. stb. 1647,5— 1651 m: L. Abichi R. H., L. Lenzi R. H., C. Partschi
var. Maorii Barn. et Str. stb. 1801,5 — 1804 m: L. Abichi R. H. stb.

váltakozó szürke márga, szürke, hortiokos márga, szürke vagy sötét-

szürke, helyenként homokos, kemény márga, továbbá szürke homok
és homokk. 1945—1949 m: Limnocardium Lenzi R. H. (?)
sötétszürke, kemény márga, helyenként vékony, szürke homokkcsíkok-
kal.

váltakozó szürke homokk és sötétszürke vagy barnásszürke, kemény,
helyenként kissé homokos márga.
sötétszürke és barnásszürke, kemény márga. Ritkán közbetelepült
szürke homokkcsíkok és padok. Egyes helyeken gyenge bitumenszag.
2185,5— 2190 m: Congeria cfr. banatica R. H.
srn váltakozó sötétszürke és barnásszürke, helyenként kissé homokos,
kemény, általában bitumenszagú márga és mészmárga, továbbá szürke
homokkcsík, valamint barnásszürke, általában bitumenszagú vagy
bitumenes, foraminiferás konglomerátumcsíkok és padok. 2230— 2250 m
körül a márgában réteglapok mentén olajnyomok.
sötétszürke, kemény márga, helyenként vékony, szürke homokkcsíkok-
kal.

srn váltakozó sötétszürke és barnásszürke, helyenként homokos,
néhol kemény, gyakran bitumen- vagy petróleumszagú márga, továbbá
szürke homokk- és barnásszürke, apró szem foraminiferás konglome-
rátumcsíkok és padok.
sötétszürke és barnásszürke, helyenként homokos, gyakran kemény
márga, szürke homokk- és ritkábban konglomerátumcsíkokkal. He-
lyenként sárgásbarna eruptív tufacsíkok. 2540 m: gyenge bitumenszag.
2600 m-ben a furómag felületén gázbuborékolás és benzinszag.

A rétegsor fels része kövületekkel igazolhatóan felspannóniai; vastagsága

tekintélyes. A határt a fek alsójiannonikum felé 1202 m-ben vonjuk meg, te-

kintettel arra, hogy ezalatt a mélység alatt következnek az alsópannóniaira

valló vastag, egynem márgaösszletek. 1560 m-ben Limnocardium Abichi,

Congeria banatica, C. Partschi jelzik az alsópannonikum kétségtelen jelenlétét.

Az alsópannonikum 2190 m-ig követhet, amely mélységbl Congeria cfr.

banatica került el. A miocént jelz foraminiferás képzdmények 2218 m-tl
kezddleg lépnek fel, éppen ezért az alsópannonikum és a miocén határát

2218 m-ben vontuk meg. A miocén azután egészen a fúrólyuk talpáig tart.

A rétegsor kifejldése egészben véve a szentmiklósi fúrások rétegsorának ki-

fejldéséhez hasonlít. Szénhidrogének azonban sokkal szórványosabban mu-
tatkoznak, mint Szentmiklóson: az alsópannonikumban gáznyomokon kívül

csak gyenge bitumenszag, a miocénben elvétve még olajnyomok is. A fúrás

tehát nem volt eredményes.
Szerkezetileg a D-l. mélyebb helyzet az S-2-nél, az újudvari fúrás tehát az

említett nagy antiklinálisnak már mélyebb helyzet részén fekszik, mint az

S-2., vagy esetleg egy viszonylagos szinklinálisban, amely az említett anti-

klinálist K-en lezárja.

A D-l -ti K-re Nagybakónak közelében két további kutatófúrás — D-2. és

D-3. — mélyült. E két fúrás egymás közelében, egymástól 689 m távolságban

fekszik, s a két fúrás közül a D-2. jel csak 946 m-ig ért le, s nem hatolt át a

felspannonikumon. A D-3. sz. mélyfúrás 4,3 km távolságban K-re fekszik a

D-l-tl és 2224,25 m mélység. A fúrás vékony holocén képzdmény kérész-
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tezése után 1232 m-ig homokos, agyagos, márgás felspannóniai üledéket
tárt fel, 1232 m-tl azután a talpig (2224,25 m) alsópannóniai korú, fképpen
márgás képzdményeket. A feltárt rétegsor alsó szakaszán 2080—2224 m kö-

zött helyenként olajnyomok mutatkoztak, kiaknázható mennyiséget azonban
ezek nem értek el.

A D-3. rétegsorát a D-l. rétegsorával összehasonlít va azt mondhatjuk, hogy a
kifejldést tekintve a két rétegsor hasonló, s hogy a D-3. szerkezetileg a
D-l -el egyez helyzet.
A vállalat a kutatásokat kiterjesztette a D-3. sz. mélyfúrástól ÉK-re fekv

vidékre is, hogy tisztázza az olajgeológiai viszonyokat azon a területen, ahol

a budafapusztai gravitációs maximum a Balaton környéki gravitációs maxi-
mumhoz csatlakozik. Evégett fúrta a D-4. sz. kutat és kezdte meg a háborús
események miatt abbamaradt D-5. sz. fúrást.

A D-4. sz. kút 7,8 km-rel ÉK-re fekszik a D-3. sz. mélyfúrástól, Garabonc
és Zalakaros helységek között, 123,9 m magasan a tengerszint felett (a forgató-

asztal magassága 126,9 m). A fúrás idpontja 1944. év, mélysége 1830,25 m.

A keresztezett rétegsor a következ:

3
4

18

305 -

876 -

1070 -

1406
1412

1568
1573
1600
1618
1663

1743 -

1752,5
1758

1762 -

1783
1810
1819

- 4 m
- 18 m
- 305 m

- 876 m

-1070 rn

-1406 m

-1412 m
-1568 m

-1573 m
-1600 m
-1618 m
-1663 m
-1743 m

-1752,5 m

-1758 ra

-1762 m

-1783 m
-1810 m
-1819 m
— 1830,25m

humuszos agyag.
sárga, helyenként homokos agyag.
szürke és kék, helyenként homokos agyag és meszes agyag, közbe-
települt szürke homok-, ritkán homokkrétegekkel. Helyenként lig-

nitcsíkok.

váltakozó szürke, helyenként homokos agyagmárga, homok és vékony
homokk. Közbetelepült lignitpadok, valamint szürke, kemény már-
gapadok, illetve csíkok.
szürke, helyenként homokos agyagmárga, homok- és homokkréte-
gekkel. 897,8 — 902 m: Limnocardium cjr. apertum M., L. Penslii F.
stb. 1039—1041,5 m: L. otiophorum B. stb.

szürke, helyenként homokos agyagmárga. 1295—1300,5 m: Limno-
cardium Abichi R. H., Congeria banatica R. H.
szürke homok.
szürke, helyenként homokos agyagmárga. 1418—1423,5 m: Limno-
cardium Abichi R. H., Congeria banatica R. H.
szürke homok.
szürke, helyenként kissé homokos agyagmárga.
szürke, tömött homok.
szürke márga, helyenként homokkcsíkokkal.
szürke és barnásszürke kemény márga és mészmárga. 1669— 1674 m:
Limnocardium Lenzi R. H. (?), Pisidium sp. stb.

szürke, durvaszem konglomerátum homokklencsékkel. Miliolinák.

A homokk helyenként olajszagú és éterrel olajreakciót ad.

szürke, kemény mészk és világosszürke, márgaeres, agyagos mészk,
szürke homokk és barnásszürke márga. 1758—1819,2 m: Lithotham-
nium ramosissimum Rss., Amphistegina Hauerina d’Orb., Hetero-

stegina costata d’Orb., Miliola sp., Echinoidea töredékek, Arca sp.,

Ostrea cochlear Poli., Pecten denudatus Rss., Dentalium sp.

világosszürke, lithothamniumos konglomerátum és barnásszürke, bi-

tumenszagú, homokos, lithothamniumos márga.
szürkésbarna, bitumenszagú, homokos márga és mészmárga.
szürke és világosszürke, lithothamniumos konglomerátum,
szürke konglomerátum és durvaszem, kavicsos homok.

A legfels vékony humuszos agyagréteg alatt következ üledéksort részben a

gyérszámú kövület, részben a kzettani kifejldés alapján 1070 m-ig fels-

pannóniai korúnak vesszük. 1070 m-tl lefelé jelentkeznek az alsópannoni-

kumra valló vastag, egynem márgaösszletek. Különben az alsópannonikumot
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1295 m-ben Limnocardium Abichi és Congeria banatica jelzi. 1674 m-ben még
Limnocardium (L. Lenzi?

)

fordul el, az alsópannonikum alsó határát tehát
ez alatt a mélység alatt 1743 m-ben vonjuk meg, ahol els ízben lépnek fel

foraminiferákat tartalmazó képzdmények. 1743 m-tl a talpig — 1830,25 m —
miocén korú a rétegsor. A miocénnek 1758— 1819,2 m között fekv szakasza
a benne elforduló fauna és kzettani kifejldés alapján ítélve felsmediterrán,
részben mélyebbtengeri slir, részben sekélyvízi képzdmény. A biztosnak ve-

het felsmediterrán és a valószín alsópannonikum között fekv vékony össz-

let (1743— 1758 m) eszerint még vagy a felsmediterránhoz tartozik, vagy már
a szarmatikumot képviseli. 1819 m alatt elforduló konglomerátum és kavicsos
homok még valószínleg felsmediterrán korú.
A rétegsor kifejldésében figyelemre méltó, hogy a felspannonikum aránylag

vastag, úgymint a D- 1-ben és D-3-ban, valamint a két szentmiklósi fúrásban.

Az alsópannonikum feltnen márgás és jóval vékonyabb, mint az elbb emlí-

tett fúrásokban. A miocén némiképp eltér jelleg az eddig ismertetett miocén
rétegsoroktól, amennyiben lithothamniumos képzdmények lépnek fel benne.
Ez az egykori tengerpart közelségére vall. Egészben véve a rétegsor települési

viszonya arra utal, hogy a D-4 szerkezetileg valamivel magasabb helyzet a

D-l-nél és D-3-nál.

Olajnyomok csak a miooén tetején mutatkoztak, ott is csak egész elenyész
mennyiségben.
A vállalat a D-4-tl ÉK-re 8,1 km távolságban, Balatonhídvégnél is terve-

zett egy fúrást (D-5). A fúrási mveletek 1944 szén meg is kezddtek, a

háborús események miatt azonban a munkálatokat nem lehetett folytatni,

úgyhogy a fúrás 132 m mélység elérése után meg is sznt, felspannóniai
agyagrétegekben. A fúrás említésre méltó geológiai adatokat nem szoltáltatott.

Hahót és Ederics: A vállalat f kutatási területei közé tartozik az a vidék,

amely Budapusztafa—Magyarszentmiklós—Újudvar vonaltól É-ra, azzal pár-

huzamosan Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Hahót és Kilimán helységek kör-

nyékén terül el. A nehézséger-mérések ezen a vidéken Ny—K tengely ter-

jedelmes gravitációs maximumot mutattak ki, a szeizmikus felvételek pedig

ugyanott a maximum szárnyain dléseket észleltek. A geofizikai mérések ered-

ményeinek alapján az említett vidéket Hahót helység után „hahóti szerkezet”

névvel jelöljük. A szerkezet jelenlétét a felszínen geológiailag az jelzi, hogy
fiatal-pliocén kavicsok a szerkezet magas helyzet részein nincsenek: a folya-

matos hegyképz mozgások a kavicsot hozó folyókat onnan elterelték.

Az els fúrások — H-l., H-2., H-3. — Kilimán közelében a szerkezet K-i

részén mélyültek. A kutatások azután Ny felé folytatódtak, s azok során

készült Hahót mellett a H-4., majd késbb a H-23. sz. fúrás, távolabb Ny-ra
Hahót és Pusztaszentlászló között pedig a H-12. Pusztaszentlászlón a H-5. sz.

mélyfúrással (V. tábla) kezddött a fúrási tevékenység. A fúrás eredményes
befejezése után a munkálatok tovább folytatódtak Pusztaszentlászló vidékén,

és számos további kút lemélyítésére került sor. Közben a kutatások a szerkezet

D-i és Ny-i részére is kiterjedtek. Pusztaszentlászlótól DK-re a szerkezet D-i

részén mélyült a H-ll . sz. fúrás, a szerkezet Ny-i részén pedig a H-18. A H-18.

sz. fúrást a következ években Pusztaederics környékén még számos további

fúrás követte.

1947 széig a hahóti szerkezet területén 36 fúrás mélyült. E fúrások ered-

ménye a hahóti (pusztaszentlászlói) olajmez és az edericsi (pusztaedericsi)

gázelfordulás feltárása.
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A H-l., H-2. és H-3. sz. fúrások Kilimántól Ny-ra 1 — 1,4 km távolságban

fekszenek a Principális-csatorna völgyében, egymás közelében. A terület geo-

lógiai viszonyait jellemzen mutatja be a H-3. sz. fúrás által keresztezett

rétegsor. A másik két kilimáni fúrás rétegsora a H-3-éhoz közel hasonló.

A H-3. sz. fúrás 147 m magasan fekszik a tengerszint felett (a forgatóasztal

magassága 150,8 m), mélysége 797,75 m, legmélyebb a három kilimáni fúrás

közül. A fúrási mvelet 1940-ben történt.

Rétegsora a következ:

3— 390 m

390 — 626 in

626-720 m
720-763 in

763-797,75 m

váltakozó szürke, helyenként kékes- vagy zöldesszürke agyag, szürke
agyagmárga és homokos agyag, továbbá szürke homok. Közbetelepült
szürke homokk- és kemény mészmárgapadok. Helyenként pirít konk-
réciók.

váltakozó szürke agyagmárga, homokos márga, továbbá szürke homok
és homokk. 519 — 559 m között egyes rossz áteresztképesség hornok-
és homokkszakaszok némi olajat tartalmaznak, vízzel együtt,
szürke, homokos márga.
sötétszürke, helyenként kissé homokos márga.
szürke és sárgásszürke mészk.

A rétegsor kzettani jelleg és az elektromos szelvény alapján ítélve 626 m
mélységig felspannóniai korú. Ezt a megállapítást megersítik azok a kövü-
letek, amelyek a szomszédos H-l. sz. fúrásból kerültek ki. A H-l-ben ugyanis
540 m körüli mélységbl Limnocardium apertum Mü. faj ismeretes. 626 és

763 m között fekv márgarétegeket alsópannóniainak tartjuk, részben a kzet-
tani jelleg és a települési viszonyok, részben a H-l. hasonló szintjébl (683 m,
750 m) elkerült Limnocardium Abichi R. H. elfordulások alapján. A 763 m-
ben kezdd és a fúrólyuk talpáig tartó mészk kora kövületek hiányában
közelebbrl nem határozható meg. A kzet küls megjelenése, szöveti szerke-

zete és a települési viszonyok alapján mégis nagy valószínséggel tételezhetjük

fel, hogy a mészk a Keszthelyi-hegység felstriász képzdményeivel egykorú.
Eszerint a H-3-ban az alsópannonikum alatt megütött, alaphegységnek szá-

mító mészk tulajdonképpen a Keszthelyi-hegységnek egy Ny-i, mélybe süly-

lvedt darabja, amelyet az alsópannóniai beltenger transzgressziója takart be
üledékkel.

A H-l. és H-2. sz. fúrások szelvénye a H-3. szelvényéhez közel hasonló.
Mint figyelemre méltó eltérést, mégis meg kell említenünk, hogy a H-2-ben
Kertai megfigyelései szerint 740 és 764,5 m között a fúrólyuk alján világos-

szürke, kemény hidrokvarcit- (gevzirit-) réteg és srn rétegezett, fehér és

szürke, lágy, laza mésztufa fordul el. Ez édesvízi forráslerakódásra utal.

A H-2. fúrása technikai nehézségek miatt ebben a forráslerakódásban ért véget,
bár a fúrás a H-3. rétegsorának alapján ítélve bizonyára rövidesen elérte volna
a mezozoikumot. Feltételezhetjük tehát, hogy az említett édesvízi forráslerako-

dás közvetlenül a mezozoikumon fekszik, s hogy a hévforrások feltörése a
mezozoikumot érint törésvonalak mentén ment végbe.

Olaj a felspannonikum alsó szakaszában mutatkozott egyes homokokban
és homokkövekben. Sajnos, a tárolókzet nagyon rossz áteresztképesség, s

az olaj vízzel együtt fordul el, úgyhogy vizsgálatok alkalmával az említett
rétegek olajat csak nyomokban szolgáltattak. Gyakorlatilag tehát ez az olaj-

elfordulás kiaknázhatatlan.
A hahóti szerkezeten történ kutatások folytatásaként 1941-ben a vállalat

Hahót mellett mélyített egy fúrást — H-4. — , 4,7 km távolságra Ny-DNy
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irányban a H-3-tól. A fúrás 154,1 m magas térszínen települt (a forgatóasztal
magassága 157,1 m) és 906,1 m mélységet ért el.

Rétegsora:

3-434 ra váltakozó szürke, helyenként zöldesszürke agyag, szürke homokos
agyag, meszes agyag és agyagmárga, továbbá szürke homok. Közbe-
települt szürke, kemény mészmárga- és lignitcsíkok vagy padok, vala-
mint szürke homokklencsék.

434-694 m váltakozó település szürke márga, homokos márga, agyagmárga, to-
vábbá szürke homok, ritkábban homokk. Közbetelepült szürke, ke-
mény mészmárgapadok és csíkok, valamint lignitcsíkok. 490 m: Valvata
öcsensis Soós. 690 m: Melanopsis cfr. ocxyacantha B.

694-874 m szürke, helyenként homokos márga, homok- és homokkcsíkokkal,
szürke márga és barnásszürke homokos márga. Benzinszag.874-878 ra

878-900 m szürke, kemény, helyenként homokos márga. A fúróiszapon olajnyo-
mok.

900-905 m tzk és tzkbreccia.
905-906,1 m szürkésfehér mészk.

A rétegsornak a fels, homokosabb része 694 m mélységig, kifejldése alap-

ján ítélve, felspannóniai korú. Ezt megersíti az a két kövület is, amely ebbl
a szakaszból került ki. 694 m-tl lefelé ersen márgás a rétegsor, úgyhogy a

vidék általános geológiai felépítése alapján a képzdményeket 900 m mélységig
alsópannóniainak vesszük. A 900 m és a fúrólyuk talpa (906,1 m) között

keresztezett rétegek képviselik a mezozoikumot. Ezek szerint a települési vi-

szonyok a H-4. rétegsorában a H-3. környékének települési viszonyaihoz ha-

sonlóak: mezozóikus alaphegységen transzgresszív módon települt alsópanno-

nikum fekszik. A mezozoikum felszíne azonban a H-4-ben már észreveheten
mélyebben van, mint a H-3-ban, a különbség 131 m.
A kút fúrása közben az alsópannonikum alján, illetve az alsópannonikum és

a mezozoikum határán olajnyomok mutatkoztak, s gyenge olajnyomok voltak

észlelhetk, amikor a fúrólyuk alsó szakaszát 890—906,1 m között egy réteg-

vizsgálat alkalmával feltártuk. Ez arra vall, hogy olajnyomok Hahót környé-

kén is elfordulnak, éspedig közel olyan településben, ahogyan (a további

Ny-ra es) Pusztaszentlászlón találjuk az olajat. Ez a körülmény indokolta

Hahót község közelében a H-23. sz. fúrás mélyítését, amely a H-4-tl 1,3 km-re
É-ÉNy irányában fekszik 157,5 m tengerszint feletti magasságú térszínen (a

forgóasztal magassága 160,5 m). Ez a fúrás 1943-ban készült.

A H-23. a következ rétegsort tárta fel:

3— 890 m

890-1134 m

1134-1262 m

1262-1290 m

1290-1293 m

1293-1329 m
1293-1329 in

1329-1334,1 m

váltakozó szürke homok, homokk, agyag és agyagmárga. Helyenként
márga- és mészmárgapadok, csíkok, továbbá lignitpadok és csíkok,

szürke, lágy, helyenként homokos agyagmárga, ritkábban márga, köz-

betelepült szürke homok- és homokkpadokkal, csíkokkal. Helyenként
mészmárgacsíkok.
szürke és barnásszürke, 1260 m körül világosbarna, kemény márga.
1229—1235 m között fehér, lágy mésztufapadok.
szürkésbarna és világosbarna, kemény márga, márgás hoinokkcsíkok-
kal. 1266,7 m: Miliolina töredék.
sötétszürke márga, világosszürke, finomszem konglomerátumcsíkok-
kal. Foraminiferák, Bryozoák.
szürke, lilhothamniumos mészk. A rétegtetn gyenge olajnyomok,
szürke, lithothamniumos mészk. A rétegtetn gyenge olajnyoraok.

szürkésfehér, összetöredezett mészk.

A fúrás rétegsora csak nagy fenntartással szintezhet, minthogy szintezés-

hez felhasználható kövületek és jellemz képzdmények csak a rétegsor miocén
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szakaszában fordulnak el. Az 1293— 1329 m között fekv lithothamniumos
mészk minden bizonnyal felsmediterrán, a fekjében lev töredezett, össze-

morzsolt mészk nyilván mezozóos. A lithothamniumos mészk közvetlen fed-
jét képez konglomerátumcsíkos márga, a benne található foraminiferák és

hryozoák alapján, még a miocénhez tartozik, s esetleg a miocénhez (felsmedi-
terrán, szarmata?) sorozható az a márgaösszlet is, amely 1262—1290 m között

fekszik, s amely 1266,7 m-ben Miliolina töredékeket tartalmaz. A rétegsornak
tehát az 1262 m felett lev szakasza volna pannóniai. A pannonikumon belül

a fels- és alsópannonikumot nem lehet megnyugtató módon elválasztani,

minthogy kövületeink nincsenek innét s a rétegsor kzettani kifejldése nem
jellemzen alsópannóniai, illetve felspannóniai azon a helyen, ahol a fels-,

alsópannóniai határt sejtjük. Mindenesetre mi a fels-, alsópannonikum határát
890 m-be helyezzük, de nem tartjuk lehetetlennek, hogy a határ jóval lejjebb,

1134 m-ben van. Megítélésünk szerint az elz határmegvonás a valószínbb,
mert különben a felspannonikum túl vastag lenne.

Ezek szerint a legvalószínbb szintbeosztás a következ: 3— 890 m fels-
pannóniai, 890—1262 m alsópannóniai, 1262— 1329 m miocén (alul minden
bizonnyal felsmediterrán). 1329 m-tl a talpig (1334,1 m) mezozóos.
A rétegsor már lényegesen eltér a H-4 és H-3 rétegsorától, amennyiben

pannonikuma jóval vastagabb, mint a H-4 vagy a H-3 pannonikuma. Azon-
kívül a H-23 rétegsorában miocén képzdmények is vannak, jeléül annak,
hogy a H-23 vidékén a transzgresszió már a miocénben kezddött. Az alap-

hegység itt is mezozóos, szerkezetileg azonban ez jóval mélyebben fekszik a
H-23-ban, mint a H-4-ben. A szerkezeti különbség a két hely mezozoikumának
felszínén 425 m. A különbség kialakulása a legnagyobb valószínséggel úgy
magyarázható, hogy a két fúrás — H-4 és H-23 — között nagyjából É—

D

csapású vetdés húzódik, amely vetdés mentén a Ny-i oldal (amelyre a H-23
esik) ersen lesüllyedt. A vetdést a gravitációs mérések adatai is valószín-
sítik.

Olajtermelés szempontjából a fúrás eredménytelen maradt, minthogy olaj-

nyomok csak egy helyen mutatkoztak: a lithothamniumos mészk tetrészén
gyenge, beszáradt olajfoltok alakjában.
A Hahóttól Ny-ra, Hahót és Pusztaszentlászló közé es területnek földtani

felépítését a H-12. sz. mélyfúrás szelvényeibl ismerjük. Ez a fúrás a H-23-tól
2,8 km-re Nv-ÉNy irányban fekszik 198,2 m magasan a tsz. felett (a forgató-

asztal magassága 201,3 m). A fúrás 1942 szén kezddött és 1943 januárjában
fejezdött be. A fúrólyuk talpának mélysége 1462,5 m.

Rétegsora:

3- 546

546- 968

968- 996
996-1020
1020-1120

1120-1200
1200-1326

m váltakozó szürke homok, agyag, homokos agyag és agyagmárga. Közbe-
települt sárgásszürke, kemény mészmárgapadok, továbbá lignitcsíkok
és padok. A talp közelében barnásszürke lignites agyag is.

m váltakozó szürke agyagmárga, márga, homokos márga, továbbá homok
és homokk. Közben szürke, kemény mészmárgapadok és csíkok,

m szürke, helyenként homokos márga.
m váltakozó szürke márga és homokk.
m szürke, helyenként homokos márga. 1036 — 1041 és 1043 — 1047 m kö-

zött homok- és homokkrétegek.
m váltakozó szürke márga, homokos márga, homok és homokk,
m szürke, helyenként kemény márga és homokos márga, homokkcsíkok-

kal. 1258—1261 m-ben szürke homokréteg. 1221 — 1227 m: Limnocar-
dium Abichi R. H.
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1326-1408 m

1408-1411 m

1411-1414 in

1414—1454 m

1454-1462,5 m

szürke, sötétszürke és barnásszürke, kemény, helyenként bitumenszagú
márga. 1358—1363,5 m: Velutinopsis Paneléi B. (?)
sötét barnásszürke agyagmárga és sötét szürkésbarna, bitumenes agyag-
márga. Miliolinák.
világos szürkéssárga, mészktörmelékbl álló, aprószem konglomerá-
tum. Igen sok fehér mészálga töredék. Foraminiferák. Beszáradt olaj-

foltok.

fehér és világosszürke, egyes helyeken sötétebb szürke lithothamniumos
mészk. Pectensp. Foraminiferák. A rétegtet közelében beszáradt olaj-

foltok.

világos sárgásszürke, dolomitos mészk.

A rétegsor a felszíntl lefelé 1408 m-ig pannóniai korú. A fels-, alsópanno-

nikum határát 968 m-ben vonjuk meg, minthogy kb. ez alatt a mélység alatt

lépnek fel nagyobb vastagságú, egynem, alsópannonikumra valló márgaössz-

letek. Különben az alsópannonikum jelenlétét 1221 m-ben Limnocardium
Abichi jelzi. 1408 m-ben foraminiferás agyagmárgák vezetik be a miocént.

A vékony agyagmárgaösszlet alatt ugyancsak vékony konglomerátum követ-

kezik, majd 40 m vastagságú lithothamniumos mészk. A lithothamniumos mész-

követ felsmediterránnak tartjuk, a fedben lév konglomerátum és foramini-

ferás agyagmárga tehát vagy felsmediterrán, vagy már szarmata korú. A litho-

thamniumos mészk fekjében lév dolomitos mészk mezozoikumra vall.

A rétegsor tehát egészben véve a H-23 rétegsorához hasonló. Megvan benne

a vastag pannonikum, az aránylag vékony, részben lithothamniumos mészk-
bl álló miocén, továbbá a mezozoikum, amely az alapkzetet képezi. Az alap-

kzetet üledékkel betakaró transzgresszió tehát a H-12 vidékén is a miocén-

ben, közelebbrl a felsmediterránban kezddött. Az alapkzet a H-12-ben

még nagyobb mélységben fekszik, mint a H-23-ban, az a jelleg tehát, hogy az

alapkzet felszíne a Keszthelyi-hegységtl kiindulva Ny felé fokozatosan lejt,

a Hahót és Pusztaszentlászló között fekv területen is kifejezésre jut.

Olajtermelés szempontjából a H-12. sz. fúrás sem volt szerencsés. Olaj

ugyanis csupán beszáradt foltok alakjában fordul el a lithothamniumos mész-

k tetején és a lithothamniumos mészkövet fed konglomerátumban, továbbá

gyenge nyomoknak nevezhet mennyiségben az alsópannonikum bazális már-

gáiban, amelyekbl csak vegyszerek segítségével mutatható ki.

A hahóti szerkezeten folyó kutatások során ez ideig az a fúrás szolgáltatta a

legjobb eredményt, amely a H- 12-tl 3 km távolságban Ny-ra, Pusztaszent-

lászló község mellett fekszik, s amely a H-5 számot viseli. A fúrás 1941 végén

kezddött és 1942 februárjában fejezdött be, sikeresen. Térszínileg 211,2 m
magasságban van a tsz. felett (a forgatóasztal magassága 214,2 m), végleges

mélysége 1429,5 m.

A H-5. sz. mélyfúrás a következ rétegsort keresztezte (V. tábla):

3 — 14 m barna, kissé homokos agyag és homok.
14— 816 m váltakozó szürke, kékesszürke és zöld agyag, szürke, meszes agyag

agyagmárga és homokos agyagmárga, továbbá szürke homok, ritkábbal

homokk. Közbetelepült barnásszürke, lignites agyagpadok, valamint

lignit- és szürke, kemény mészmárgapadok, csíkok.

815— 968 m váltakozó szürke, homokos agyagmárga, homok és homokk.
968 — 1107 m szürke, homokos agyagmárga és márga közbetelepült szürke homok

padokkal és csíkokkal.

1107—1200 m szürke homok, homokk és homokos márga.
1200—1278 m szürke, homokos agyagmárga és márga. Helyenként gyenge bitumen

szag.
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1278—1361 m váltakozó szürke homok-, homokk- és homokos márgarétegek. 1307 —
1321, 1333 m körül homokrétegekben olajnyomok.

1361 — 1425 m sötétszürke kemény márga. 1380—1387 m: Litnnocardium Lenzi R. H.
1425—1426 m fehér, világosszürke, üreges, likacsos lithothamniumos mészk. Olaj-

tartó.

1426 — 1429,5 m világosszürke mészk. Olajtartó.

4

A rétegsor 1425 m mélységig pannóniai korú, 1425—1426 m között — a

lithothamniumos mészk — felsmediterrán, 1426 m-tl lefelé pedig mezozóos
(felstriász?). A pannóniai üledéksorban megvan mind a fels-, mind az alsó-

pannonikum. A felspannonikum jelenlétét a felszíni feltárások, valamint a

H-5 környékén mélyített egyes fúrásokból elkerült felspannóniai kövületek
igazolják. Az alsópannonikum ugyancsak kövületekkel bizonyítható, részben

magában a H-5-ben, részben pedig a közelben lev és a H-5-tel jól párhuzamo-
sítható fúrások szelvényeiben. A határ a fels- és alsópannonikum között el-

mosódott és csak bizonyos fenntartással vonható meg. Ennek oka az, hogy a

fels- és alsópannonikum határképzdményei nagyon hasonlóak, hogy ezek a
határképzdmények kövületszegények, s hogy aránylag kevés magfúrás tör-

tént a szóban forgó szakaszon. A fels-, alsópannonikum határát a H-5-ben
968 m-ben vontuk meg, mert a rétegsor általános kzettani jellegében ezen a
helyen mutatkozik olyan különbség, hogy annak alapján kell valószínséggel
lehet elválasztani a homokosabb felspannóniai üledéksort a márgásabb alsó-

pannóniaitól.

A H-5 rétegsora általánosságban hasonlít az ismertetett H-12és H-23 réteg-

sorára. Ki van fejldve benne a pannonikumon kívül a miocén is, az alap-

hegységet itt is a mezozoikum képviseli, s a miocén közvetlenül az alaphegy-

ségre települt. A H-5 rétegsorában a lithothamniumos mészk felett egyéb
miocén képzdményt kimutatni nem sikerült, bár ilyenek a H-5 közelében

több fúrás rétegsorában elfordulnak.
Gyakorlatilag nagy jelentség az a körülmény, hogy a lithothamniumos

mészk és a mezozóos mészk olajtároló. Az olaj az említett mészkösszlet
likacsaiban, üregeiben, repedéseiben fordul el, s kereskedelmileg kitermelhet
mennyiség olajelfordulást képez.

A H-5. sz. kút eredményes befejezése után Pusztaszentlászló közvetlen kör-

nyékén, a H-5 közelében még számos fúrás mélyült és kialakult a hahóti

(pusztaszentlászlói) olajmez. A fúrások szolgáltatta földtani adatok alapján

a terület rétegtani és szerkezeti viszonyait lényegében megismertük. Ezek sze-

rint az olajmez vidékén az alaphegységet 1400—1600 m-rel a felszín alatt

mezozóos (felstriász?) mészk és dolomitos mészk képezi. A mezozóos mész-
kre miocén üledékek települtek, jelezve azt, hogy a transzgresszió Puszta-

szentlászló vidékén is a miocénben kezddött. A miocén lithothamniumos
mészkbl (lajtamészk) és egy másik, részben a lithothamniumos mészkre,
részben közvetlen a mezozoikumra települt vékony összletbl áll. Ezt az össz-

letet márga, bitumenes agyagmárga, agyag, illetve homokk, konglomerátum,
kavics és mészkmálladék alkotja. Foraminiférákat tartalmaz, tehát még mio-
cén korú. Vastagsága változó, eddig észlelt legnagyobb vastagsága — a H-8-
ban — 13 m. A lithothamniumos mészk is változó vastagságú, a H-9-ben pl.

több mint 14 m. másutt csak 1 m, helyenként pedig teljesen hiányzik. A litho-

thamniumos mészk kora felsmediterrán, a lithothamniumos mészknél fiata-

labb, említett összlet vagy felsmediterrán, vagy szarmata. Az összlet szarmata-
kori volta mellett a rétegtani fekvésen kívül még az is bizonyít, hogy a H-8. sz.
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fúrás rétegsorában a szóban forgó összlet tetején 8 cm vastagságú, váltakozó
sárgásbarna és bamásszürke lemezekbl álló márgaréteg van, amely márga-
réteg igen hasonlít a budafapusztai és lovászi fúrásokkal kapcsolatban említett
„lemezes márgá”-hoz (3. ábra).

A miocénre, ahol pedig a miocén hiányzik, közvetlenül az alaphegységre
alsópannóniai üledéksor települt. Az alsópannóniai üledéksor bazális része

Pusztaszentlászló vidékén jellemz márgafáciesben fejldött ki, ezért külön
névvel „Hahót márgá”-nak nevezzük. A H-5 rétegsorában a Hahót márga
1361— 1425 m között fekszik. A Hahót márga a lovászi, újfalui és budafa-
pusztai terület Lenti márgájához hasonló, azzal kb. egykorú képzdmény.
A Hahót márgára települt vastag homok-, homokkösszletet Tófej sorozat

néven különítjük el. Ez az összlet a H-5 szelvényében 1278—1361 m között
fordul el. Az alsópannonikum felül a felspannonikumba megy át; a fels-

pannonikum igen vastag, átlag 1000 m, úgyhogy kifejldése a szentmiklósi

és újudvari felsópannonikum kifejldésére emlékeztet.
Az olaj a mezozóos mészkben és a lithothamniumos mészkben fordul el,

bár olajnyomok a Tófej sorozat egyes homokrétegeibl is ismeretesek. Az olaj-

nak a mészkösszletben való felhalmozódását az tette lehetvé, hogy a mészk-
összlet Pusztaszentlászló vidékén lapos kiemelkedést formál, s hogy a mészk-
összletet beborítja és lezárja a Hahót márga tömege. A mészkösszletnek az

említett felületi formáját részben az egykori erózió és abrázió alakította ki,

részben a boltozódási folyamat, részben pedig az, hogy az olajmez K-i szélén,

a H-5. és a H-8. sz. fúrások között egy lehetséges törésvonal húzódik, s hogy
a törésvonal mentén a Ny-i oldal kissé megemelkedett, illetve a K-i oldal kissé

lezökkent.

A kutatások a hahóti szerkezeten kiterjedtek a Pusztaszentlászlótól 3 km-
rel Ny-ra fekv Pusztaederics község vidékére is. Az edericsi területen az els
fúrás — H-18. sz. — 1943-ban mélyült; további fúrások az ún. edericsi gáz-

elfordulás felfedezéséhez vezettek. Az edericsi terület földtani viszonyait

szemlélteten mutatja be a H-29. sz. fúrás.

H-29 Pusztaedericstl 0,8 km távolságban ÉNy irányban fekszik, s így

3,7 km-re van az ismertetett H-5. sz. kúttól. A fúrás térszíni magassága
182,9 m a tsz. felett (a forgatóasztal magassága 189,9 m), mélysége 1706,0 m.

Az üledéksor 1060 m mélységig váltakozó homok-, agyag- és agyagmárga -

rétegekbl és azok közé települt homokk-, mészmárga- és lignitpadokból,

illetve -csíkokból áll. Az üledéksornak ezt a fels szakaszát felspannóniainak
tartjuk. 1060—1141 m között váltakozó agyagmárga, homokos agyagmárga és

homokpadok következnek. 1141— 1242 m között agyagmárga és homokos
agyagmárga alkotják a rétegsort; 1242 m-tl 1288 m-ig váltakozó homok-,

homokk- és agyagmárgarétegeket keresztezett a vés. 1288 m-tl ismét agyag-

márga következik. 1330— 1343 m között homok és homokk, 1343—1420 m
között pedig márga. 1420 m-tl 1590 m-ig váltakozó tömött homok-, homokk-
és márgarétegekbl áll az üledéksor, legfels homok- és homokkrétegeiben
komoly mennyiség gáztartalommal. Ez az összlet rétegtanilag a hahóti mez
Tófej sorozatával azonosítható. 1590—1643 m között a Hahót márga kemény
márgarétegei következnek. A márga helyenként bitumenszagú és pora éterrel

gyenge olajreakciót ad. Az alsópannonikum, amely 1060 m-ben kezddött,
1643 m-ben ér véget, mert 1643— 1648 m között olyan márga- és konglomerá-

tumrétegek következnek, amelyek foraminiferákat tartalmaznak. 1648—1670 m
között lithothamniumos mészkövet találunk, 1670 m-tl azután a fúrólyuk
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talpáig (1706 m) dolomitos mészkövet. A hahót! olajmezhöz hasonlóan, az
1643— 1670 m között fekv képzdményeket miocénkorúnak, az 1670—1706 m
között lévket pedig mezozóosnak vesszük.

Lényegében a többi edericsi mélyfúrás rétegsora is hasonló. Mint érdekes
eltérést kell megemlítenünk, hogy a H-29-tl DK-re a H-26. sz. kút környékén
az alsópannóniai Hahót márga és a fek miocén határán kemény, üreges,

likacsos, olajnyomokat tartalmazó kovasavdús kzet fordul el, amelyet Ker-
tai ,,kagyag”-nak (mudstone) minsít. A H-29-tl É-ra és ÉNy-ra a szerkezet
ÉNy-i szárnyán a lithothamniumos mészk fekjét, illetve helyenként közvetle-
nül a Hahót márga fekjét nem mezozóos mészk, hanem eruptívum (amfibol
tartalmú diorit-porfirit) képezi.F vonásaiban az edericsi terület a pusztaszentlászlóihoz hasonló földtani

felépítés. Az alapkzetet mezozóos mészk és dolomitos mészk, illetve a

terület ÉNy-i részén eruptívum alkotja. Az alapkzetre miocén, helyenként
közvetlenül alsópannóniai üledékek települtek. A miocén lithothamniumos
mészkbl, illetve a H-29 közvetlen környékén a lithothamniumos mészkövén
kívül még vékony márga- és konglomerátumösszletbl áll. A lithothamniumos
mészk vastagságát eddig max..43 m-nek, az említett márga- és konglomerá-
tumösszlet vastagságát 5 m-nek találtuk. A miocén fedjét az alsópannonikum
képezi, amelynek bázisán van a „Hahót márga”. A terület egy kisebb foltján

a miocén és a Hahót márga határán az említett kovasavdús kzet (kagyag)
fordul el. A Hahót márga anyagában, azonkívül egyes helyeken (H-18, H-27)
a Hahót márga repedéseiben, valamint a „kagyag”-bán olajnyomok mutat-
koztak. A Hahót márgát az ugyancsak alsópannóniai Tófej sorozat homok-, •

homokk- és márgarétegei fedik, s a sorozat Nova-szint néven is említett leg-

fels homok- és homokkrétegei jelents gáz-elfordulást zárnak magukba;
a terület É-i részén a Tófej sorozat alján homokkben olajnyomok fordulnak
el. Az alsópannonikum felül a tekintélyes vastagságú felspannóniai réteg-

sorba megy át. A pannonikum (fels- és alsó-) teljes vastagsága megközelíti az

1800 m-t.

Szerkezetileg az edericsi terület mélyebb fekvés a pusztaszentlászlói rész-

nél. A különbség pl. a lithothamniumos mészk tetején a H-5 és H-29 között

251 m.
A hahóti szerkezet déli részén Pusztaszentlászlótól DK-re, 3 km távolságban

a H-5-tl mélyült a H-ll. sz. fúrás 311,6 m magassági! térszínen (a forgató- 1

asztal magassága 314,8 m). A fúrás 1943-ban készült és 1707,5 m mélységet

ért el.

Rétegsora a következ:

3- 91
91- 568

568-1152

1152-1285

1285-1322
1322-1384

1384-1404

m barna homok, sárgásbarna, duzzadó agyag és homokos agyag,
m váltakozó szürke, homokos agyag, szürke vagy kékesszürke, meszes

agyag és homokos agyagmárga, valamint homok. Közbetelepült lignit-

csíkok. 130 m körül zöld agyagrétegek is.

m váltakozó szürke agyagmárga, homokos agyagmárga, homokos márga
és márga, továbbá szürke homok, ritkábban homokk. Helyenként
szürke, kemény mészmárgapadok és csíkok,

m szürke, helyenként homokos márga és agyagmárga. Közbetelepült
szürke mészmárga- és homokesíkok.

m szürke homok és homokk, vulamint szürke márga.
m szürke, helyenként homokos márga és agyagmárga. 1373—1378,5 m

Limnocardium Abichi lt. H.
m szürke homok és homokk, márgapadokkal és csíkokkal.
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1404-1654 m

1554—1595 m

1595—1601 m

1601-1609 m

1609—1647 m
1647-1653 m
1653-1659 m
1659-1662 m
1662-1707,5 m

szürke, többnyire kemény, helyenként kissé homokos márga, homokk-
csíkokkal. 1430— 1433 m: Congeria Partschi var. Maorii Barn. et Str.,
Micromelania Klaici B. 1504—1510 m: Limnocardium Lenzi R. H. (?)
barnásszürke, sötétszürke és világosbarna, kemény, helyenként kissé

homokos márga. 1570 m körül gyenge bitumenszag. A márga pora
éterrel olajreakeiót ad.
barnásszürke márga és szürke, homokos márga, vékony szürke konglo-
merátumcsíkokkal. 1595—1599 m: Dentalium (?).

szürke, likacsos, mészktörmelékbl álló, durvaszem homokk és apró-
szem konglomerátum. Foraminiferák. Lithothamnium.
fehér és szürke szín, lithothamniumos mészk,
sárgásszürke, aprószem konglomerátum és homokk. Miliolinák.
tarka homokk.
vörösbarna, terresztikus ( ?) agyag.
zöldes szín, gránátos mészk, illetve gránátszirt (Kertai szerint).

A rétegsor fels, ersen homokos szakasza 1152 m mélységig felspannóniai
korúnak vehet. Az alsópannonikum 1152 m-tl 1595 m-ig tart. 1595—1601 m
között a konglomerátumcsíkos márga a benne elforduló kétséges Dentalium
alapján ítélve talán már felsmediterrán korú. 1601 — 1609 m között a Litho-

táaw»m/n-tartalmú foraminiferás homokk és konglomerátum felsmediterrán,
a fekben lév 38 m vastagságú lithothamniumos mészkvel együtt. A litho-

thamniumos mészk alatt következ 6 m-es miliolinás konglomerátum—
homokk összlet is bizonyára felsmediterrán korú. Bizonytalan a kora annak
a tarka homokkrétegnek és vörösbarna agyagnak, amely az említett miliolinás

konglomerátum-homokk összlet és az alaphegységet jelent gránátos mészk
között fekszik. Kzettani jellege alapján ítélve e két képzdmény terméke
annak a szárazföldi idszaknak, amely a felsmediterránkori transzgressziót

megelzte. A gránátos mészk kora hasonlóképp bizonytalan. Lehet, hogy a
kzet genetikailag kontaktmetamorf származású és annak a mélybe süllyedt
hatalmas mészktömegnek egy darabjából képzdött, amely mészktömeget a
hahóti szerkezet alapkzeteként említünk, s amelyet mi a Keszthelyi-hegység
analógiájára mezozóosnak, közelebbrl felstriásznak tartunk. A metamorfózis
eszerint a felstriász utáni idben történt.

Ha a lithothamniumos mészk helyzetét nézzük, akkor a H-ll. sz. fúrás

szerkezetileg kissé mélyebben fekszik a Pusztaszentlászló környéki fúrásoknál
s mélyebben fekszik a H-12-nél is. Ez annyit jelent, hogy a H-ll már a szer-

kezet D-i szárnyán van. A szerkezeti különbség az említett helyek között nem
nagy, fel kell tehát tételeznünk, hogy a pusztaszentlászlói fúrások, valamint a
H-ll és H-12 alkotta háromszög területén a szerkezet meglehetsen lapos.

Szénhidrogének szempontjából a fúrás eredménytelen maradt.
Salomvár: A hahóti szerkezettl ÉNv-ra, magától a hahóti olajmeztl

20 km távolságban a vállalat geofizikusai gravitációs maximumot mutattak ki.

Ezt a gravitációs maximumot a közelben fekv Salomvár helységrl „salom-
vári maximum”-nak nevezték el. Ugyanezen a területen felszíni geológiai fel-

vételek is történtek, boltozódást kimutatni azonban nem tudtak. A geológiai

települési viszonyok tisztázása és esetleges szénhidrogén-elfordulások fel-

tárása végett a vállalat a salomvári maximum területén Kustánszeg község
mellett megtelepítette a Sa-1. sz. mélyfúrást. A fúrás legfels, 400—500 m
vastagságú, bizonyára a felspannonikum legfels szintjét képvisel (dáciai?)

rétegsor keresztezése után elérte a kétségtelen felspannóniai képzdményeket,
majd 1190 m-ben az alsópannóniai üledéksort. A felszíntl 1190 m-ig tartó

rétegsor agyagból, márgából, homokból és homokkbl áll, s a rétegsor fels

3 Földtani Közlöny
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része helyenként kavicsot és lignitet is tartalmaz. Az alsópannonikum 1190
m-ben kezddik. Az alsópannonikum homokos-márgás képzdményeinek ke-

resztezése után 2107 m-ben miocén márgarétegeket ért el a vés. A miocén
márgát lithothamniumos mészk váltja fel 2161— 2186 m között, majd ugyan-
csak miocénkorú homokk- és márgarétegek következnek. 2198— 2208 m kö-

zött ismét lithothamniumos mészkövet találunk, majd 2208 m-tl a talpig

(2209 m) olyan dolomitos mészkövet, amely általános jellege alapján mezo-
zóosnak vehet. A rétegsor kifejldése tehát a hahóti-edericsi rétegsor kifejl-

déséhez hasonló, csakhogy Salomváron a miocén és a mezozoikum lényegesen
mélyebben fekszik, mint a hahóti szerkezetben.

A salomvári területen a Sa-1 fúráson kívül még két másik fúrás — Sa-2 és

Sa-3 — mélyült. A két utóbbi fúrás közül csak a Sa-3 érte el a mezozoikumot.
A Sa-3 a Sa-1-ti 1900 m távolságban fekszik É-i irányban és rétegsora a Sa-1

rétegsorához hasonló. Szerkezetileg azonban a fúrás magasabb helyzet a Sa-1-

nél, a szerkezeti magasságkülönbség az alsópannonikum egyes határozottan
párhuzamosítható szintjében 70— 80 m, a mezozoikum felszínén pedig közel

260 m. A miocén a salomvári területen is transzgresszív módon települt az

alaphegységre.

A salomvári mélyfúrások szénhidrogéneket csak nyomokban mutattak ki.

Inke: A vállalat szénhidrogén-kutatásai a délzalai olaj vidéktl DK-re, So-

mogy vármegye Ny-i részén fekv Inke község környékére is kiterjedtek. Inke
környékén a mélyfúrási tevékenységet a geofizikai kutatások indították meg.
A felszíni geológiai vizsgálatok a terület földtani szerkezetére nézve csak gyér

adatokat szolgáltathattak, minthogy a területnek az Iharosberénytl K-re es
,

részét vastagon pleisztocénkorú homok borítja, az Iharosberénytl Ny-ra emel-

ked dombvidéken pedig, bár a pleisztocén lösztakaró alól a felspannonikum
helyenként elbukkan, csak nagyon elvétve akadnak dlésmérésre alkalmas
rétegzett képzdmények.

Inke közeli és távolabbi vidékén gravitációs, szeizmikus és mágneses méré-

sek történtek és ezek a mérések az ún. ,,inkei szerkezet” kimutatásához vezet-

tek. Az inkei szerkezet DNy—ÉK tengely gravitációs maximum, amely
Iharosberény—Inke—Vése irányában húzódik. A szerkezet nagyjából három-
szög alakú. É-i és D-i oldalán a torziósinga-mérések töréseket sejtetnek (42).

A szeizmikus mérések hasonlóképpen kimutatták a DNy—ÉK tengely szer-

kezetet, s szárnyain a fiatalharmadkori üledékekben 2— 5°-os dléseket jelez-

tek. A gravitációs és szeizmikus mérések által jelzett maximum területén belül

Vése környékén a mágneses mérések ugyancsak maximum jelenlétére utalnak.

A szerkezet földtani mibenlétére nézve az volt az eredeti geológiai elgondo-

lás, hogy ,,ez a horvátországi Kalnik-hegységnek egyenes folytatása, amely itt

tekintélyes mélységbe süllyedt. A Kalnik paleozóos és mezozóos kzetekbl
álló magját felsmediterrán, szarmata és alsópannón képzdmények szegélye-

zik, amelyek Ludbreg, Lepavina és Veliki Poganec környékén ers olaj- és

gáznyomokat tartalmaznak.” [23, p. 215.] Ezek alapján feltehet volt, hogy
kedvez szerkezeti és települési viszonyok mellett a várhatóan vastag takaró

alatt a mélyben egyes kell hézagosságú üledékek szénhidrogéneket tárolnak

és hogy azok onnan ki is nyerhetk.
Az inkei szerkezeten telepített fúrások közül a délzalai olaj vidékhez az 1-6

sz. esik legközelebb. A fúrás Nagykanizsa közelében, a várostól kb. 3— 3,5 km
távolságban T)K-re fekszik, Somogyszentmiklós határában, 995,35 m-rel D 2°

Ny irányában a Szentgyörgyvári-hegyen lév kápolna (188 m a tengerszint f.)
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tornyától, 173,4 m magas térszínen (a forgatóasztal magassága 176,5 m), a

szerkezet É-i terraszszeren kiszélesed részén. A fúrás 1944-ben készült és

2393,5 m mélységet ért el.

Rétegsora:

3-
161 —

161

248
m
m

248- 738 ni

738- 1237 ni

1237 — 1552 ni

1552- 2059 m

2059- 2212 m

2212-2311 m

2311-2395,5 m

sárga, homokos agyag, közbetelepült homok- és kavicsrétegekkel,
szürke és kékesszürke, helyenként homokos agyag közbetelepült homok-
és kavicspadokkal.
váltakozó szürke agyag, meszes agyag, homok és lágy agyagmárga.
Helyenként lignitcsíkok.

váltakozó szürke, lágy agyagmárga és homok. Helyenként vékony
lignit-, homokk- és mészmárgarétegek.
szürke, lágy, helyenként homokos agyagmárga és homok. Néhol homok-
kcsíkok.
szürke agyagmárga és homokos agyagmárga. 1842—1862 és 193 1 —
1938 m között szürke homok- és homokkrétegekkel. 1724 — 1729 m:
lÁmnocardium Abichi R. H. stb.

szürke, helyenként homokos agyagmárga és kemény agyagmárga.
2105 — 2109 m között szürke homok- és bitumenszagú homokkrétegek.
2059— 2064 m: Limnocardium Abichi R. H., Conqeria banatica R. H.
stb.

váltakozó és sötétszürke, kemény, helyenként homokos agyagmárga és

márga, továbbá világosszürke, tömött homok és homokk. 2235,5—
2241,5 m: Limnocardium Abichi R. H. stb.

sötétszürke, kemény márga, világosszürke tömött homok- és homokk-
padokkal.

Az 1-6 sz. mélyfúrásban keresztezett rétegsor fels néhány métere talán

pleisztoeénkorú, különben az üledéksor ennek a fels néhány méternek a ki-

vételével pliocén képzdményekbl áll. A pliocén üledéksoron belül kövületek-

kel csak az alsópannonikum mutatható ki. amennyiben 1724 és 2241,5 m között

egyes helyeken jellemzen alsópannóniai alakok fordulnak el. A rétegsorban

azonban nyilvánvalóan megvan a felspannonikum is, ha jelenléte kövületek-
kel nem is igazolható. A felspannonikumba soroljuk az üledéksomak az emlí-

tett, esetleg pleisztocénkorú fels néhány métere alatt fekv és 1552 m mély-
ségig tartó ersen homokos szakaszát. Levantei üledékeket nem tételezünk fel

a rétegsorban, mert nincsenek faunisztikai bizonyítékaink arra nézve, hogy
levantei rétegek is fordulnak el a kéjjzdménvek között. Ezzel szemben fel-

tételezzük, hogy az 1-6 környékén is ki vannak fejldve azok a legfiatalabb

felspannóniai (dáciai?) üledékek, amelyek a szentmiklósi fúrásokban a Con-
geria balatonica-s rétegek fölött többszáz méteres vastagságban jelentkeznek,

s amelyek a budafapusztai területen lényegesen elvékonyodnak. Ezt a leg-

fiatalabb felspannóniai üledéksort az 1-6 szelvényében körülbelül az a szakasz

jelzi, amelyben kavicsos rétegek fordulnak el.
Az alsópannonikum túlnyomórészt márgából áll és csak 2200 m alatt lépnek

fel benne nagyobb számmal homok- és homokkrétegek. Olyan képzdmé-
nyek, amelyek faunisztikai alapon, vagy kzettani jellegüknél fogva pannó-
niainál idsebbeknek volnának minsíthetk, nem fordulnak el a rétegsorban,

egész valószínnek kell tehát tartanunk, hogy a fúrólyuk talpa még alsópan-

nóniai képzdményben van. Ez annyit jelent, hogy az 1-6 sz. fúrás vidékén a
pannóniai üledéksor vastagsága legalább 2400 m. Az I-6-tól 12—13 km-re
É-ra a D-l sz. mélyfúrás környékén a pannonikum vastagsága 2200— 2300 m,
az inkei szerkezetnek az É-i részén tehát a pannonikum vastagsága felülmúlja

az újudvari terület pannonikumának vastagságát.

3*
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Szénhidrogén-termelés szempontjából az 1-6 sz. mélyfúrás eredménytelen
maradt, mert a fúrás során az összes szénhidrogén-indikáció csak annyi volt,
hogy 2105— 2109 m között homokkövekben helyenként bitumenszagot lehe-
tett észlelni.

A szerkezet DNy-i részén a legszélsbb helyzet fúrás az 1942-ben mélyített
1-3. A fúrás Surd község szélén 314,5 m távolságban fekszik É 13° 52' Ny-i
irányban az ev. templomtól, vagyis 11 km-rel van D-DNy-ra az elzkben
ismertetett 1-6 sz. mélyfúrástól, 166,8 m tengerszint f. magasságú térszínen.
(A forgatóasztal magassága 169,9 m.) A fúrás 2119,5 m mélységet ért el és a
következ rétegsort keresztezte:

3- 4 m
4- 32 m
32- 64 m
64- 896 m

896- 1341 m

1341- 1764 m

1764-2070 m

2070-2119,5 m

patakhordalék.
homok és aprószem kavics.
kék agyag és sárga homok.
váltakozó szürke homok, homokk, agyag és agyagmárga, közbetele-
pült lignitpadokkal és csíkokkal. 900 m alatt szürke homokos márga,
homok és homokk. 210,8 m: Limnocardium cfr. Vutskitsi B. 550 m:
L. Vutskitsi B.
szürke homokos márga, homok, homokk váltakozása. 1116 — 1122 m:
Limnocardium cfr. hungaricum Horn., L. pseudodoenginki Barn. et

Str. stb.

szürke, kemény márga néhány homok- és homokkréteggel. 1408,5—
1414 m: Leptanodonta cfr. rumana Wenz stb. 1736,5 — 1742 m: Limno-
cardium Lenzi R. H.
váltakozó szürke homok, homokk, homokos márga és kemény márga.
2019 — 2021 m között olajnyom. 2064,5— 2067 m között ugyancsak
olajnyom. 2022— 2024,5 m: Limnocardium Abichi R. H., L. Lenzi R. H.,

Congeria banatica R. H.
barnásszürke, kemény márga. 2079 m: Limnocardium cfr. Abichi R. H.

A rétegsorban az egészen vékony holocén képzdmény alatt 4—32 m között

pleisztocén homok- és aprószem kavicsrétegeket találunk. A pleisztocént

32 m-ben olyan agyag- és homokrétegek váltják fel, amelyekrl feltételezzük,

hogy a legfels pannonikumot képviselik. A legfels pannonikuni lefelé észre-

vétlenül megy át a tulajdonképpeni felspannóniai üledéksorba. A felspanno-
nikum homokos képzdményei alul 1341 m-ben határolhatok el a fek márgás
jelleg alsópannóniai képzdményektl. 1116— 1122 m között Limnocardium
cfr. hungaricum elfordulás még felspannonikumra vall, ez alatt a mélység
alatt ugyan nem találtunk olyan kövületeket, amelyek a felspannóniai kort

bizonyítanák, mégis a határt a fels- és alsópannonikum között kzettani
alapon ennél valamivel mélyebben, 1341 m-ben vontuk meg. Az alsópannoni-
kum lefelé hosszasan követhet jellemz kövületek alapján, 2079 m-ben
Limnocardium cfr. Abichi még alsópannonikumra utal, s alsópannóniainak
vehet az a vastag márgaösszlet is, amely az említett kövület-elfordulás és a

fúrólyuk talpa (2119,5 m) között fekszik. Eszerint az 1-3 sz. mélyfúrás alsó-

pannóniainál idsebb képzdményeket nem érintett és a pannóniai üledéksort

közel 2100 m vastagságban tárta fel. Az alsópannonikumnak a 2000— 2100 m
közé es szakaszán szórványosan olajnyomok fordulnak el.
Az 1-3 rétegsorának kifejldése f vonásaiban az 1-6 rétegsorának kifejldé-

séhez hasonló, szerkezetileg azonban az 1-3 valamivel magasabb helyzetnek
látszik, mint az 1-6. Ha elfogadjuk, hogy a fels—alsópannóniai határ az

I-3-ban 1341 m (—1171 m a tengerszint alatt) mélyen, az I-6-ban pedig 1552 m
(—1375 m a tengerszint alatt) mélyen húzódik, akkor a magasságkülönbség a

két fúrás között a fels— alsó pannóniai határon 200 m körül van.
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Említettük, hogy az inkei szerkezet DNy—ÉK tengely. Az 1-4, amely az
1-3 sz. kúttól 1900 m távolságban K-re, Nemespátró közelében telepíttetett,

kb. az antiklinális tengelye mentén helyezkedik el, s szerkezetileg magasabban
fekszik, mint az 1-3. Az 1-4 sz. fúrás 307,6 m-rel D 80° 46' Ny irányban fekszik,

a nemespátrói templomtól 166,4 m magas térszínen (a forgóasztal magassága
169,4 m). A fúrás 1943-ban készült, mélysége 1900 m.

3— 4 m
4- 32 m
32- 567 in

587-1106 m

1106-1382 m

1382-1672 m

1672-1702 m

1702-1724 m

1724-1740 ni

1740-1756 m

1756-1785 m
1785-1900 rn

holocén patakhordalék,
sárga, finomszem homok.
váltakozó szürke homok, agyag, meszes agyag és lágy agyagmárga.
Helyenként lignitpadok és csíkok.
váltakozó szürke agyagmárga, homokos agyagmárga, márga, homok
és homokk. Helyenként lignit- és szürke, kemény mészmárgapadok
és csíkok.
szürke és sötétszürke, helyenként homokos agyagmárga és márga.
Közbetelepült homok- és homokkcsíkok, padok.
szürke és barnásszürke, helyenként homokos agyagmárga, márga és

kemény márga, továbbá világosszürke homok és homokk. 1419 —
1425,5 m: Congeria banatica R. H.
szürke homokk és tömött homok közbetelepült szürke, homokos
márgapadokkal. Az összlet fels részében némi gáz (C0 2 -f- szénhidro-
géngáz). Olajnyomok.
szürke, homokos márga, tömött homok és homokk. Gáz- és olajnyo-
mok. 1715—1720 m: Congeria banatica R. H.
szürke, homokos márga és barnásszürke kemény márga, helyenként
homokkcsíkokkal.
szürke és barnásszürke, kemény, helyenként homokos márga. Szén-
csíkok. 1744 m-ben olajnvomok. 1743— 1746 m: Cardium cfr. obsoletum
Eichw.
világos barnásszürke, fehérfoltos, lithothamniumos, bryozoás mészk,
sötétszürke, kissé homokos, kemény, meszes agyag és agyagmárga.
1821,5—1822,5 m: Léda fragilis Chemn., Venus multilamella Lk.

A rétegsorban a vékony holocén patakhordalék alatt 4— 32 m között lev
finomszem homokrétegeket pleisztocénnak vesszük. A pleisztocén alatt 32 in-

ti 1106 m-ig tartó homokos üledéksort a települési viszonyok és a kzettani
kifejldés alapján felspannóniainak ítéljük, bár faunánk nincs ebbl a szakasz-
ból. Azokat a vastag márgaösszleteket, amelyek 1106 m alatt következnek,
már az alsópannonikumhoz sorozzuk, mert az inkei és egyéb DNy-dunántúli
területeken nyert tapasztalataink arra vallanak, hogy az ilyen rétegtani hely-

zet vastag márgaösszletek az alsópannonikumhoz tartoznak. Különben az
alsópannonikum jelenlétét 1419 m-ben és 1715 m-ben Congeria banatica el-
fordulása jelzi. Az alsópannonikum alsó határát 1740 m-ben vonjuk meg,
minthogy 1743—1746 m mélységbl Cardium cfr. obsoletum került ki, ami már
szarmatára vall. 1740 m-tl tehát 1756 m-ig szarmatakorúnak vesszük a réteg-

sort. Az 1756— 1785 m között elforduló 29 m vastagságú lithothamniumos,
bryozoás mészk felsmediterrán képzdmény, s az egykori sekély tengermély-
ségre utal. 1785 m-tl a fúrólyuk talpáig (1900 m) meszes agyag- és agyagmárga
alkotják a rétegsort. Koruk a Léda fragilis és Venus multilamella elfordulása,
továbbá a települési viszonyok alapján mediterrán, úgyhogy a rétegsort medi-
terrán slimek minsítjük.
Az I-4-ben a pannonikum vastagsága lényegesen csekélyebb, mint az I-3-ban

vagy az I-6-ban. Említettük, hogy 1-3 és 1-6 fúrása alsópannóniai képzdmény-
ben ért véget, a talp tehát az I-3-ban 2119,5 m (— 1949,6 m a tengerszint alatt)

mélyen, az I-6-ban pedig 2393,5 m (
— 2217 m a tengerszint alatt) mélyen még
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alsópannóniai képzdményben van. Az I-4-ben a pannonikum és a miocén
határa 1740 m mélységben (—1570,6 m a tengerszint alatt) fekszik, a pannoni-
kum teljes vastagsága tehát 1700 m. Szerkezetileg az 1-4 magasabb helyzet
mind az I-3-nál, mind az I-6-nál, a magasságkülönbség a fels— alsópannóniai
határon az 1-4 és 1-3 között körülbelül 23Ö m, az 1-4 és 1-6 között körülbelül 440 m.

Azon túlmenen, hogy az 1-4 szerkezetileg magasabban fekszik az I-3-nál és

az I-6-nál, olajgeológiai szempontból az is igen jelents, hogy az 1-4 sz. mély-
fúrás alsópannonikumában 1672—1724 m között némi gáz, valamint olajnyom
fordul el. Szénhidrogén-kutatás szempontjából tehát az 1-4 vidéke továbbra is

figyelmet érdemel.

Az inkei szerkezet DNy—ÉK irányú tengelyének közelében fekszik Nemes-
pátró és Pogányszentpéter között az 1-5 sz. mélyfúrás, 4800 m-rel ÉK felé az

I-4-tl. A fúrás a Ságh-puszta közelében lev 237 méteres háromszögelési pont-
hoz képest 574,9 m távolságban van D 7° 37' K irányban, 223,4 m magasan a
tengerszint felett (a forgatóasztal magassága 226,9 m). A fúrási munkálatok
1944. év folyamán történtek és a fúrás 1981,5 m mélységet ért el.

A fúrás felspannóniai képzdményekben kezddött és kb. 1209 m mélységig
haladt a felspannonikum fképp homokból, agyagból és lágy agyagmárgából
álló rétegeiben. A felspannonikum aránylag homokos rétegsora alatt az alsó-

pannonikum márgásabb üledéksora következik. A határ a fels- és alsópanno-

nikum között csak a rétegsor általános kzettani jellegében mutatkozó különb-
ség alapján vonható meg, mert kövületeink nincsenek abból a szakaszból, ahol

a fels— alsópannóniai határt tételezzük fel. Az alsópannonikumot ezek szerint

1209 m-tl számítjuk, minthogy ettl a mélységtl lefelé lépnek fel vastagabb
egységes márgaösszletek. Különben az alsópannonikumban nemcsak márga,
hanem homok- és homokk is található. 1332—1336 m között a Limnocardium
Abichi és Congeria banatica fajokat gyjtöttük be, úgyhogy az alsópannonikum
jelenléte kövületekkel is igazolható. Az alsópannonikumban gyéren szénhidro-

génnyomok mutatkoztak: 1643—1911 m között homokokban és homokkövek-
ben helyenként gyenge benzin- vagy bitumenszag, továbbá 1698, 1733 és

1820 m mélyen fúrómagokban olajnyomok. Kinyerhet mennyiségnek azon-

ban ezek az indikációk nem bizonyultak. Az említett 1332— 1336 m mélység
kövület-elfordulás alatt nem ismerünk olyan alakokat, amelyek kifejezetten

az alsópannonikum mellett döntenének, a kzettani kifejldés alapján mégis

valószínnek véljük, hogy az alsópannonikum tovább tart, s hogy alsó határa

kb. 1911 m-ben vonható meg. 1911— 1963 m között barnásszürke és világos-

barna kemény, bitumenszagú márga-, illetve mészmárgarétegek következnek,

amelyek 1914— 1917 m között olajnyomokat tartalmaznak. A márgaösszlet

kzettanilag hasonlít ugyan a közvetlen fed és alsópannóniainak vett márgá-
hoz, mégsem tartjuk lehetetlennek, hogy már miocénkorú, bár ez a feltevés

kövületekkel nem igazolható. 1963—1966 m között szürke konglomerátumot
keresztezett a fúrás, 1966 m-tl a talpig (1981,5 m) pedig szürke, helyenként

zöldesszürke és rozsdabarna durvaszem homokkövet, kavicsos szakaszokkal.

A rétegsornak ez az alsó, 1963 m-tl a fúrólyuk talpáig tartó szakasza kzet-
tani kifejldését és a rétegtani helyzetét tekintve nagyon hasonlít az 1-1 sz.

mélyfúrásnak ahhoz a szakaszához, amely kövületekkel is bizonyíthatóan

miocénkorú. Kétségtelennek kell tehát tartanunk, hogy a miocén az 1-5 réteg-

sorban is megvan.
Szerkezeti tekintetben az 1-5 kétségtelenül magasabb helyzet mind az 1-3-

nál, mind az I-6-nál, míg az I-4-nél valamivel mélyebb fekvés.
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Az I-5-tl 10,8 km távolságra ÉK felé, ínke község közelében, 157 m magas
térszínen fekszik ugyancsak a szerkezet tengelye mentén az 1-1 sz. mélyfúrás,

amelyet az Eurogasco 1936. év folyamán mélyített. A fúrás 3— 5 m között

félig kötött futóhomokot és löszt. 5—1130 m között pedig felspannóniai me-
szes agyagokkal és agyagmárgákkal váltakozó homok- és homokkrétegeket
keresztezett. 1130— 1446 m-ig alsópannóniai agyagmárgából, homokból és ho-

mokkbl áll a rétegsor, amely 1350—1360 és 1368—1378 m között kevert

széndioxid- és szénhidrogéngázt tartalmaz olajnyomokkal együtt. Az 1-1 sz.

fújásból elkerült pannóniai faunát Sümeghy határozta meg és ismertette [39].

1446 m-tl a fúrólyuk talpáig (2140.5 m) miocénkorú a rétegsor. A miocént
szürke agyagmárga, továbbá szürke, zöld, vörösbarna homokk, helyenként
kavics és a fúrólyuk talpának közelében konglomerátum is alkotja. Az 1-1 sz.

mélyfúrás rétegsorára és kövületeire vonatkozólag bizonyos adatokat már
Papp S. is idéz [23]. Papp S., Stkausz L. és Wein Gy. megállapításai szerint

itt az alsópannonikum alatt slírfácies helvéeiai, vagy burdigálai kövületes

rétegek vannak, a szarmatikum és tortonikum ezzel szemben hiányoznék.

A szomszédos fúrások adatai ennek ellentmondanak; azonkívül a „tortonai”

és ,,helvéeiai” slír aligha különíthet el a felsorolt csekély fauna alapján,

továbbá a pannonikum kövületekkel bizonyítható legmélyebb része és a kér-

déses slír faunát tartalmazó szint közt többszáz méter vastagságú üledéksor

van, feltehet tehát, hogy ennek az üledéksornak egy része a szarmatikumnak
és a tortonikumnak felel meg.
A kutatások az inkei szerkezet K-i részére is kiterjedtek, s azok során ínke

és Vése községek között mélyítette a vállalat 1942. évben az 1-2 sz. fúrást.

A fúrás 5,9 km távolságban K-ÉK-re fekszik az I-l-tl, 370 m-rel D 33° K
irányban a kaposvári mút és a csdpusztai dlút keresztezésétl 168,5 m
magas térszínen (a forgatóasztal magassága 171,8 m). A fúrás mélysége
1919,5 m.

Rétegsora;

3- 4
4- 46
46- 122
122-1132

1132-1354

1354-1540

1540-1626

1626-1639

1639-1641
1641-1800

m félig kötött futóhomok és lösz.

m rozsdabarna és szürkéssárga homok,
m szürke homokos agyag és kemény homokk.
m váltakozó szürke homok és agyag, illetve 600 m-tl lefelé agyag, márga,

homokos márga és homok. Közbetelepült vékony lignit- és homokk-
rétegek. 1094—1124 m között olajnyomok és némi gáz, víztartalmú
homokos képzdményekben. 510— 518 m: Limnocardium decorum F.

stb. 715 — 720 m: L. apertum M., Congeria cfr. balatonién Pa. 750 —
757 m: Melanopsis cfr. decollata Stol.

m szürke, helyenként kemény, néhol homokos márga, 1238— 1258 és

1282—1288 m között homok- és homokkrétegekkel,
m váltakozó világosszürke homok és homokk, továbbá szürke homokos

márga. 1366,5—1372,5 m: Limnocardium Abichi R. H. 1417,5 —
1422,5 m: L. Abichi R. H.

m sötétszürke és bamásszürke kemény márga világosszürke homokk-
csíkokkal. 1555—1561 m: Limnocardium cfr. Lenzi R. H., Boskovicia

Josephi B. (?).

in finoman rétegzett barnásszürke homokos márga. A réteglapok mentén
olajnyomok. 1626 — 1631 m: Cardium obsoletum Eichw. 1631 — 1637 m:
Cardium sp.

m szürke konglomerátum.
m szürke és zöldesszürke homokk, barnásszürke és vörösesbarna homo-

kos márga. Helyenként kavics- és konglomerátumcsíkok. Csúszási lapok
1641 — 1647 m; Turritella cfr. vermicularis Eichw. 1631 — 1637 m:
Cardium sp.
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1800—1919,5 m szürke, barna és vörösesbarna homokk, sötétszürke és barna, helyen-
ként bitumenszagú márga, továbbá sötétszürke és vörösesbarna homo-
kos márga.

A rétegsor tetején fekv homokrétegeket 46 m mélységig pleisztocénkorú-

nak vesszük. A pleisztocén alatt következ 200— 300 m vastagságú összlet

bizonyára a legfels pannonikumot képviseli, amely azután lefelé átmegy a

Congeria balatonica-s felspannonikumba. A felspannonikum alján 1094—
1124 m között vízzel együtt olajnyomok és némi gáz mutatkoztak. A fels-

pannonikum alsó határát az alsópannonikum felé 1132 m-ben vonjuk meg,
minthogy a rétegsorban ez alatt a mélység alatt lépnek fel nagy vastagságú,

egységes márgaösszletek. Az alsópannonikumot különben 1366,5—1372,5 m,
valamint 1417,5—1422,5 m között Limnocardium Abichi elfordulások jelzik.

Az utóbbi Limnocardium Abichi elfordulás alatt több mint 100 méterrel mé-
lyebben 1555—1561 m mélységbl Limnocardium cfr. Lenzi és Boslcovicia

Josephi (?) fajok kerültek el, a rétegsornak ez a szakasza tehát még az alsó-

pannonikumhoz sorolható. 1626— 1631 m-ben Cardium óbsoletum fordul el,

ami már szarmatikumra vall, úgyhogy a határt az alsópannonikum és szarma-
tikum között ennek az elfordulának megfelelen 1626 m-ben vontuk meg.
A szarmata nem lehet vastag, mert 1641— 1647 m-ben Turritella cfr. vermi-

cularis faj elfordulása már felsmediterránra utal. A rétegsort tehát 1639 in-

ti, egy konglomerátumrétegtl kezdve felsmediterránnak vesszük. Meg kell

itt jegyeznünk, hogy a szarmatikumban olajnyomok voltak észlelhetk. 1641 —
1647 m-nél nagyobb mélységbl kövületeink nincsenek, nem tudjuk tehát,

hogy lefelé a felsmediterrán meddig tart. Nem lehetetlen, hogy a rétegsor

legalsó szakasza már az alsómediterránt képviseli.

Az I-2-ben tehát a pannóniai képzdményeken kívül megvan a szarmata és

a slír fácies mediterrán. Szerkezeti tekintetben a fúrásnak a többi inkei fúrás-

sal való egybevetése nehézségekbe ütközik, mert a nagy távolságok miatt a

rétegsorok kifejldésében bizonyos változások mutatkoznak, a kisebb összletek

a különböz fúrások rétegsorában már nem ismerhetk fel. Összehasonlításra

ezek szerint jóformán csak olyan jelents szintek maradnak, mint a fels— alsó

pannóniai határ és az alsópannóniai— miocén határ. Ha az egybevetést ezek-

nek a szinteknek a tengerszint alatti helyzetére alapítjuk — tekintetbe véve

természetesen a határok megvonásánál mutatkozó bizonytalanságot —
,
akkor

azt mondhatjuk, hogy az 1-2 szerkezetileg aránylag magas helyzet. Ez any-

nyit jelent, hogy az 1-1, 1-2, 1-4 és 1-5 szerkezet magasabb részét jelzi, vagyis

az antiklinális gerincének közelében van, míg az 1-3 és 1-6 a szárnyra esik.

Említettük, hogy az 1-1 számú fúrás egyes alsópannóniai homok- és homok-
krétegekbl kevert széndioxid- és szénhidrogéngázt tárt fel, olajnyomokkal
együtt. Ez az eredmény további kutatást indított Inke környékén, úgyhogy
nemrégiben az 1-1 közelében, az I-l-tl 1,4 km távolságban újabb fúrás

— 1-7 — kezddött.
Az inkei szerkezetben mélyített fúrások ismertetése után röviden megemlé-

kezünk azokról a kutatásokról, amelyek már nem a tulajdonképpeni DNy-
dunántúli területen, hanem az azzal határos vidéken, Somogy vármegye D-i.

középs és É-i részén történtek. Röviden ismertetjük tehát a kaposfi, görge-

tegi és igali mélyfúrásokat, s megemlítjük a fonyódszéplaki kis mélység, víz-

nyerés végett mélyített fúrást.

Kaposf és Görgeteg:Az inkei szerkezettl K-re a kaposfi (szomajomi) gra-

vitációs maximumon telepítette a MAORT a K-l sz. fúrást, amely a homokos
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agyagos, márgás pannóniai képzdmények alatt már 1106 m-ben elérte a

szürke és szürkészöld szín, kloritos metamorfpala alaphegységet. A fúrás

metamorfpalában halad tovább 1137 m-ig, amely mélységben azután a fúrás

véget is ért anélkül, hogy szénhidrogéneket talált volna.

A kaposfi gravitációs maximumtól DNy-ra Somogy vármegye D-i részén

Nagykorpád és Erdcsokonya községek között a nehézséger-mérések É— D-i

tengely maximumot mutattak ki. A maximum legmagasabb pontja a mérések
szerint Görgeteg környékére esik, úgyhogy a gravitációs maximumot, illetve a
geofizikai értelmezés szerint a ,.szerkezet”-et Görgeteg községrl nevezték el.

A geofizikai értelmezés a görgetegi szerkezetet ,,az üledékes kzetekben történt

felboltozódásnak” vélte, bár a feltevést a szeizmikus mérések nem ersítették

meg [42], A szeizmikus mérések eredményei ugyanis arra vallottak, hogy a

rétegek a szerkezet területén általánosságban DNv felé dlnek. A felszíni geo-

lógiai megfigyelések a kérdést nem döntötték el, minthogy a felszínt tekintélyes

vastagságú holocén -pleisztocén durva homok és félig kötött futóhomok takarja,

s a mélyben fekv képzdmények települési viszonyaira vonatkozólag nem
enged betekintést.

A görgetegi gravitációs maximumon ez ideig három fúrás mélyült, amely
három fúrás a maximum hosszában helyezkedik el, Lábod (G-3), Görgeteg
(G-l) és Somogyvisonta (G-2) helységek közelében. A fúrások közül legmé-

lyebb a G-3, amely 2268 m mélységet ért el, míg a G-l csak 2059, a G-2 pedig

2157,5 m mélységet. A G-l és G-2 negyedkori és pliocén üledékeket kereszte-

zett, a G-3 azonban ezeken kívül érintette a miocén üledéksor egy részét is.

A negyedkori rétegsor vastagsága csekély, átlagosan 30— 50 m. A pliocén már
lényegesen vastagabb, minthogy vastagsága a maximum D-i részén a G-2 szá-

mú fúrásban meghaladja a 2100 métert. A pliocén rétegsorban megvan a

levantikum, amelyet Sümeghy mutatott ki [40], megvan továbbá a fels- és

alsópannonikum. A pleisztocén, levantei, fels- és alsópannóniai képzdmé-
nyeknek az egymástól való elhatárolása meglehetsen bizonytalan, minthogy
a képzdmények hasonlóak, s így a határok nem élesek, továbbá hogy a fúrá-

sok nem szolgáltattak elégséges kövületanyagot a pontos elhatároláshoz.

A pliocén üledéksor agyagból, márgából, homokból és homokkbl áll, azon-
kívül vékony kavics- (levantikumban) és lignitrétegekbl (a levantikumban és

felspannonikumban). A G-l és G-2 sz. fúrások alsópannóniai képzdmények-
ben értek véget, a G-3 azonban behatolt a helyenként kövületes miocénbe és

közel 200 métert haladt benne, végül is abban fejezdött be. A miocén teljes

vastagságát ezért nem is ismerjük. A miocén homokos márgából és vékony
homokkrétegbl áll, azonkívül helyenként átmosott eruptív tufarétegek is

elfordulnak.

Szénhidrogének a keresztezett rétegsorokban nagyon gyéren mutatkoztak:
olajnyomok a miocénben, s csekély vagy jelentéktelen mennyiség gáz a pan-
nonikum egyes szintjeiben, aránylag nagy mennyiség vízzel együtt.

A görgetegi fúrások alapján a terület geológiai felépítésére nézve megállapít-

hatjuk. hogy a pliocén — közelebbrl a pannonikurn — nagy vastagságú, s

hogy a pannonikurn alatt megvan a miocén. Különben a szerkezeti viszonyokra
vonatkozólag a fúrások csak annyit mondanak, hogy a képzdmények a G-3-
tól a G-2 felé enyhén lejtenek; a fúrások tehát nem adnak végleges választ
arra, hogy mi lehet a Dunántúl geológiai képében olyan idegenszeren ható
nagy É— D-i maximum.

Igái: Kaposvártól ÉK-re Igái környékén a geofizikai kutatások szépen zá-
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ródó gravitációs maximumot mutattak ki, a szeizmikus mérések pedig a maxi-
mum oldalain dléseket észleltek. A kedvez geofizikai indikációk alapján a
vállalat az igali területen két fúrást mélyített, az egyiket (lg- 1 )

Igái község
mellett, a másikat (Ig-2) Ráksi község közelében, közel 5 km távolságban az
I- 1-tl. E két fúrás anyagát geológiailag Dr. Szalánczy György dolgozta fel,

s e munkája rövidesen megjelenik.

Az Ig-1 fúrás a homokos, agyagos, márgás felspannóniai rétegsor alatt

629 m-ben felsmediterrán lithothamniumos mészkövet ért el. 640,5 m-ben
tufaréteget, 644 m-ben pedig olyan mészkövet, amely kell fenntartással

mezozóosnak (felstriász?) minsíthet. A fúrás 651 m mélységben fejezdött
be az említett mezozóos mészkben.
Az Ig-2 fúrás 1517,5 m mély, de a mezozóos alapkzetet nem érte el. Ez arra

utal, hogy a medence sziklafenekének tetején tekintélyes mélységkülönbségek
vannak. Az Ig-2 szelvényében nemcsak a fels, hanem az alsópannóniai réteg-

sor is megtalálható, ersen márgás kifejldésben. Az alsópannóniai üledéksor
alsó márgarétegei helyenként olajnyomokat tartalmaznak. 1323 m-ben a pan-
nonikumot szarmata márga-, mészmárga- és vékony homokk- és konglome-
rátumrétegek váltják fel. Olajnyomok itt is mutatkoztak. A szarmatikum
fekjét 1387— 1397 m között felsmediterrán lithothamniumos mészk képezi,

majd 1397 m-tl a talpig slírfácies felsmediterrán következik. A jól korre-

lációba hozható lithothamniumos mészk helyzete arra vall, hogy az Ig-1 és

Ig-2 között a miocén rétegek déli dlések. Különben a két fúrás rétegsora

alapján a települési viszonyokra nézve azt a következtetést vonhatjuk le,

hogy mind a miocén, mind a pannonikum transzgresszív módon települtek az

alaphegységre.

Érdemesnek tartjuk itt röviden megemlékezni arról az ivóvíznyerés céljából

telepített kútfúrásról (F-l), amelyet a vállalat Fonyódszéplakon, a Balaton-
parton mélyített. Ennek a kútfúrásnak a rétegsora aránylag gazdag fels-

pannóniai faunát tartalmaz. A kút 160 m mély, rétegsora felspannóniai ho-

mokból és agyagokból áll. A fúrásból elkerült kövületek nevei a „Kövületek
jegyzékéiben találhatók.

A vállalat mélyfúrási kutató munkálatai DNy-Dunántúltól távol É-ra, a

Kisalföld területére is kiterjedtek, s ott az ún. mihályi szerkezet területén több
fúrás készült. Azoknak a fúrásoknak az adatai, amely fúrások ezen a területen

mélyültek, közvetlenül nem képezik ugyan a jelen dolgozat tárgyát, mégis

összehasonlítás végett célszernek látszik röviden beszámolni róluk, hogy a

mélyfúrások adatai alapján kialakuló geológiai kép teljesebb legyen.

Mihályi: A geofizikai vizsgálatok a Kisalföld Ny-i felében DNy—ÉK csa-

pású terjedelmes gravitációs maximumot mutattak ki, amely gravitációs maxi-
mum Répcelak vidékétl kiindulva Mihályin keresztül Mosonszentpéter kör-

nyékéig húzódik. A maximumot Mihályi községrl „mihályi szerkezet” néven
szokták említeni.

A mihályi szerkezeten több fúrás mélyült; az M-l, M-2 és M-3 jel Mihályi

közelében, az M-4 jel Mosonszentpéter és Bsárkány között, az M-5 és M-5/b

jel Répcelak mellett. A fúrások közül az M-4 2657,2 m mélységével jelenleg

az ország legmélyebb fúrása. A fúrási szelvények alapján a szerkezet geológiai

képe nagyjából kirajzolódott, s eszerint a mihályi szerkezet alapját eltemetett

kristályos palatömeg képezi. A kristályos palát az M-5/b-ben 1460 m mélység-

ben, az M-l-ben 1602 m mélységben, az M-4-ben pedig 2651 m mélységben

értük el. A kristályos palára fiatal-harmadkori üledékek települtek transz-
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gresszív módon. Az M-5/b számú fúrásban a kristályos palán közvetlenül

vékony lajtamészk fekszik, az M-4-ben pedig miocénkorú márgából álló vé-

kony összlet. Mihályi környékén az M-l, M-2 és M-3 sz. fúrások szelvényeinek

bizonysága szerint a kristályos palát közvetlenül az alsópannonikum üledékei

borítják. A pannonikum a mihályi szerkezeten telepített összes fúrásban ki

van fejldve, mégpedig tekintélyes vastagságban: vastagsága az M-4 sz. fúrás

rétegsorában közel 2500 m, a Mihályi és Répcelak környéki fúrások réteg-

sorában ennél csekélyebb. A pannóniai rétegsor agyagból, márgából, homokból
és homokkbl áll. Az M-l és M-5/b sz. kutakban egyes alsópannóniai homok-
rétegek komoly mennyiség C0 2 gázt tartalmaznak, szénhidrogének azonban
csak nyomokban fordulnak el.
A pannonikumra levantei kavicsok, homokok, agyagok települtek, legfelül

pedig holocén-pleisztocén kavicsrétegek fekszenek. A levantei jelenléte nem
bizonyított és határai nem élesek.

V. slénytani megfigyelések

Fúrási anyagokból származó kövületek ritkán jó megtartásúak. A legfels

3— 400 m aránylag laza homokos agyagjaiban kapunk csak néha olyan kagyló-

héjakat, amelyek a kzetbl kiszabadíthatok és rajtuk a zár vagy csigáknál a

szájadék jellege megfigyelhet. Nagyobb mélységek esetében a keményebb
kzetbl a héjak nem szabadít hatók ki, st a kövületek itt rendesen nem is

héjasak, csak lenvomatjellegek. Fleg Limnocardiumok esetében jelent ez nagy
nehézséget az slénytani vizsgálat számára, mert a subgenus-jellegek megálla-

pításához nélkülözhetetlen lenne a zár, ill. a fogak ismerete.

Leptanodonta cfr. rumana VVenz.

(G. 2., 1493,5—1500 m)

Búbja kissé ersebben kiálló, mint e faj típusánál szokott: a L. unioides-nél

kevésbé megnyúlt termet és alsó oldala nem konkáv vonalú. Zára ugyan nem
figyelhet meg, de termete és héjának vékonysága a genus azonosítását lehe-

tvé teszi.

Limnocardiam sj).

(L. 51. b., 156—161,5 m)

Egészen szokatlan termet: pontosan kör alakú, lajjos, kevés éles bordával.

(Átmérje kb. 2 cm.)

Limnocardium prionophorum B.

Anyagainkban nem ritka ez a faj, de meghatározása nem mindig könny.
Termete körülbelül azonos a L. apertum-éva,\, bordáinak száma ugyan valami-
vel nagyobb. A bordák élének bibircsezettsége nem látható mindig jól, ez a
jelleg egyébként nincs is ezen alakkörben egyedül erre a fajra korlátozva:
néha a típusos L. apertum-on is jelentkezik. Amennyire a meghatározásokban
bízni lehet, a L. prionophorum mélyebb szintekben is elfordul területünkön,
mint a L. apertum (más területeken tudtunkkal ilyen sztratigrafiai különbséget
nem lehet e két faj szereplésében megállapítani).
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Limnocardium cfr. prionophorum B.
(I. 3., 1116-1122 m)

Szép nagy, 6 cm átmérj példányok. A búb helyzete és alakja, a borda-
szám, a bordák élének bibircsezettsége, az els és hátsó mez egymáshoz való
viszonya, a hiátus (az apertura nagysága): mind középjelleget mutatnak a

L. prionophorum és L. apertum között. A búb kevésbé elretolódott, mint a
L. prionophorumnál, de kisebb, kevésbé duzzadt, mint a L. apertumn&l. Az
els-mez bordáinak száma valószínleg 13, de az els- és hátsó-mez nem válik

el élesen egymástól (ellentétben a L. apertummal) s a hátsó-mez bordái is jól

kiemelkedk, ersek, nemcsak vonalszerek s alig dönthetk el, hogy melyik
bordát szabad még az els-mezhöz számítani. A bordák legtöbbjének éle igen

finoman bibircsezett.

Limnocardium planum Desh. var.

(L. 51. b., 332—337,5 m)

A faj lényeges jellegeit mutatják: az ovális, elöl szélesebb körvonal, a búb
kicsiny, nem kiálló volta, a bordák lapossága. Eltér azonban a faj típusától

abban, hogy a bordák nem közvetlenül a búbtól kezddnek, hanem valamivel

lejjebb, a magasság fels harmada, negyede körül. Ez a sajátsága a WENZ-féle
„var. rumanum” változathoz hasonló. Példányunk juvenilis, csak 1 cm hosz-

szúságú. — Sztratigrafiai érdekessége ezen elfordulásnak az, hogy ez a faj

típusánál simább alak itt is a felspannonikum fels részében fordul el, s

Andrusov megfigyelései alapján is e fajnál a bordázat gyengülését fiatalabb

geológiai kor jelének kell venni.

Limnocardium pseudodoengingki nov. sp.

(Tab. I. fig. 12.)

(L. 51. b., 348,5—354 m és I. 3., 1116—1122 m)

Legközelebb áll a L. Doenginglci Sinz. nev szarmatakori fajhoz; két példá-

nyunk közül az egyik (a nagyobbik) ersen emlékeztet a L. asaphiopsis B.

pannóniai kori fajra is.

Termete ersen megnyúlt, els része rövidebb és gyorsan keskenyed, elre
majdnem háromszögesen hegyesed, hátsó része egyenletes szélesség, hátul

kerekített, de nem keskenyed. A búb kicsi, alig kiálló, a szélességnek els
negyedébe esik. A tekn els fél hosszát foglalja el nyolc keskeny, elég ers
borda; mögöttük következik három szélesebb, lapos, kevésbé kiemelked bor-

da; ezek mögött az els-mez leghátulsó része sima, bordátlan. A hátsó-mez
az elstl nem válik el élesen. A bordákon nincsenek csomók; a bordák a búb

közelében igen gyengék, szinte elsimulnak.

Fajunk körvonala, termete teljesen egyezik a L. Doengingki-éve1; bordázata

is nagyon hasonló, csupán abban tér el, hogy a bordák a L. Doengingki-n

csomókat viselnek és a búb közelében sem simulnak el. Nem lehet azonban a

két faj közti eltérésnek tekinteni azt, hogy a L. Doengingki-né1 a búbig futó

bordák közé a kagylóhéj félmagassága körül olyan bordák is ékeldnek, ame-

lyek nem jutnak fel a búbig: ez a mi alakunknál természetesen nem lehet

szembetn, ha a bordák aránylag gyengébbek is és a búb közelében vala-
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mennyien elsimulnak. Csekély eltérést jelent a két faj közt az, hogy a L. Doen-
gingki-nél az els-mez elég élesen válik el a hátsótól. A L. asaphiopsis-nak
kb. kétszer annyi bordája van, mint a mi fajunknak.
Az L. 51. b. fúrásból származó példány juvenilis, hossza csak 1 cm, az

I. 3-ból származó két és egynegyed cm.
Érdekes, hogy ennél az alaknál éppen úgy, mint az elznél, a L. planum

var .-nál a bordázat gyengébb, éspedig mindkettnél a búb közelében gyengébb,
mint ezen alakok medenceperemi, sekélyebb vízi rokonainál. St a mi ,,L. pla-

num var." alakunkkal legközelebbi rokon L. planum rumanum Wenz változat
is medencebelsbl származik, s szintén gyengébb bordázatú a faj partközeli
típusánál. Ügy értelmezhetjük ezt a jelenséget, hogy a fiatal példányok a
különleges környezethez, a hullámverés nélküli medencebelsrészhez alkalmaz-
kodva csekélyebb bordázatot fejlesztettek, azonban felnövben elretört ben-
nük az öröklött tulajdonság, az ers bordázatra való készség, ha azt itt az
életkörülmények nem is okolták meg.
Simionescu & Barbu [26] ábrái (tab. Vilii. fig. 60, 63, 64) nem mutatják

a L. Doengingki bordáit annyira csomósaknak, de viszont abban térnek el

ersebben új fajunktól, hogy hátsó oldaluk egyenesen levágott, a hátsó-fels
szöglet derékszög, a hátsó-alsó is majdnem az, nem pedig teljesen lekerekített.

Limnocardium Steindachneri B.

A felspannonikum alján és az alsópannonikum fels részében elég gyakori
ez a faj. Bordázata valamivel szabályosabb, mint a romániaiaké: a kagyló
középs (legnagyobb) részét öt fborda s két-két fborda között mindig két
gyengébb, de maguk között teljesen egyenletes mellékborda foglalja el. Ezen
négy) szabályos sáv eltt és mögött már egyenetlenebb, szabálytalanabb a
bordázás.

Limnocardium decorum F. (?)

L-51/b., 82,2— 87,8 m, 128,5—134 m, B-106 etc.)

Példányaink majdnem kivétel nélkül a típusnál nagyobb számú, de keske-
nyebb bordákkal bírnak: bizonyos tekintetben a L. vicinum F. felé átmenetet
mutatnak.

Limnocardium subdesertum Lr.

Az alsó- és felspannonikum határa körül a leggyakoribb kövületek egyike
íz. Sem termete, sem bordaszáma nem tér azonban el olyan élesen a L. deser-
umtól, mint ahogy Lrenthey ábrája alapján feltételezhetnek; néha 30, 31
bordája van, s egyes, már a L. desertumhoz közelebb álló középalaknak tekint-
het példányokon (pl. B-97., 530— 536 m, U-5., 595— 599,5 m) a bordaszám
32-tl 35-ig ingadozik. A bordák azonban általában ersebbek, mint a L. deser-
'MTOnál, nem vékony vonalozásszerek.

Limnocardium aff. desertum Stol.

A L. subdesertummal együtt tömegesen fordulnak el az alsó- és felspanno-
íikum határa körül változékony, a L. desertum alakkörébe tartozó apró
Limnocardiumok. Igen kevés olyan akad köztük, amelyre a L. desertum Stol.
levet nyugodtan alkalmazhatjuk; a bordák száma rendesen kisebb e faj
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típusáénál, ellenben ersebbek a bordák. Ritka a L. desertuménak teljesen

megfelel körvonal is: néha kerekebb, de gyakrabban inkább megnyúltabb, a
búb mögött aránylag keskeny a termet. Ha a L. otiophorumot létez fajnak
fogadjuk el, akkor hangoztatni kell, hogy feléje minden lehetséges jellegben

átmeneteket mutat a L. desertum; valószínbbnek látszik azonban az, hogy a

L. otiophorum B. nem tényleg önálló alak, hanem csak olyan L. desertum,

amelynél a hátsó fül aránylag gyengébben kifejldött s a bordázat hátrafelé

csak kevéssé gyengül. A bordaszám 30 és 40 között ingadozik; a búb hegyes
vagy tompa, néha alig töri meg az ovális körvonalat, alig áll ki. Valószínnek
tartom, hogy az ANDRUSOV-féle L. multistriatum is azonos a L. desertum mai.
Nem könny a L. Chyseri B. faj önállósága tekintetében állást foglalni; hatal-

mas anyagunkban egyetlen olyan példány se akadt, amelyre ezt a nevet kellett

volna alkalmazni; lehetséges, hogy ,,L. Chyseri” néven is csak a L. desertum

sok változatának egyike szokott szerepelni. Sztratigráfiai önállóságot e nevek
egyike se mutatott, mind az ,,otiophorum'

,
mind a ,,Chyseri" szerepelt a panno-

nikum legkülönbözbb szintjeiben.

Limnocardium chartaceum var. radmanesti Gillet
(U. 2., 1035,5—1040,5 m)

Példányunk kissé eltér ettl a ritka alaktól a bordák számában, fleg ha

Gillet szövegét vesszük irányadónak (8— 9 borda), ellenben Gillet ábrájával

szemben (10—11 borda) már jelentéktelenebb az eltérés (12— 13 borda a mi

példányainkon); különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a hártyavékonyságú •

héjon alig kiemelked, lapos bordák ábrázolása, st számolása is bizonytalan

lehet. A faj különös termete miatt azonban a meghatározás biztosnak tekint-

het.

L. kosiciforme nov. sp.

(Tab. I. fig. 3., 4.)

Mind területre, mind sztratigrafiai mélységre nagynak mondható e faj elter-

jedése. Hosszú ovális körvonalú, elöl alig keskenyebb, mint hátul, búbja kicsi,

hegyes, de kevéssé kiálló, az els harmadba esik. Mérete (egyik az L. 51. b.,

326,5— 332 m-bl származó példányon) 8 mm széles, 5 mm magas; vannak
azonban másfél centiméteres példányok is. Az els-mezn 18— 20 éles, kb.

egyenl oldalú háromszöges átmetszet borda van; a bordaközök keskenyek,

s nem válnak el élesen a bordáktól. A hátsó-mez bordái kissé keskenyebbek

(számuk rendesen öt), a bordaközök itt szélesebbek.

Rokon alakok a L. Okrugici B., L. triangulatocostatum Halav., L. Kosiéi B.

s néhány, az utóbbihoz igen hasonló alak Brusina Iconographiájában. Éltéi

az Okrugici-tói nagyobb bordaszáma, kevésbé kiugró búbja, körvonalának há-

tul nagyobb szélessége által. Halaváts langenfeldi faja (13, tab. XV., fig. 6.

is keskenyebb hátul, de szélesebb elöl, mint a L. kosiciforme ; a L. triangulato

costalum leírása 6— 7-tel kevesebb bordát mond, ábrája 3— 4-gyel kevesebl

bordát mutat, mint amennyi a mi új fajunkon látható. Egyébként a hátsó

mez a HALAVÁTS-féle fajon még kisebb és kevésbé elkülönül, mint a L. kosiéi

formen. A L. Kosiéi, L. Duciéi és talán a L. Veselinovici is nagyon közel állna!

új fajunkhoz: a bordaszámban jelentéktelen az eltérés, csupán a hátsó-mezi

nagyobb, hátra-felfelé ersebben kiszögell, az els-meztl élesebben elváh

ezeken a BiiusiNA-féle formákon, mint a mienkben. Könnyen lehetséges azon
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bán, hogy ezek az eltérések részben a juvenilisség következményei (mind apró
példányok !), részben pedig a rajzok hibái, ill. túlzásai. Ezért lehetségesnek

tartjuk, hogy a L. kosiciforme csupán kifejlett alakja a juvenilis példányban
leírt L. Kosici-nek. Bvebb anyag vizsgálata esetleg be fogja bizonyítani, hogy
a közepesen fejlett példányok a fent felsorolt alakbeli eltéréseket kisebb mér-
tékben mutatják, s így az összefüggést bizonyítják a juvenilis és kifejlett for-

mák közt. Ez esetben a ,,L. kosiciforme" név feleslegessé válhat. Egyelre
azonban ezt az alakot szabatosabban lehetett jellemezni, mint az Iconographia
juvenilis példányait, amelyekrl egyelre az se biztos, hogy egyetlen vagy több
fajnak felelnek-e meg.

Limnocardium aff. Stoosi-Kosici B.

(L. 35., 1430 m, L. 51. b., 555,5— 561 m és 598—603,5 m, L. 72., 1587—
1593,5 m)

Különböz sztratigrafiai szintekbl származó, különböz bordaszámú apró
Limnocardiumok ezek, amelyeket ezen alakkor tisztázatlan volta miatt nem
lehet biztosan azonosítani. Nem valószín, hogy mind csak a L. kosiciforme-

nak juvenilis példányai lennének, mert a bordaszámban jóval nagyobb inga-

dozást mutatnak, mint amennyire a kifejlett L. kosiciforme bordaszáma variál.

Limnocardium Abichi R. H.
(Tab. I. fig. 1., 2.)

(L. abichiforme G. K.)

R. HoernesZ. A6ic/u-ábrája [14] és Gorjanovic—Kramberger L. abichi-

/orwe-ábrája [12] olyan ersen eltérnek egymástól, hogy e fajok elválasztását

bven megokolnák. Ezzel szemben a két leírásban már jóval kisebbnek találjuk

az eltérést. A HoERNES-féle faj Taman pontusi rétegeibl származik. Jellegei:

a búb ersen elretolódott, az els mezn 8—10 borda van, a bordaközök a
perem felé ersen kiszélesednek, fleg a középs és hátsóbb bordák közei;

a széles bordaközökbe a disztális részen néha rövid (a perem közelében meg is

szn, a búb felé folytatással egyáltalán, még gyenge vonalka alakjában se

bíró) mellékbordák ékeldnek; a hátsó mez jól elválik az elstl, rajta borda
sokszor egyáltalán nincsen, vagy legfeljebb 2— 3 gyenge borda lép itt fel.

Gorjanovic ,,L. abichiforme" alakja a horvátországi alsópannonikumból
állítólag abban térne el, hogy bordáinak száma nagyobb, az els-mezn 9—11,
a hátsó- mezn 3, s ezek ersebbek is a L. Abichi-énk\\ az els- és hátsó-mez
kevésbé élesen válik el egymástól. Gillet külön hangsúlyozza, hogy a L. abichi-

forme-nál nem lépnek fel közbüls bordák.
A két név szinonim voltát, illetve a román— délorosz alaknak a magyar

—

horvát alakkal való szoros kapcsolatát Strausz 1942-ben hangsúlyozta. A fú-

rási anyagokban mérhetetlen tömegben szerepel ez a kövület; változékonyságát
jól megfigyelhettük. Az els- és hátsó-mez egymástól való elválása tulajdon-
képpen nem jelent mást, mint a hátsó bordák viszonylagos ersségét — ez

pedig eléggé ingadozik példányaink közt, fleg pedig változik az egyedfejldés
folyamán is: juvenilis példányoknál ersebben elválik a hátsó-mez, a kifejlet-

teken kevésbé. A hátsó-mez bordázottsága is némileg változik a növekedés
folyamán: a juvenilis példányokon mindig látszik több vékony vonalszer
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borda, a felntteknél kevesebb, de ersebb bordát találunk; egyúttal a hátsó-
mez viszonylag csökken, keskenyedik a példány növekedésével. Az els-mez
bordái a juvenilis példányokon mind egyenlen keskeny bordaközöket határol-
nak; növekedés folyamán a középs és hátsó bordák egyre távolodnak szom-
szédaiktól, közeik folyton szélesednek (az egyéni ingadozás azonban e jellegben
is elég nagy). Az els-mezn a bordák száma 8-tól 12-ig változik. Ahol egy-egy
fúrási magból gazdagabb anyagot kaptunk, számoltuk a különböz borda-
számú példányok gyakoriságát; az els- és hátsó-mez bordáit összesítve szá-

moltuk, fleg azért, mert az esetek többségében egy-egy bordát tetszés szerint

lehetett volna els- vagy hátsó-mezhöz számítani. így az összes bordák száma
a következ:

11a példányok 10%-ánál
12 a példányok 40%-ánál
13 a példányok 33%-ánál
14 a példányok 14%-ánál
15 a példányok 3%-ánál

Eszerint a bordaszám átlaga ténylegesen nem nagyobb, mint a tamani alakok-

nál, csakis a hátsó-mez bordáinak ersségében van különbség; ez se élesen

elhatárolható, hanem csak fokozati. A mellékbordák közbeékeldése ismételten

elfordul a mi példányainknál is: pl. I. 6., 2059—2064 m-ben.
A tamani és magyarországi alak közti kapcsolatot még jobban kihangsú-

lyozza az, hogy a romániai alsópontikum (L. Abichi néven szerepl) megfelel
formája részben egyesíti a két széls alak tulajdonságait: a hátsó-mez jellege

a mieinkkel azonos, az els-mez bordaszáma inkább a tamaniaknak megfelel.
Igaz ugyan, hogy termete, körvonala tekintetében a romániai L. Abichi egy-

aránt eltér mind a tamani, mind a magyarországi rokonától: karcsúbb, meg-
nyúltabb s fleg búbja kevésbé tolódott elre. Ezen az alapon legalább annyira

jogos lenne a romániai L. Abichi-k elválasztása a tamaniaktól, mint a magyar-
országiakra a külön név alkalmazása. A nómenklatúrát azonban nem tesszük

áttekinthetbbé, s sztratigrafiai célt se szolgálunk vele, ha egymásba átmen
változatoknak minél több külön, helyi nevet adunk. Ilyen szempontból talán

az lenne egyik lehetséges nómenklatúrái megoldás, ha a ,,L . Abichi” fajnév

mellett három különböz változatnevet alkalmaznánk a tamani, romániai és

magyarországi példányokra; magunk azonban minél kevesebb név használatát,

jelen esetben egyszeren a L. Abichi nevet ajánljuk.

Limnocardium aff. Abichi R. H.
(B. 120., 1107—1113 m)

Körvonala kevésbé megnyúlt, a búb kevésbé elretolódott, mint a típusos

L. Abichi-na\\ a középs bordák között is aránylag nagyon keskeny közök

vannak; a teknk a rendesnél domború bbak. Általában tehát azt mondhatnék
e formáról, hogy a L. Abichi fajnak jellegeit kisebb mértékben bírja a típusnál,

mintha e faj kialakulásának folyamatában egy alacsonyabb lépcst képviselne,

mint a megszokott L. Aic/ti-példányok: tehát mintha se lenne a L. Abichi-

nak. Elfordulási mélysége ezt a lehetséges feltevést csak részben támogatja:

kétségkívül nagyobb sztratigrafiai mélységbl származik itteni példányunk,
mint amelyik szintben a L. Abichi legnagyobb tömegben található, de tényle-

gesen elfordul típusos L. Abichi még ennél mélyebb szintben is.
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Limnocardium nov. sp. aff. budapestinense Lr.
(Tab. II. fig. 23, 24)

(L. 35., 1430 ra)

A lovászi mezn az alsópannonikum mélyebb részében fordul el ez a külö-

nös új alak. Sajnos, valamennyi példány sérült és ersen elnyomott, ezért nem
látszott célszernek a névadás és lehetetlen az összes jellegek pontos rögzítése.

Legközelebbi rokonai valószínleg a L. budapestinense Lr., a L. Abichi R. H.
és a L. Budmanni B. A L. Abichi-éná 1 több a bordája: 18— 20, körvonala még
aszimmetrikusabb, hátsó része szélesebb, a búb ersebben elretolódott, a

bordaközök egyenletesebbek. Bordái valószínleg valamivel keskenyebbek,
élesebbek, mint a L. budapestinense-nél, de az összehasonlítás bizonytalan azért,

mert a LRENTHEY-féle alak nyilván juvenilis, a mienk pedig héjtalan.

Limnocardium Lenzi R. H.
(Tab. I. fig. 5, 13)

Alsópannonikumunk alsó és középs részének egyik leggyakoribb faja ez.

Hoernes R. ábrái alapján [14] se ezen faj pontos meghatározását, se a L.

syrmiense-hez való viszonyát nem rögzíthetjük. A fúrási mintákból elkerült
anyagban ilyen nagy termet fajból értheten nem sok jó megtartású teljes

példányt kaptunk ahhoz, hogy változékonyságáról teljes képet adhassunk.
Mégis bizonyos valószínséggel tételezhetjük fel, hogy nemcsak a mi anyagunk-
ban hiányzik teljesen a ,,L. syrmiense R. H.” alak, hanem ez a faj nem is léte-

zik: azonos a L. Lenzi-\e>1, annak juvenilis, vagy egyszeren a disztális (a búb-
tól távolabb es) héjrészek letörése után visszamaradó csonka példányaival
azonos. Példányaink csaknem mindig laposra nyomottak, de némelyiken így is

megítélhet, hogy a teknk eredetileg elég domborúak lehettek (pl. B. 28.,

1103 m). Körvonala ovális, elöl alig keskenyebb, mint hátul, fels pereme
kevéssé ívelt, majdnem egyenes, hátsó oldala a szabályosnál (félkörös vonalú-
nál) csak igen kevéssel tompítottabb. A búb alig tolódott elre, legfeljebb

kétötöd hosszig (egvharmadig sose). A legnagyobb magasság a héj szélességé-

nek hátsó kétötödébe esik; a szélesség : magasság aránya rendesen 1,5 : 1.

A bordák száma 19-tl 24-ig változik, leggyakrabban 22. Néhány olyan pél-

dányt is találtunk, ahol 25 volt a bordák száma, de az átlagnál gyengébbek a
bordák. A bordák közül a középsk és a hátsók elég egyenesek, az elsk ersen
íveltek. Középen állnak srbben a bordák, elöl és hátul ritkábbak. A bordák
igen keskenyek a bordaközökhöz képest, élesek és igen alacsonyak. Bizonyos
csekély változékonyság azonban ebben is tapasztalható: kivételesen a bordák
kevéssel vastagabbak, a perem felé majdnem elérik a bordaköz szélességét.

Az ersebb növedékvonalak metszésénél a bordák éle finoman bibircsezett

lehet. Kivételesen fordul el (pl. B. 4., 976 m), hogy a perem közelében a bordák
közé egy-egy a peremtl csak fél vagy egy centiméterig húzódó (a búb közeiéig

se ér) borda ékeldik közbe, pontosan a bordaköz fél szélességébe; azonban
az ilyen csonka borda nem gyengébb a rendes, végigfutó bordáknál.

4 Földtani Közlöny
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Limnocardium aff. Lenzi R. H.
(I. 6., 2235,5—2241,5 m)

Bordái a típusnál kövérebbek, fleg a perem felé. Mivel példányaink csak

kbelek, ill. lenyomatok (valamennyi L. Lenzi, ill. Lenzi-hez hasonló kétes alak

esetében is), a bordaszélesség tekintetében nem vonhatunk nagyon messze-

men következtetéseket. Mégis nagyon valószíntlennek kell tartanunk, hogy
olyan széles bordájú, keskeny bordaköz alak, mint Gillet [11] V. tábla,

21. ábrája, a L. Lenzi faj keretébe illeszthet legyen; a bordák szélességén kívül

eltér ez a faj típusából abban is, hogy a hátsó mez élesebben elválik az elstl;
az utóbbi tulajdonság miatt nem azonosítható ezen inkei példányunk se a

GiLLET-féle ábrával. Bizonyos hasonlatosságot mutat Gillet ábrája a lentebb

tárgyalandó ,,L. Maorii” új fajjal.

Limnocardium aff. Lenzi R. H.
(H. 6., 1439—1446 m)

Hátsó oldala túlságosan rövid és aránylag keskenyen lekerekített, hátsó

bordái gyengébbek és kissé íveltek, kissé szétlapultak. Bizonyos tekintetben a

L. Riegelire is emlékeztet.

Limnocardium Pappi Str.
(Tab. I. fig. 6— 10., tab. II. fig. 22.)

Ez a Magyarszentmiklósról (S-l. mélyfúrásból) leírt faj a DNy-Dunántúlon
elég gyakori, majdnem minden területegység fúrásaiban megtaláltuk. Az alsó—
felspannóniai határ közelében gyakori, de elfordul egy-két példány mélyebb
és magasabb sztratigráfiai helyzetben is. Egyes, rosszabb megtartású példá-

nyait nehéz a L. Majeri-tól megkülönböztetni, de átmenetek ténylegesen nin-

csenek e két faj között. — E faj varietásait mutatják az I. tábla, 7., 8., 10.

ábrák.

Limnocardium nov. sp. aff. Pappi Str.

(Tab. II. fig. 21.)

(L. 21., 1404—1410 m)

Csupán egyetlen teknpár lenyomata áll rendelkezésre ebbl az alakból,

ezért tekintünk el a névadástól. Megnyúlt ovális körvonalú, alig kiálló búbbal

az els mezn 27— 28 keskeny, lapos hátú bordával, amelyeket keskeny borda-

közök választanak el; a hátsó mez nem válik el élesen, itt is néhány gyenge

borda figyelhet meg. A legközelebbi rokon alak a L. Pappi Str.; ettl abban

tér el, hogy oválisabb körvonalú (a L. Pappi inkább oblongum-szer), bordái-

nak száma nagyobb, a hátsó-mez nem válik el olyan határozottan az els-

meztl, mint a L. Pappi esetében; a hátsó-mezn gyenge bordák vannak

ezen új alaknál, míg a L. Pappi hátsó-mezeje csak finom vonalazást mutat.

A L. pseudocatillus bordaszáma kisebb.
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Limnocardium Maorii nov. sp.

(Tab. II. fig. 16, 17, 25)

(L. 21., 1405 m, L. 35., 1430 m, L. 52., 1485,5-1491 m, L. 58., 1455—1459,5 m,
L. 65., 1539—1547 m, L. 72., 1587—1593,5 m, L. 91., 1406-1412 m, L. 92.,

1487—1493 m és 1496—1502 m, S. 2., 2086,8-2092,7 m)

A lovászi olajmezn az alsópannonikum alján igen gyakori ez az érdekes új

faj; a magyarszentmiklósi 2. sz. fúrásból (hasonló szintbl) egyetlen példány
származik. A Dunántúlon elforduló összes pannóniai kori Limnocardium közül

ez az a faj, amelynek egész habitusa a „kaspi” típussal leginkább egyezik;

sajnos, a záros perem, a fogak nem figyelhetk meg (kizárólag lenyomatokat
tartalmazó) anyagunkon, s így a „kaspi-rokonság” csak feltevés.

Körvonala oválishoz közelálló, csupán a fels és els, valamint a fels és

hátsó peremek találkozásánál szögellik ki kissé; a búb elég széles, de nem ki-

ugró, az ovális körvonalat alig töri meg; a szélesség egyharmada és kétötöde

közé esik. Az els-mezn 27— 29 borda van; a bordák kb. félkör átmetszetek,
sima felszínek; a bordaközök élesen elválnak a bordáktól s velük egyenl
szélesek vagy csak kevéssel keskenyebbek. A hátsó-mez keskeny, jól elválik

az els-meztl, 5—6 gyenge, vékony borda díszíti.

Legközelebb állnak hozzá a kamisburuni L. subcarinata és L. subincerta,

távolabb állnak, de egyes jellegekben emlékeztetnek rá a L. pseudocatillus

Barb. és a L. Pappi Str., s kismértékben még GuxET-nek egy verciorovai,

„L. Lenzi’-nek minsített, de a Lenzi fajtól a bordázat jellegében határozottan

eltér példányról adott ábrája [11, V. tábla, 21. ábra], Üj fajunk mind a

L. subcarinatátói, mind a L. subincertától lényegesen eltér abban, hogy hátsó

része szélesebb, mint azoké; bordaközei szélesebbek, hátsó mezeje keskenyebb,
búbja elretolódottabb; körvonala oválisabb, mint a L. subincertáé, azonkívül

bordái keskenyebbek, mint a L. subcarinata bordái.

Dreissensiomya cjr. croatica B.

(D-4., 1039-1041,5 m)

Példányunk eltér a faj jellegeitl abban, hogy búbja véghelyzetbb. Emlé-
keztet a kamisburuni D. aperta fajra is. E két faj (I). croatica és D. aperta)

elválaszthatóságát is kétesebbnek mutatja ilyen, középalaknak nevezhet pél-

dány létezése.

Congeria Partschi var. Maorti nov. var.

(Tab. I. fig. 14, 15, tab. II., 19, 20)

Az alsópannonikum középs részének, a szénhidrogéneket tartalmazó réteg-

csoportnak egyik leggyakoribb és legjellemzbb kövülete ez. Megvan a lovászi,

budafai, magyarszentmiklósi, újudvari, hahóti és görgetegi fúrásokban, össze-

sen 65 fúrómagban, általában nagy példányszámban. A vállalati fúrásokkal
kapcsolatos régibb faunalistákban számos különböz néven szerepelt: C. sub-

globosa, C. Markovid, C. zagrabiensis, C. ornithopsis, kivételesen C. Czjzeki és

C. Partschi s még egy-két ritkább néven. Ennek dacára azt mondhatjuk róla,

hogy variabilitása nem nagyobb a Congeria-formák átlagáénál.

Körvonala ritkán rövid ovális, néha megnyúlt ovális, kivételesen alacsony
trapézszer (a C. subglobosára emlékeztet), uralkodólag azonban hosszúkás-

4 *
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négyszögletes (romboidhoz közelálló trapéz): a fels és hátsó perem egymással
110—120 fokos szöget zár be, a hátsó-perem és az alsó-perem hátsó részének
szöge 70— 80 fok körüli, az alsó-perem alsó és fels részének szöglete a leg-

kevésbé határozott, mert ezek a peremrészek kissé ívelt vonalúak, de kb.

100, 110 foknak felelhet meg; a búbnál a fels-perem és az alsó-perem (e genus-
nál ti. hiányzik az els-perem) 60—70 fok körüli szöget képez. A szögletek

közül a búb, s a fels- és hátsó-perem közti szöglet a legkevésbé lekerekített,

a hátsó- és alsó-perem közti szöglet már kerekítettebb, az alsó-perem alsó és

fels része közt szögletnek alig nevezhet ívelt az érintkezés. Ebben a (romboid-
szer) termettípusban legszélsségesebb példány a B-7 fúrásból, 1163,5—
1168,7 m mélységbl került ki: ennél a szemben fekv oldalak majdnem pár-

huzamosak, a szögek fent és lent egyaránt 80 és 100 fokosak; a romboid hosz-

szúságának és szélességének aránya 3:2. — A hátsó perem mindig hosszabb,

mint a fels, rendesen 3 : 2, kivételesen 2 : 1, a D-l, 1560— 1565 m-bl szár-

mazó C. Partschi-példányon 5 : 4.

A gerinc alakja eléggé változó, de mindig kevésbé éles, mint a típusos

C. Partschinál ; rendesen a hasi mez felé egyenletesen ereszkedik, a háti mez
felé meredeken esik: ritkábban mind a hasi, mind a háti mez felé meredeken
válik el, majdnem taréjszer, de ilyenkor se éles; néha majdnem elmosódó.

A gerinc helyzete is változó: rendesen csak kevéssel tolódott a gerinc a fels

és hátsó oldal felé (a hosszúság közepe körül kb. 2 : 3 arányban); néha erseb-
ben hátratolódott (1:2 arányban); csak kivételesen esik pontosan középre.

A búb csak kevéssé becsavarodott.
A héj domborulata valószínleg elég ingadozó lehetett, az összenyomódás,

lapítás miatt azonban ez nem állapítható meg teljes biztossággal. Valószín,
hogy egy tekn domborúsága (vastagsága) legfeljebb egyharmada, de legalább

egyhatoda a hosszúságnak. A domborulat elosztása hosszirányban ritkán

egyenletes, körívszer; gyakrabban a búb közelében duzzadtabb, hátrafelé

enyhén, majdnem egyenes vonalban ereszkedik. Ezt a jelleget látszatban

azután még fokozza az a tény, hogy a búb körül vastagabb, ersebb a héj,

s jobban ellenáll az összenyomatásnak, mint a disztális részen, ahol a vékonyabb
héj könnyebben összenyomódik.

Eltérései a C. Partschi Horn. fajtól a következk:

1. búbja karcsúbb;
2. termete karcsúbb e faj átlagánál, a leírt példányok közül a legkarcsúbba-

kéval (pl. Andrusov 1, tab. XII., fig. 7.) egyezik;

3. a fels és hátsó oldal aránya változatunknál rendesen 2 : 3, néha 1 : 2,

míg a típusos C. Partschinál 3 : 4-tl 1 : 1-ig;

4. a héj kevésbé domború;
5. jóval tompább a gerinc;

6. a gerinc közelebb esik a középhez (a C. Partschi gerince a hátsó oldal

közelébe tolódott);

7. a pseudolunularis él egészen gyenge.

Eltérései a Congeria Markovid fajtól:

1. fels pereme aránylag rövidebb;

2. gerince tompább, mint a C. Markovidé',

3. hátsó oldala sose homorú;
4. a fels és hátsó peremek érintkezésénél nincsen fülszer kiszögellés.
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Bár e változat egyes jellegekben közelebb áll a C. Markovidhoz, mint a

C. Partschihoz, ,,középalaknak” vagy „átmenetnek” a két faj között egyáltalán

nem tekinthet, mert lényeges tulajdonságaiban egyaránt eltér mindketttl.
A C. subglobosár& csak a juvenilis példányok emlékeztetnek ersebben.

— A C. zagrabiensis búbrésze keskenyebb, gerince jóformán nincs is, a fels

perem hossza pedig mindig nagyobb a hátsó peremnél. Elnyomott, hiányos

példányok esetében, fleg, ha a búbrész hiányzik s a disztális rész laposra

nyomott állapotban van, e fajjal — a C. zagrabiensissel — téveszthet leg-

inkább össze a C. Partschi var. Maorii.

Új változatunk eltérései a C. Partschitól (és a C. Markovidtól is) egyszerbb,

a genusz általános jellegeitl kevésbé eltér, primitívebb formát jelentenek.

Nem olyan értelemben varietasa ez a C. Partschinak, hogy annak általános faji

jellegeihez többletként adódik a var. Maoriinál még egy-két további, különle-

ges jelleg: ellenkezleg, azok a jellegek, amelyek a C. Partschit önálló fajjá

teszik, csökkent mértékben vannak meg változatunkon. Talán feljogosít ez

arra, hogy változatunkat a C. Partschi sének tekintsük: ez a régibb, a me-

dence belsejében, nyugodt vízben, iszapos fenéken él változat az egyszerbb,
vékonyhéjú, közel háromszöges termet sibb Congeriáktól csak kevéssé tért

el, kissé zömökebb lett és fels oldala a hátsóhoz képest rövidült, gerince kissé

szélesedett. Amikor azután ez az alak a medence széleinek sekély, hullám-

veréses vizeibe, durvább szedimentumot tartalmazó területekre is kivándorolt,

akkor héját tovább kellett ersítenie: gerince élesedett, búbja ersebb, héja

vastagabb, egész termete zömökebb lett, s a pseudolunularis él ersödése is

növelte a héj szilárdságát. — Nem mond ellent ennek a feltevésnek a sztratigra-

fiai elosztás sem: a C. Partschi var. Maorii az alsópannonikum középs részében

fordul el csak tömegesen, az alsópannonikum fels harmadában már jelenléte

kétséges. Ezzel szemben a C. Partschi (pl. tab. II. fig. 18) az alsópannonikum
fels részében gyakoribb.

Congeria cfr. subglobosa Pa.
(B. 61., 1099—1104,5 m)

Egyetlen sérült példányunkon fleg a pseudolunula horpadása jelenti a

C. Partschitól való eltérést
;
termete is zömökebb, de azért nem annyira kocka-

szer, mint a C. subglobosa típusa.

Congeria cfr. Markovid B.

(B. 109., 1135— 1140,5 m)

Körvonala háromszöges, a búb igen karcsú, a fels és hátsó perem érintke-

zése teljesen szögletes, nem kerekített; a hátsó oldal fels részének kissé konkáv
(horpadt) peremvonala jól megfigyelhet. Ellenben a gerinc jellege az össze-

lapítás miatt nem elég határozott, az alsó héjrész sérült, s az alsó és hátsó

perem túl hegyes szögben érintkezik, itt a tekn túl karcsú. (Igaz ugyan, hogy
Andrusov: 1, XII. tábla, I. ábrája is ilyen karcsú alsó részt mutat.)
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Congeria rhomboidea Horn. var.

StraüSZ 35, p. 77— 78. L. 51. b., 332— 446,5 m, S. 2., 942— 948 m)

Több jó megtartású példány lényegében ugyanazokat a jellegeket mutatja,

mint a nyárádi változat (1. c.), ugyanolyan eltéréseket mutat a délkelet-

dunántúli és horvátországi típusos G. rhomboideától. Mégis változékonysága
valamivel nagyobb, s van olyan példány is, amelyen az alsó perem fels részé-

nek konkáv vonala és az els (mellék-) gerinc ers kifejldése csökkenti a faj

típusától való eltérést; másrészt olyan példányt is találunk, amelyik valamivel
közelebb áll (fleg a tekn csekélyebb domborúsága és a gerincek elmosódot-
tabb volta miatt) a C. subrhomboidea, st C. rumanahoz is.

Elfordulási helyére vonatkozóan itt is hangsúlyozni kell, hogy a C. bala-

lonicavaA együtt, ugyanazon fúrómagokban fordul el !

Congeria cfr. zagrabiensis B.

(B. 106., 548— 554 m)

Mint a C. Partschi var. Maorti tárgyalásánál említettük, a régebbi fauna-

listákban C. zagrabiensis néven szerepelt néha ez az új Partschi-változat.

Fleg a rosszabb megtartású példányok esetében hibázható el a meghatározás.

Néhány olyan töredék van is anyagunkban, amelynek a C. zagrabiensisszel

való azonosítását teljesen bizonytalannak kell tartanunk (L. 1., L. 51. b.,

B. 106., B. 117., S. 2. fúrások anyagaiból); a B-106, 548— 554 m-bl származó

három elég jó megtartású példány azonban közelebb áll a C. zagrabiensishez:

termetük nem romboid, hanem megnyúlt deltoidszer (háromszögeshez köze-

led), a fels perem hosszabb, mint a hátsó, gerinc nemigen alakult ki rajtuk.

Congeria banatica R. H.

Az alsópannonikum leggyakoribb kövületeinek egyike: legnagyobb tömeg-
ben az alsópannonikum közepén fordul el, az alján ritka, az alsópannonikum
legfels 150—300 méter vastagságú részében hiányzik vagy nagyon ritka.

Példányaink a szokott változatosságot mutatják a körvonal és domborúság
tekintetében; e változékonyság nem látszik összefüggni sztratigrafiai vagy
fáciesviszonyokkal.

A körvonal az oválistól a háromszögig váltakozik; hol a búb felé es része,

hol a disztális része aránylag szélesebb. A hátsó és fels perem találkozásánál

néha egészen fülszeren kiugró részt (szárnyat) találunk, a hátsó perem e

kiszögellés alatt konkáv vonalú lehet; más példányoknál ellenben a fels és

hátsó perem folyamatosan, enyhe ívben, kiszögellés nélkül megy át egymásba,
s a tekn itt egyáltalán nem szélesedik ki számotteven. A gerinc néha igen

magas, éles, ersen kiálló taréjjal; máskor a gyenge, alacsony gerincnek csak a

búbközeli vagy csak a disztális részén van határozott taréj. A gerinc helyzete

is változó: hol középen, hol ersen ventrális helyzetben van, néha kissé a dor-

zális peremhez közeledik; hol egyenes, hol ersen S-alakba hajlott. A búb
becsavarodottsága és a ventrális rész felé hajlása is különböz fokú lehet.

A domborulat megoszlása szélességi irányban csak annyiban ingadozik, hogy
a gerinc nem mindig esik középre; de a héj lejtése a gerinctl a dorzális és vent-

rális oldal felé kb. egyforma. Ellenben a növedékvonalak a gerinc mögötti

részen gyakran mutatnak kis megtörést, s a megtörési helyek a disztális részen
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egy, a gerinccel majdnem párhuzamos, a kagyló hosszúságának közepe felé

azonban már eltn (a búb közelébe nem nyúló) vonalat — mintegy másodla-
gos gerincet — adnak, amely azonban nem emelkedik ki a héj felszínén.

Emlékeztet ez a C. triangularis másodlagos bordájára, de a C. banaticáé még
akkora kiemelkedést se mutat.
Egyik példányunk (B- 110., 1131 — 1135 m) látszólag kétbordás; természe-

tesen azt kell feltételeznünk, hogy csak az összepréseldés következtében tor-

zulásként keletkezett a második gerinc. Körvonal tekintetében legszélssége-
sebb példányunk (L-58, 1455—1459,5 m) széles deltoid alakú, bizonyos tekin-

tetben aC. zagrabiensisre is emlékeztet. A C. Lrentheyhez áll közel az L-51/b,
670—675,5 m mélységbl származó egyik példány: magasan kiálló, de nem
éles gerincétl elre és hátúira is egyenes vonallal ereszkedik egészen a perem
közepéig a tekn, tehát keresztmetszete magas háromszög.

Congeria aff. banatica R. H.
(B-94, 690— 696 m, az alsópannonikum legfels része, L-51/b, 670— 675,5 m,
az alsópannonikum fels része, B-64, 1489— 1492 m, az alsópannonikum alsó

része)

Amint az elbb említettük, az alsópannonikum legfels részében biztosan

azonosítható C. banaticát csak kivételes esetben (L-50., 700—705 m) találtunk.

Akad azonban kevés olyan példány, amelynél a gerinc kevésbé éles, s amelyen
tarajszer borda nincsen. Ezeknek a termete egyébként egyezik a C. banatica

termetével. Ilyen a B-94 fúrásból származó példány; ilyen magas sztratigrafiai

helyzetben aránylag gazdag kövületanyagban egyetlen típusos és kevés a
C. banaticához közelálló, de a faj jellegeitl elég jelentsen eltér példány
akadt: ez is igazolja, hogy e faj már kiveszben volt, amikor még az alsópan-

nóniai fauna egy része (fleg a L. Abichi) még nagy tömegben élt; különben
példányainknak taréj mentessége is azt a feltevést támogatja, hogy a C. banatica

virulenciája megsznt: kis példányszámban is csak atipikus egyedek élhettek

még az alsópannonikum fels részében.

Az L-51/b. fúrásból valamivel mélyebb szintbl, de még mindig az alsó-

pannonikum fels részébl került el kevés ilyen gyenge vagy hiányzó taréj

ú

példány. Ellenben a B-64-bl éppen a pannonikum legaljáról származik szintén
taréj nélküli, gyengén kifejldött élet mutató, de egyébként a C. banaticáv&l

egyez példány. Ezt a C. banatica sének minsíthetjük, ha a fajalakulási

folyamatok irreverzibilitását nem fogadjuk el fenntartás nélkül.

Pisidium sp.

(L-52, 1485,5—1491 m)
I

Míg a felspannóniai rétegsorban csak a Pisidium Krambergeri és P
.
priscum

alakkörébe tartozó fajokat találunk, addig az alsópannonikum alján ezektl
eléggé eltér, valószínleg két különböz fajnak megfelel Pisidiumok fordul-

nak el. Az egyik kerekebb, a másik oválisabb; héjuk nagyon vékony s ersen
domború lehetett, mert az összelapítás következtében sokszorosan megrepede-
zett és szétnyílt, szinte legyezszervé. A genusz azonosítása is csak a körvonal
jellege alapján történhet, mert a zárból semmi se ismerhet fel; ers oldali

fogaknak nem látszik nyoma.
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Micromelania Klaici B.

Az alsópannonikumnak horizontális és vertikális elterjedésében is egyik leg-

közönségesebb és legjellemzbb alakja. Termete e genusz átlagához viszonyítva
igen nagy, gyakran 3 cm-nél nagyobb. Héja vékony, s ezért az utolsó kanyaru-
lat összenyomódás következtében néha (a spirális vonalzásra merleges) borda-
szer duzzanatokat, illetve kiemelkedéseket és horpadásokat mutat; ezekkel
azonban néha jól látható repedések is együtt lépnek fel, úgy, hogy tényleges
bordákkal nem téveszthetk össze. Ilyen példányok vannak a következ fúrási

mintákban: L-35, 1430 m, L-52, 1485,5—1491 m, L-58, 1455—1459,5 m, L-72,
1587—1593,5 m.

Micromelania cfr. Klaici B.
(L-92, 1487-1493 m, 1-6, 1021 m)

Az L-92-bl származó példányon nemigen látszik a spirális vonalazás, de
valószínleg csak a rossz megtartás következtében. Az inkei alak még hosz-

szabb és karcsúbb e faj típusánál, de azért aligha választható el tle.

Micromelania aff. Klaici B.

(L-51/b, 566,5-572 m, B-4, 1023 m)

Spirális díszít vonalainak száma kisebb, mint a M. Klaici faj típusánál.

Limnaeus croaticus G. K.

Valószín, hogy töredékes, biztosan nem meghatározható Limnaeussiink egy

része ezen horvátországi alsópannoniai fajjal azonos.

Limnaeus sp.

(L-51/b, 670—675,5 m, D-l, 1647,5—1651,5 m)

Gömbölyded termet, hirtelen növeked kanyarulatokkal, közepes nagy-

ságú spirával; az utolsó kanyarulaton ers, kissé ívelt (a növedékvonalakéval
körülbelül azonos lefutású) bordákkal, spirális díszítés nélkül; a bordák száma

valószínleg 8—10.

Planorbis tenuistriatus G. K.

Minthogy a Planorbisok a mélyebb pannóniai fúrómagokban majdnem ki-

zárólag csak egy lappá nyomva figyelhetk meg, vékony héjuk ki nem prepa-

rálható, s így meghatározásuk rendesen bizonytalan. Több példány díszítése

emlékeztet a P. tenuistriatus fajra, de a vonalazás erssége kissé változó, s a

nevezett faj variabilitásáról nem sokat tudunk: pl. a valamivel ersebb vona-

lozottságú P. nematophorus B.-hez való viszonya se tisztázott.
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VI. A DNy-dunántúli pannonikum szintezése

A fek és a fed

A sztratigrafiai szintezés legfontosabb problémája anyagunkban az alsó-

pannonikum megkülönböztetése a felspannonikumtól. Ezt igen kevés kövület-
mentes réteg kivételével, minden fúrásban kielégít biztossággal meg is oldot-

tuk. Az alsópannonikumon belül annak fels, olajat csak kivételesen tartalmazó
részét már bajosabb pontosan elhatárolni a fauna alapján.

Mélyfúrásaink pannonikumában három jellemz faunát találtunk sorrend-

ben alulról felfelé:

a) Congeria banatica, C. Partschi var. Maorii, Limnocardium Lenzi és Limno-
cardium Abichi gyakorisága által jellemzett faunák.

b) A Limnocardium Abichis fauna (Limnocardium Lenzi és C. Partschi var.

Maorii nélkül),

c) A Congeria balatonicás fauna.

a) Az alsópannonikum középs és alsó, tehát legnagyobb részét foglalják el

a Congeria banaticás, Limnocardium Lenzis faunák. Leggyakoribb fajok ebben
a következk:

Limnocardium Lenzi R. H.
Limnocardium Abichi R. H.
Congeria banatica R. H.
Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str.

Boslcovicia Josephi B.

Micromelania Klaici B.
Limnaeus pl. sp.

Valenciennesia Reussi Neum.
Planorbis tenuistriatus G. K.

Ezeken kívül még 30 faj fordul el ebben a rétegcsoportban. E fauna gaz-

dagsága lefelé fokozatosan csökken, de jellege lényegében nem változik.

A lovászi mezn a rétegcsoport alsó részében az alsópannonikum talpa fö-

lött 150—190 m-rel különös, kövületgazdag pad található, ámelyben a fel-

sorolt fajokon kívül

Limnocardium nov. sp. aff. Pappi Str.

Limnocardium nov. sp. aff. budapestinense Lr.
Limnocardium aff. Lenzi R. H.
Limnocardium aff. Abichi R. H.

érdekes új, vagy legalább is az alsópannonikumban megszokott típusoktól

jelentsen eltér formák fordulnak el, fleg azonban nagy tömegben található

egy, a kaspi vidék Limnocardium&ira, emlékeztet új faj:

Limnocardium Maorti nov. sp.

(Tab. II. fig. 16., 17., 25.)

b) A Congeria banaticas, Limnocardium Lenzis rétegek felett elég élesen el-

tér faunát találunk, amelyben a Limnocardium Abichi uralkodik, tehát olyan
faj, amely az alsópannonikum középs részeiben is elég gyakori. A L. Abichi

mellett azután több olyan Limnocardium fordul el (a L. apertum M. és a
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L. desertum Stol. alakkörébl), amely megvan a felspannóniai rétegekben is.

Hiányzik itt az alatta lev gazdag faunáknak legtöbb jellemz faja. Nem ta-

láltunk itt biztosan azonosítható Congeria Partschi var. Maortit és Limno-
cardium Lenzit, s csaknem teljesen hiányzik a Congeria banatica. Az utóbbiból
tulajdonképpen csak egyetlen jól meghatározható példány fordult el olyan
sztratigrafiai helyzetben, amely a L. Abichis szinttel párhuzamos!tható. Ezen-
kívül kevés olyan Congeria példányt találtunk ebben az Abichis faunában,
amelyek már lényegesen eltérnek a C. banaticától tarajuknak cskévényes ki-

fejldése által s e faj típusával nem azonosíthatók. A L. Abichis faunának
kétségkívül bizonyos ,,középpannón”, vagy „átmeneti” jellege van: legalább

annyi közös alak mutatható ki a balatonicas rétegekkel, mint a banaticás szint-

tel. Ez is megersíti Strausz [34] nézetét, hogy a medencék belsejében el-

terjedt L. Abichis rétegek egykorúak a medenceszéli Congeria ungula capraes

rétegekkel, s mindkett egykorú a romániai alsópontusi L. Abichis szinttel,

jóllehet a C. ungula capraes rétegeket „fels-pannonnak ”, az Abichis rétege-

ket, fleg kzettani jellegük, ill. a C. banaticas rétegekkel való igen ers sztra-

tigrafiai összefüggésük alapján „alsó-pannónnak” szokás nevezni. Ez kétség-

kívül demoralizálólag hathat az abszolút érvény (és kevés adat alapján ki-

következtethet) nagy tantételek, szép szimmetrikus sztratigrafiai keretek

hívei számára — de alighanem megfelelbb a valóságnak.

A Limnocardium Abichis rétegek faunájának jellemzbb alakjai:

Limnocardium apertum Mü.
Limnocardium Steindachneri B.
Limnocardium desertum Stol.
Limnocardium subdesertum Lr.
Limnocardium kosiciforme Barn. & Str.
Limnocardium Abichi R. H.
Limnocardium Pappi Str.
Congeria croatica B. (ritka)

Valenciennesia.

Ez a szint mindig jóval kisebb vastagságot ér csak el, mint a banaticás réteg-

csoport. Lovásziban (az 51. sz. kút mélységadataira számítva) 560— 600 m
közt van biztosan jelen ez a szint, de magfúrások a közvetlen felette és alatta

lev részeken olyan kis számban vannak, hogy adatok híján elhatárolása bi-

zonytalan: maximális vastagsága azonban 200 m is lehet. Budafán 300 m
körüli vastagságú, a B-57-re átszámítva kb. 700—1000 m közt. Az S-2. fúrás-

ban 1100—1200 m körül van ez a szint. Az újudvari fúrások anyagában a

Limnocardium Abichi és Congeria banatica általában együtt jelenik meg; így

a két alsópannóniai szint meg nem különböztethet. A faunák szegénysége

miatt, fleg pedig a magok ritka volta miatt azonban ezt egyáltalán nem te-

kinthetjük az alsópannonikum kétosztatúsága, ill. egy (fels) L. Abichis szint

elválaszthatósága ellen szóló adatnak. A D- 1-ben a Congeria banaticás réteg

felett 500 m, a D-3-ban 600 m vastagságú rétegösszletbl nincsen megfelel
faunisztikai adat. A D-4-ben a C. banatica fellépési helye felett 250 m-rel ké-

szült magfúrás kzetanyagában találtunk három kövületfajt, olyanokat, ame-

lyek tulajdonképpen nem zárnák ki a L. Albichis szint jelenlétét. A D-4-ben

csak további 140 m-rel feljebb, tehát összesen kb. 400 m-rel a C. banatica

elfordulása felett van biztos felspannóniai fauna.



tíarnubás K. — Strausz L.: A délnyugat-dunántúli pannonikum 249

A hahóti mezn az adatok csekély volta miatt pontosabb szintezés alig vi-

het keresztül. Az inkei maximumra telepített fúrások kissé bizonytalanul

párhuzamosít hatók egymás között (mélységi adataik nem igen számíthatók át

agymáséra), de az 1-2. és 6. sz. fúrásokban a Limnocardium Abichi 200, ill.

300 m-rel feljebb lép fel, mint a Congeria banatica, ill. a Boskovicia Josephi;

íz I-3-ban 300 m-rel a Limnocardium Lenzi (tehát a C. banaticas rétegeknek

?gy jellemz faja) felett pedig még olyan kövületeket találunk, amelyek meg-
felelhetnek a L. Abichia szintnek. Az I-4-bl nincsen semmi adat a C. banatica

ilfordulása feletti részekbl. Az 1-1. faunája, Sümegiiy feldolgozása szerint,

244—1134 m közt felspannóniai Limnocardium Vutskitsi, Viviparus sp-sel;

1134— 1446 m közt alsópannóniai L. prionophorum, Valenciennesia Reussi-

val.

A Limnocardium Abichis szintnek a Congeria ungula capraea rétegekkel való

párhuzamosítása mellett hozhatjuk fel azt a csekély faunisztikai adatot is,

íogv az S-2. fúrásban 942 m-ben, tehát közvetlenül a L. Abichi fellépése feletti

étegben Viviparust találunk. A középs Dunántúl felszíni geológiai adatai

szerint ugyanis Viviparusok nincsenek a C. ungula capraes rétegekben, hanem
•sak a (közvetlen felettük lév) C. balatonicán rétegcsoportban.

c) A jellemz Congeria balatonicás faunák a lovászi mezn (az 51. sz. kút
nélvségére átszámítva) 260— 460 m között találhatók elég gazdag kifejldés-

ien: a budafapusztai mezn a felspannóniai kövületek nagy része nem fúró-

nagból, hanem utánhullásból származik s így pontosabb helyük nem rögzít-

íet. Magvarszentmiklóson a 2. sz. fúrásban 700 és 950 m mélység között van
;azdag balatonions fauna, a D-l. és D-3. kútban 600 és 900 m között hasonló
elleg, csak kissé szegényebb. A hahóti-edericsi mezrl és a lendvaújfalusi

lírásokból aránylag kevés az adat. E fauna fontosabb alakjai:

Limnocardium apertum M.
Limnocardium hungaricum Horn.
Limnocardium Rogenhoferi B.

Limnocardium kosiciforme Barn. & Str.
Limnocardium decorum F.

Dreissensia serbica B.

Dreissensia auricularis F.

Dreissensiomya Schröckingeri F.

Congeria balatonica Pa.
Congeria rhomboidea Horn. var.

Pisidium Krambergeri B.
Neritina radmanesti F.

Melanopsis decollata Stol.
Melanopsis kurdica B.

Fölfelé ez a fauna fokozatosan szegényedik és a felszín alatt Lovásziban
140 m-ig, Budafán 200 m-ig már elveszti „balatonicás”, ill. „pontusi” jellegét

is inkább a Vutskitsis faunával azonosítható; maga a Limnocardium Vutskitsi

B. faj csak a budafapusztai, inkei és kaposfi területen van még a legfels-

lannóniai rétegekben. — A legfelspannóniai rétegeknek a „dácikummal”
/aló párhuzamosítása nemcsak faunisztikai és fácieskérdés, hanem jórészt

lómenklatúrai probléma s részletesebb megvitatást igényel.
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A legfelspannonikum: A helyi jelleg rétegtani neveknek pontosabb értel-

mezése, ill. beillesztése az általánosabb érvény geológiai kor-keretek közé
rendesen nehézségeket okoz. A pannonikum esetében ez a kérdés még az át-

lygosnál is nehezebb. Itt is az a f nehézség, hogy egy önálló kisebb medence
üledékei a távolabbi területek képzdményeitl ersen eltér fácieseket, más
jelleg faunát mutatnak. Csakhogy itt még további két nagy nehézség is járul

ezekhez: a pannonikumnak mind fekje, mind fedje szintén problematikus
sztratigráfiai helyzet képzdmény, a „pannóniai” szint-név pedig már ere-

detileg sem definiáltatott elég szabatosan. Ennek következménye az. hogy
egyesek a pannonikumot pontosan a pontusi emelettel párhuzamosítják, má-
sok [41] szerint a „pannóniai” név csak a Congeriás rétegek alsó felére, a pon-

tikumnál idsebb képzdményekre alkalmazható (tehát a hazai idsebb Con-
geriás rétegek neve lenne a „pannóniai”, a fedjüké, a Congeriá balatonicás

rétegeké pedig a „pontusi”). Lassanként ugyan kialakult a pannóniai és pon-

tusi képzdmények értelmezésében (jórészt Krejci-Graf munkái alapján)

az a felfogás, hogy a hazai felspannonikum megfelel a romániai egész ponti -

kumnak, az alsópannonikumunk pedig egykorú a romániai meotikummal. A
pannonikum fels elhatárolása is bizonytalan volt mindmáig, bár itt a viták

nem annyira nómenklatúrái jellegek voltak, mint inkább a kétes réteg-

egymásutánokból eredtek. Mindenki pontikummal párhuzamosította a Con -

'

geria balatonicás és a C. rhomboideás rétegeket; általában ezekkel egykorúnak
tartották a Limnocardium Vutskitsis rétegeket s valamennyiöknél fiatalabb-

nak, s vagy még a pontikum legfiatalabb szintjének, vagy már a dácikummal
egykorúnak az Unió Wetzleris képzdményeket. Az utóbbi álláspontot fleg •

Sümeghy képviselte; Winkeer H. A. ellenben az Unió Wetzleris rétegeket

teljesen párhuzamosítja a típusos pontikummal, ill. a C. balatonicás rétegekkel.

Strausz a nómenklatúrái egyszersítést keresve elször bizonyítékok híján is

elfogadta Winkler szintezését, de abban a tudatban, hogy a pannonikum
fels határa, ill. a legfels pannóniai képzdményeknek a pontikummal, vagy

a dácikummal való párhuzamosíthatósága komoly bizonyítékokkal nincsen

tisztázva. [32 p. 227]. Késbb néhány slénytani adattal is sikerült hozzá-

járulnia az Unió Wetzleris rétegek szintezéséhez [33], ill. a pannonikumtól el

nem választható voltuk igazolásához.

Mint idkeretnek, a dácikumnak létezése a pontikum és a szkebb értelem-

ben vett levantikum között kétségtelen. Mivel pedig egy hosszú, (egész eme-

letnek megfelel) denudációs periódust nem igen van jogunk feltételezni a

DNy-dunántúli Unió Wetzleris, Congeriá Batutis legfels pannonikum és a

levantei kavicsok között, mert a térszínen a kavics lerakodásáig nem mutat

jelents változást [33 p. 45], jogosultnak látszott annak a feltételezése, hogy

az itteni legfelspannóniai üledékek a dácikummal egykorúak [33, p. 46].

A Zalaegerszegtl D-re és DNy-ra es terület sztratigrafiai viszonyait tanul-

mányozva Sümeghy három fauna-típust választott el [36— 39]: 1. Típusoi-

felspannóniai képzdmények Limnocardium Vutskitsis faunával, pl. a budafa

pusztai kincstári kutatófúrásban 30 m mélységtl lefelé. 2. Alsólevantei fau

nák, Unió Wetzlerive1 és nagy Ilelixekkel. Congeriák és Melanopsisok nélkül

3. Kevert faunák, vegyesen pannóniai és levantei elemekkel, Unió Wetzleri

Congeriá Neumayri és Melanopsisok is.

Ez a megkülönböztetés a fáciesek szempontjából feltétlenül helyes, a kor

különbséget azonban a települési viszonyok részletesebb ismerete mellett vi

tásnak kell tartanunk. A keresztrétegzett Helixes homokok nem fekszene)
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nagasabb helyzetben, mint a valamivel nyugodtabb agyagos-homokos rétegek

a L. Vutskitsis rétegek); néhol e két különböz üledéktípus horizontálisan

?gymás mellett, látszólag egymással nem összefüggésben, máshol egymásba
itmenettel fordul el. Különben logikai nehézséget is jelentene az, hogy a kü-
önböz korúnak feltételezett Vutskitsis és Wetzleris faunák hogyan keveredtek
'gymással (hiszen nem a Vutskitsis faunaelem utólagos bemosásáról van szó);

ízért egy közbüls idszakot, egy felspannónnál fiatalabb és alsólevanteinél

dsebb alemeletet kellene még kreálni. Ez utóbbi megoldás paleogeografiailag

lem valószínsíthet; a Fwte&iteis tavi rétegek faunája aligha élhetett volna
i tó kiszáradása után és erózió után a beszabdalt térszín mélyedéseiben folyó

•izekben. Arról nem lehet szó, hogy az „idsebb” jelleg, ill. tavi molluszka-
íéjak átmosódás révén kerültek volna másodlagos helyre az eredeti helyükön
ev szárazföldi és folyóvízi, „levantei kori” molluszka-héjak mellé; megtar-
ási viszonyaik nem különböznek, az érzékeny, vékony héjak pedig nyilván
negmutatnák az eltér megviseltséget : a kétféle faunaelem feltétlenül egy-
dben is élt.

A tavi és szárazföldi faunaelemeket tartalmazó képzdmények egykorúsága
/agy korkülönbsége tektonikai problémát is jelent. Ha a kett egyids, akkor
i Vutskitsis rétegek lerakodása után is és az Unió Wetzleris, Helixes alsó-

evantikum után is kellett egy-egy jelentsebb térszínváltozásnak bekövet-
keznie s természetesen ezt csak egy-egy önálló tektonizmus idézhette el. A
Vutskitsis tó kiszáradása után megemelked térszínbe kellett bevágódni a
olyóknak s azután a völgyek talpán, a dombok Vutskitsis rétegeinél térszíni-

eg mélyebb helyzetben rakni le az alsólevantei üledéket, majd ismét kiegyen-
ített térszínen képzdhettek volna csak ezután azok a levantei kavicstakarók,
ímelyeknek maradványait a Vutskitsis rétegekbl felépített dombok tetején,

i Wetzleris rétegek alapjánál — (vagyis a feltételezett pannonikum utáni,

ilsólevantikum eltti erodált térszín mélyedéseinél) kb. 150 m-rel nagyobb
érszíni magasságban találjuk. Ez a magyarázat elkerülhetetlen akkor, ha az
;mlített két faunatípust különböz korhoz kötjük; Szádeczky hajlandó is

Volt ilyen paleogeografiai és tektonikai magyarázatra [41]; Strausz határo-
zottan szembehelyezkedett ezzel [33],

Legutóbb a mélyfúrások anyaga és egy szép gerinces-lelet tényleges adatokat
íyújtanak a pannonikum legfels részének szintezésére is.

Lovászi mellett egy homokbányában, azokban a homokrétegekben, amelyek
jól láthatóan folytatódnak befelé a dombok tömegébe (s ott számos fúrás

:árja fel ket): Mastodon americanus Penn. csontokat találtak; a MAORT
íagvkanizsai geológiai gyjteményében van belle egy fél alsó (jobb oldali)

íllkapocs, a második és harmadik moláris foggal, valamint fels agyarmarad-
ványok. Ez a faj véleményünk szerint nem tér el állandó és lényeges jellegek-

ben a Mastodon Borsoni fajtól; de mindenesetre mindkét név (szerintünk
egyetlen faj) az alsólevantikumra, vagyis dácikumra jellemz, a pontikumból
még hiányzik.

A lovászi olajmez fúrásaiban a felszíntl (a legmagasabb dombok tetejétl)
az alsópannonikumig valószínleg folytonos, diszkordanciákkal, ülepedés-
hiányokkal nem zavart rétegsort találunk. Ebben a rétegsorban 300— 500 m
mélység körül vannak a kövületdús típusos felspannóniai, a román ,,ponti

-

kum"-mai párhuzamosítható Congeria balatonicás és C. rhomboideás rétegek.

Innen a felszínig (ill. 65 m mélységig) fokozatosan szegényedik a fauna; a fel-

felé utolsó kövületek
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Unió sp.

Limnocardium decorum F.

Dreissensiomya Schröckingeri F.

Hydrobia syrmica Neum.
Pyrgula incisa F.

Planorbis corneus L.
és a szomszédos területeken hasonló magas helyzetben még a

Limnocardium Vutskitsi B.
faj is. — Erre a faunára a „levantei” nevet használni, a pannonnal szembe-
állításként, lehetetlen. Viszont az ugyanezen rétegbl származó Mastodon el-

lentmondhatatlanul „alsó-levantei”, ill. „dáciai”. Kézenfekv, st egyedül
lehetséges magyarázat tehát az marad, hogy a „pannonikum” legfels része

egykorú, ill. azonos a „dácikummal”. Ezt az álláspontot képviselte Böckh H.
is; már 1918-ban geológiai megfigyelések alapján, kövületek nélkül is a dáci-

kumba sorolta a Budafapuszta és Lovászi környéki dombok homokos-agyagos
rétegeit.

SüMEGHYnek e vidék felspannóniai és ,,alsó-levantei” (vagyis dáciai)

üledékképzdési viszonyaira vonatkozó megállapításai [36— 38] lényegében
ma is fenntarthatok, csupán a „pannon” és „alsó-levantei” üledékek diszkor-

danciáját nem lehet általános érvénynek tekinteni: a diszkordancia csak jól

rétegzett és rétegzetlen, vagy keresztrétegzett üledékeknek egymástól való el-

térését jelenti itt. A medence szélén a tóba folyók torkolltak s deltájukat hol

messzebb befelé elretolták, hol visszább húzódtak s tavi ülepedésnek adtak
helyet; ennek következménye a tavi, folyami és szárazföldi faunák különböz
keveredése is.

A magyarországi pannonikumnak délkelet-európai képzdményekkel való

párhuzamosításában a pannonikum alsó részeit a romániai meotiszi emelettel

egykorúnak tartjuk (bár egészen más fáciesek); ha a legfelspannonikumot
a dácikummal párhuzamosítjuk, akkor fölfelé is tágabbra szabtuk a pannoni-

kumot a pontikumnál. Természetesen csak a legfels pannonikumról van itt

szó, a Congeria balatonicás, rhomboideás rétegek fedjében lev rétegcsoportról,

amely megvan a DNy-Dunántúlon, de pl. hiányzik a Balaton-kömyéken. —
Ott ti. már szárazulat volt a pontikum utáni idszakban, ott tehát a pannoni-

kum rétegsora felfelé nem teljes.

A Limnocardium Vutskitsis rétegeket egyesek idrendben a Congeria bala-

tonicás szint utánra tették; a C. rhomboideás, rétegekkel általában egykorúnak
tartották a Vutskitsis rétegösszletet. Strausz elször azon a nézeten volt a

Dunántúl középs részén végzett megfigyelések alapján, hogy a balatonicás

és Vutskitsis faunák ers rokonsága a két képzdmény teljes egykorúságát bi-

zonyítja. Sümeghy is ezt az álláspontot képviselte. Utóbb azonban a dél-

nyugat-dunántúli vizsgálatok alapján Strausz hangsúlyozta, hogy a panno-

nikum fels határa egyáltalán nem tisztázott s benne a Vutskitsis rétegek fel-

felé való terjedése is bizonytalan. Most azután a lovászi és budafapusztai fú-

rási adatok a lovászi Mastodon-\e\ette\ együtt elégségesek annak a bizonyítá-

sára, hogy Vutskitsis faunák vannak a balatonicás rétegek felett, a dácikumnak
megfelel helyzetben. Azt azonban az itteni adatok magukban nem dönthet

-

nék el, hogy a Vutskitsis rétegösszlet egészében a dácikumba tartozik-e, vagy

pedig már a pontikumnak megfelel idszakban is voltak Vutskitsis faunák

Bven adtak azonban erre bizonyítékot Strausz gyjtései a Balatontól D-n
es területen, ahol számos lelhelyen a Vutskitsis és a balatonicás fauna lénye
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ges elemeit keverve találta, fleg pedig Kttsénél [35] dús Limnocardium
Vutskitsis faunában nagy példányszámban fordul el maga a Congeria bala-

tonica is. A görgetegi 1 . sz. MAORT fúrás anyaga [Sümeghy 39, p. 96.] is meg-
gyzhet arról, hogy a Vvtskitsis fauna nemcsak a felspannonikum tetején

foglalhat helyet, hanem annak mélyebb részeiben is.

Ezek alapján a Yvtskitsis faunák élettartamát nagyobbnak kell tartanunk,
mint a balatonicás és rhomboideás fámákét: kb. egyszerre léptek fel, elterjedési

területeik szomszédosak voltak, de érintkeztek is és keveredtek egymással e

faunák; a Balaton-kömyéken a balatonicás, tle DK-re a Vutskitsis, messzebb
D-re a rhomboideás faunák elterjedési területe volt, Ny-ra pedig együtt élt a
Congeria balatonion és a C. rhomboideá. [1. 32, 35; lovászi fúrások.]

A pannonikum fekje: A pannóniai rétegek fekjében különböz helyeken
más és más képzdményeket találunk éspedig kristályos (paleozóikus) palát,

mezozóos (f. triász?) mészkövet és dolomitos mészkövet, kétes korú eruptív
kzetet, tengeri mediterrán üledékeket és szarmata rétegeket (4. ábra).

Kristályos pala képezi a pannonikum közvetlen íekjét Mihályi közelében
az M-l., M-2. és M-3. sz. mélyfúrások területén, továbbá a kaposfi (K-l.)

fúrásban. Az említett fúrásokon kívül elérte a kristályos palát a Répcelak
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mellett mélyített M-5/b és a Mosonszentpéter közelében lev M-4. sz. fúrás is,

ezeknél azonban a pannonikum és a kristályos pala alaphegység közé vékony
miocénösszlet ékeldik. A mihályi maximumon telepített fúrások a kristályos

palát különböz mélységekben ütötték meg, ami arra vall, hogy a kristályos

pala alaphegység felszíne egyenetlen, s hogy azon tekintélyes magasságkülönb-
ségek vannak. Az M-l-ben pl. az alaphegység felszíne 1602 m-ben, az M-4-ben
pedig 2651 m-ben fekszik. Kaposfnél csak egyetlen fúrásunk volt, s az 1106 m
mélységben érte el a metamorf pala alaphegységet.
A hahóti szerkezet területén az alaphegységet mezozóos jelleg (f. triász?)

mészk és dolomitos mészk képezi, amelyet számos fúrásban meg is ütöttünk,
Kilimántól Pusztaedericsig. A pannonikum helyenként közvetlenül a mezo-
zoikumra települt, Hahóttól Ny-ra a terület túlnyomó részén vékonyabb-
vastagabb miocén összlet fekszik a mezozoikum és pannonikum között. A
fiatalharmadkori üledékek fekjében azonban nemcsak az említett mészk
és dolomitos mészk fordul el: Pusztaedericstl É-ra és ÉNy-ra kétes korú
eruptív kzetet, Pusztaszentlászlótól DK-re pedig gránátos mészkövet értek

egyes fúrások. Ezeket valószínleg szintén a mezozóikus alaphegység részei-

nek tekinthetjük. Különben azt a tényt, hogy a szerkezet területén egyes he-

lyeken eruptív tömegek fordulhatnak el, a geofizikai vizsgálatok elre sejt-

tették.

A salomvári maximum alapját eddigi adataink szerint ugyancsak mezozóos
dolomitos mészk alkotja. A mezozoikumra miocén, a miocénre pedig alsó-

pannonikum települt. A pannonikum közvetlen fekjét tehát Salomváron
miocén képzdmények — köztük lithothamniumos mészk is — képezik. A Ba-

latontól D-re az igali szerkezet területén az Ig-1. sz. fúrásban szintén elértük

az alaphegységet 644 m mélységben mezozóos (f. triász?) mészk formájában.

Az alaphegységen a pannonikum közvetlen fekjében itt is miocén összlet

fekszik. A miocén rétegösszlet legfels, aránylag vékony része az Ig-2-ben.

kövületekkel igazolhatóan, szarmatakorú. A szarmatikum alatt lév mediter-

rán összletben lithothamniumos mészk is fordul el, ami jelzi az egykori ten-

gerpart közelségét. Az Ig-l-ben a miocént lithothamniumos mészk, alatta pe-

dig vékony tufaréteg képviseli.

A budafapusztai antiklinális területén, továbbá az inkei és görgetegi maxi-

mumokon a pannonikum fekjét miocén képzdmények képezik. A miocén

sorozat fels, a pannonikum közvetlen fekjét alkotó része több fúrásban

kövületekkel igazolhatóan szarmatakorú. A szarmatikumnak a legfels, az

alsópannóniai rétegsorral határos részén helyenként igen jellemz képzd-
mény fekszik, amelyet „lemezes márgának” szoktunk hívni. Ez a képzdmény
világos és sötétebb szín, igen vékony márgacsíkokból áll. A képzdményt
Budafapusztán és Lovászin több fúrásunk szelvényében megfigyeltük, de

makrofaunát nem találtunk benne. Azonos sztratigrafiai helyzetben — a fels-

mediterrán és az alsópannonikum között — határoztunk azonban szarmata

kagylókat egyes inkei mélyfúrásokban és a Szelencéi-dombvidéken. Ez utóbbi

helyen az említett jellemz márga is megvan hasonló kzettani kifejldésben

bizonyítottnak vehetjük tehát, hogy a miocén rétegsor tetején megtalálható t

szarmatikum. A szarmatikum általában nem válik el élesen sem fekjétl
sem fedjétl, ezért vastagságát nem tudjuk ellentmondhatatlan biztonsággá

megadni. Véleményünk az, hogy a szarmatikum vastagsága lényegesen kisebl

a mediterrán vastagságánál. Esetleges konkordancia vagy diszkordancia tény
mélyfúrások adatai alapján aránylag nehezen ellenrizhet, mégis az általáno
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szerkezeti képbl arra kell következtetnünk, hogy a szarmatikum konkordáns
és megszakítatlan rétegsort képez lefelé a felsmediterránnal és felfelé az alsó-

pannonikummal. Réteghiány, illetve megszakítás az üledékképzdésben, tehát

eróziós periódus közbeékeldése nem valószín. Ez a megállapítás természe-

tesen csak a medence bels részeire (pl. a budafapusztai antiklinális, Inke,

Görgeteg területe) vonatkozik, s teljes egészében nem alkalmazható a peremi
részekre és az egykori szigetek partvidékére (Hahót, Salomvár, Igái, Mihályi),

minthogy azokon a területeken lokális regresszió és transzgresszió könnyen be-
következhetett. A felsorolt adatok a medence bels részeire vonatkozó érvény-
nyél megersíteni látszanak azt a nézetet, hogy a magyar szarmatikum nem
hiányos, nincs annyi szarmata emelet, amennyit egyesek feltételeznek, s nem
volt szárazföldi periódus egy elképzelt felsszarmata idszak alatt.

A hahóti olajmezn és az olajmez környékén szintén feltételezzük a szarma-
ta jelenlétét részben azon az alapon, hogy egyik fúrásunkban az említett ,, le-

mezes márgához” hasonló képzdményt észleltünk, részben pedig azért, mert
a felsmediterrán Uthothamniumos mészk és az alsópannonikum között több
helyen fellép egy vékony, foraminiferás, tengeri miocén összlet.

Á medence bels részein a szarmatikum alatt homokos-márgás, slirhez közel-

álló, tengeri eredet mediterrán rétegösszlet fordul el. Kövületet csak szór-

ványosan találunk ebben az összletben, részletesebb szintezése tehát egyelre
lehetetlen. A mediterrán rétegsor teljes vastagságát a medence bels részeiben
nem ismerjük még. Legmélyebben a budafapusztai 57. sz. fúrásunk hatolt
belé, amely fúrásunk több mint 1000 m vastagságban keresztezte a miocén
rétegsort, fekjét mégsem érte el. A szarmatikum leszámítása után is legalább
800 m-nek, vagy annál is vastagabbnak kell lennie a keresztezett rétegsor azon
szakaszának, amelyet mediterránnak tartunk. E nagy vastagság miatt nem
tarthatjuk kizártnak, hogy a felsmediterrán alatt az alsó is képviselve van,
de a két szint közel egyez fácies.

A medence peremi részein az egykori felsmediterrán partvidéken, illetve

annak közelében a felsmediterrán egészben vagy részben Uthothamniumos
mészk formájában jelentkezik, mint pl. a hahóti szerkezet Ny-i felén, a salom-
vári maximumon, a répcelaki fúrás (M-5/b) környékén, az 1-4. vidékén és az
igali maximumon.
A pannonikum fedje: A pannonikum felett a tulajdonképpeni DNy-dunán-

túli részén túlnyomóan löszt, kivételesen pleisztocén homokot, levantei kavi-
csot találunk, az utóbbit azonban csak a felboltozódások területén kívül. Tavi
fácies levantei üledékeket magunk sehol sem észleltünk.

A tágabb értelemben vett levantikum alsó részének felel meg természetesen
a „dácikum”, amely azonban paleogeografiailag, illetve fácies tekintetében is

oly szorosan kapcsolódik a pontikumhoz, hogy mi a ,,pannonikumhoz” csa-

toltuk. A dácikum után vált szárazulattá a Dunántúl DNy-i része. A „fels-
levantikumnak” felelnek meg területünk idsebb, magasabb helyzet kavics-
takarói. A levantikum nevet mi csak ezekre alkalmaztuk, s ezért a „fels”
megkülönböztetést nem is használjuk. (A kavicstakarók részletes leírását 1.

Strausz jelentéseiben.) Az egyik levantei folyó a Mura se volt, a mai meder-
nél azonban ez jóval északabbra folyhatott. Kavicsait Felslendva, a lovászi
Tenke-hegv és Kiscsehi körül találjuk. A másik levantei folyó az írottk fell
a Kandikó-hegvre, Pusztaszentlászló környékére, Oltárétól ÉK-re és a Zajki-
hegyre hordta a kavicsot. Ez a kavicstakaró is csak kicsiny foltokban maradt
meg, de mégis feltehet, hogy azidben jelents területeket foglalhatott el.

5 Földtani Közlöny



256 Földtani Közlöny 119. kötet 3. füzet

Ugyanis Göcsej nagy részén találunk olyan pleisztocén kavicsokat, amelyek
csakis ennek a levantei írottki kavicsnak az átmosásából kerülhettek oda.

Egyébként a nagyobb kavicstömeget felhalmozó pleisztocén teraszok (a Rába,
Mura teraszai) képezik a pannonikum fedjét a salomvári maximumtól É-ra,

a lovászi boltozattól DNy-ra, s a budafai boltozattól D-re és Ny-ra.

VII. Szerkezeti viszonyok

Budafapuszta. A budafapusztai területhez számítjuk azt a vidéket, amely
Vörcsök-pusztától K felé egész Borsfáig terjed, s amelynek széls határait

Ny-on a B-106, É-on a B-95. és B-15., D-en a B-102. és B-8., K-en pedig a

B-64. számú fúrás jelzi. (VI. tábla.) A terület mintegy 25 km2 nagyságú s túl-

nyomó részben jelents magasságú dombok tagolják. A felszínen elssorban
pannóniai homokokat és agyagokat találunk; levantei és pleisztocén kavicsok,

továbbá holocén üledékek csak kisebb foltokban jelentkeznek.

A budafapusztai terület zárt boltozat-típusú. A boltozat elliptikus, hossz-

tengelye Ny—K irányban húzódik Vörcsök-puszta, Kiscsehi, Kerettye, Borsfa

helységek közelében, tehát Budafapusztától 1— 1,5 km-rel É-ra. A boltozódás

aránylag kismérték, a rétegdlés 950 m körül a tsz. alatt, alsópannóniai kép-

zdményekben a boltozat D-i szárnyán 3— 5°, É-i szárnyán 7— 10° (5. ábra).

A mélyebb rétegek valamivel ersebben hajlók, mint a magasabban fekvk,
amit a folyamatos, epirogenetikus kéregmozgások idézhettek el. A felszíni

legfelspannóniai (dáciai) rétegek 3— 4°-osnál nagyobb kimozdulásokat nem
szenvedhettek. A boltozat gerince egyenltlen lefutású : alsópannóniai rétegek-

ben a B-57. környékén kiemelkedést, Ny-ra a B-51. táján viszonylagos hor-

padást, még Ny-abbra a B-101. és B-106. környékén ismét kiemelkedést

találunk.

A szénhidrogéntartalmú terület a boltozat tetején és a szárnyakon helyez-

kedik el a B-96. és B-7. számú fúrások között 9—10 km hosszúságban és 1 —
2 km szélességben.

A felspannonikum 500—700 m vastagságú és agyagból, agyagmárgából,

homokból és homokkbl, valamint vékony lignitrétegekbl áll. Legfels, a

felszínen, illetve a felszín közelében lev szakasza kb. 200 m mélységig meg-

lehetsen szegényes faunájú: ez alatt a legfels szint alatt a jellemz balatonicái-

összlet következik.

Az alsópannóniai rétegsor agyagmárgából, márgából, homokból és homok-

kbl áll, vastagsága elérheti, st felül is múlhatja az 1000 m-t. Fels, 300 m
körüli vastagságú szakaszára a Limnocardium Abichi uralkodó módon vált

elfordulása jellemz. Az alsópannonikumnak ez a fels szakasza szénhidrogé

nek szempontjából medd. Alatta jóval vastagabb szint következik, amelyet f

Congeria banatica, C. Partschi var. Maorii és a Limnocardium Lenzi jellemez

nek. Ezen a szinten belül, közelebbrl a szint alsó felében több kell mélységi

fúrás szelvényében — pl. B-2., B-7., B-57., B-64. — jelentkezik az a 80—100 ír

vastag, egynem márgaösszlet, amely a lovászi mez Lenti márgájával azo

nosítható. A budafapusztai mez szénhidrogénelfordulásai a most említet

Congeria banaticás szintnek a Lenti márga fölött fekv felére esnek, s ott ;

gáz és olaj homok- és homokkrétegekben helyezkedik el 1000—1260 m mély

ségben a felszín alatt. A szénhidrogéntartó övezet egyes határozottan elkülö

nül összleteit a könnyebb megkülönböztetés végett külön névvel illettii
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(1. a B-57. fúrás leírását). Az egyes homok-, homokk- és márgarétegekbl
álló összleteknek a vastagsága 10—60 m között váltakozik. Az egyes összlete-

ken belül a maximális tényleges olajhomokvastagság elérheti a 10—16 m-t,

különben átlagosan 3,5— 6 m között mozog. A homok és homokkövek finom-
szemek, hézagosságuk átlagosan 20—24%; áteresztképességük az 5,10 md
értéktl felmehet a 650 md értékig. A hézagosság és áteresztképesség mértéke
általában a mélységekkel csökken, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a
Budafa homokok átlagos hézagossága és áteresztképessége nagyobb, mint a
Kerettye homokok átlagos hézagossága és áteresztképessége. A szénhidrogén-
tartó összletekben elforduló vizek kissé sósak, sótartalmuk 1— 5 g/l érték
körül változik. A sótartalom felfelé csökken, lefelé viszont növekszik, úgyhogy
a Lenti márga alatt elforduló homokos képzdmények vizének sótartalma
megközelíti a 20 g/l értéket.

Az alsópannonikum fekjét miocén képzdmények alkotják; ezekben csak

csekély szénhidrogén-nyomokat találtunk.

A budafapusztai boltozat K-en is, s a jelek szerint Ny-on is lezáródik, az a

nagy antiklinális azonban, amelyen a budafapusztai boltozat tulajdonképpen
csak viszonylagos kiemelkedést képez, Ny felé és K felé egyaránt követhet.
Ny-i folytatásában találjuk a újfalui szerkezeti magaslatot a kis újfalui olaj-

elfordulással, továbbá Ny felé, a Mura jobboldalán antiklinális fokozatosan

emelked gerince mentén a bányavári (peklenicai) és szelencéi (selnicai) olaj-

elfordulásokat [7, 28]. K felé ugyancsak követhet az antiklinális felszíni

dlésekkel a Principális-csatorna völgyéig. Azon túl a gravitációs mérések
egy darabig még jelzik az antiklinális csapását, az Újudvar-vidéki mélyfúrások
földtani adatai azonban arra mutatnak, hogy az antiklinális gerince ott már
mélyre süllyedt.

Újfalu és Pince. Az újfalui területhez számítjuk a Muravölgynek azt a

2— 3 km2 nagyságú részét, amely Lendvaúj falutól D-re fekszik, 6 km távolság-

ban DNy-ra a B-106. sz. fúrástól, az említett nagy antiklinálison. Az újfalui

területen a felszínt a Muravölgy holocén-pleisztocén kavics- és homokrétegei

képezik.

Az újfalui területen mélyített 5 fúrás közül az U-l. a szerkezetileg legma-

gasabb helyzetek közé tartozik. Az U-l. szerkezeti helyzetét a budafapusztai

boltozat tetején fekv B-57. szerkezeti helyzetével összehasonlítva azt talál-

juk, hogy a két fúrás között az U-l. a mélyebb fekvés. A szerkezeti magasság-

különbség a fels-alsópannóniai határon csekély, 20 m körül mozog, a Lenti

márga szintjében már jelents, több mint 150 m. Különben az újfalui fúrások

egymásközti helyzetében is vannak különbségek, az U-l -ti É-ra fekv U-5.

és a K-re fekv U-3. pl. mélyebben települt, mint az U-l. Az újfalui terület

szerkezeti helyzetére nézve tehát az a felfogásunk, hogy a terület az említett

nagy antiklinálison helyezkedik el, valamivel mélyebben, mint a budafapusztai

boltozat teteje, hogy az antiklinális tengelye az Ü-l-tl valamivel D-ebbre hú-

zódik, s hogy az Ü-l-tl É-ra É-i lejtés mutatkozik. Ezt az utóbbi tényt kü-

lönben a pincei mélyfúrás helyzete is bizonyítja.

Az újfalui területen lév olajelfordulás csekély kiterjedés, összesen csak

két kút termelt rajta olajat, sósvízzel együtt. A víz sótartalma 3,5 g/l körüli

érték.
Az újfalui területtl 2 km-rel É-ra fekv P-l. sz. mélyfúrás rétegsorában

csak pannóniai képzdményeket észleltünk, a megszokott kifejldésben. A fú-

rás 1917,75 m mély, a pannonikum vastagsága tehát több mint 1900 m. Ön-
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magában már ez a körülmény is arra utal, hogy a fúrás viszonylag mély szer-

kezeti helyzet részen települt, mert ilyen vastagnak nem találtuk a panno-
nikumot sem a budafapusztai, sem az újfalui terület azon részein, amelyeket
magas helyzeteknek mondhatunk. Azonkívül a P-l. rétegsorában azoknak a
képzdményeknek a tsz. alatti helyzete, amely képzdmények párhuzamosít-
hatók a szomszédos területek megfelel képzdményeivel, ugyancsak arra vall,

hogy a pincei mélyfúrás mélyebben fekszik a budafapusztai és újfalui szerke-

zeti magaslatoknál. Az az É-i lejtés tehát, amely az U- 1-tl É-ra az U-5. irá-

nyában mutatkozik, tovább tart É felé, úgyhogy a P-l. az U-ö-nél is mélyebb
helyzet. A P-l -ti É-ra a lovászi terület irányában ezután a dlésirány meg-
változik és D-ire fordul, ami kimutatható a lovászi olajmez D-i részén mélyí-

tett fúrások földtani adataiból.

Lovászi. E területhez számítjuk a Kerkavölgynek, s a Kerkavölgytl K-re
és Ny-ra emelked dombvidéknek azt az összesen kb. 20 km2 nagyságú részét,

amely a budafapusztai meztl ÉNy-ra terül el Lovászi és Kútfej községek
vidékén, s amelyen a lovászi olajmez fekszik. A felszínt részben a Kerkavölgy
holocén-pleisztocén üledékei, a dombvidék legfelspannóniai homokos, agya-
gos képzdményei, s kisebb foltokban pleisztocén kavics képezi.

A lovászi terület szerkezetileg zárt, elliptikus boltozat (6. ábra), amelynek
hossztengelye Kútfej község D-i szélénél húzódik Ny—K irányban 9—10 km
hosszúságban. A boltozódás mértékére jellemz, hogy 1100 m körül a tsz. alatt

alsópannóniai képzdményekben a boltozat mind a D-i, mind az É-i szárnyá-
nak dlése eléri a 15°-ot. Ez annyit jelent, hogy a lovászi boltozat szárnyai

valamivel meredekebb dlések, mint a budafapusztai boltozat szárnyai. A
boltozódás különben a rétegtérképekrl kimutathatóan nagyobb mérték az

alsó, idsebb rétegtani szintekben, mint a fels, fiatalabb, a felszínhez köze-

lebb es szintekben. így a szárnyak dlése az alsópannonikum alján lev ún.

Lovászi sorozatban meredekebb, mint pl. a fels-alsópannóniai határon, vagyis
800 m-rel magasabban. Ez hasonló vonás, mint amit a budafapusztai boltoza-

ton is megfigyeltünk, csakhogy Lovászin még kifejezettebb. A lovászi példa
is arra vall tehát, hogy a boltozódás folyamatos volt, az idsebb rétegek huza-
mosabb ideig voltak a deformáló hatásoknak kitéve, mint a fiatalabb képzd-
mények. Meg kell itt jegyeznünk, hogy azok a rétegtérképek, amelyek a miocén-
tl kezdve a fels-alsópannóniai határig szerkeszthetk az egyes jól párhuza-
mosítható szintekre nézve, lényegében konformisak, rétegtani hézag, réteg-

hiány tehát nem tételezhet fel az alsópannonikumon belül. A boltozat alak-

jában mégis kisebb eltérés mutatkozik, ha a fiatalabb és idsebb szintek szer-

kezeti térképeit hasonlítjuk össze; a fels-alsópannóniai határon pl. a boltozat

legmagasabb része valamivel Ny-abbra esik, mint 500—800 m-rel mélyebben
az olajtermel sorozatok szintjében. Az ilyen eltérés mégis nem tekinthet
diszkordanciára valló jelenségnek, minthogy az eltérés folyamatosan és foko-

zatosan követhet az egyes, egymás fölött következ, jól párhuzamosítható
szintek során keresztül, továbbá hogy az eltérés kialakulásánál az üledék-

képzdésben történ változások is bizonyára szerepet játszottak. A boltozódás

folyamatossága idézhette el azt is, hogy a szárnyakon és teknkben ugyan-
azon id alatt vastagabb üledéksor rakódott le, mint a boltozat tetején. Ezt
bizonyítja vastagságtérképünk (7. ábra), amelyen a fels-alsópannóniai határ
és a Lovászi sorozat teteje között fekv rétegösszletnek, vagyis csaknem a
teljes alsópannónikumnak a vastagsági viszonyait tntettük fel. Az adatok
szerint a szárnyakon ugyanannak az idtartamnak megfelel üledéksor vas-
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tagabb, mint a boltozat tetején. Különben a budafapusztai területen is ugyan-
ez a jelenség figyelhet meg.
A lovászi boltozat teteje az L-10., L-62. és L-12. sz. fúrások vidékére esik.

Az említett fúrások környékétl É-ra, K-re, D-re és Ny-ra fekv fúrások már
a boltozat szárnyrészét jelzik, s utalnak arra, hogy E felé Lenti irányában
szinklinálisnak kell lennie, hogy a boltozat gerince Ny felé az országhatáron
túl fekv fúrások területén már lehajlik, s talán Petesháza vidékén kapcsolódik

a budafapusztai antiklinálishoz, hogy a D-i szárny belelejt abba a viszonylagos

szinklinálisba, amely a lovászi boltozat és az újfalui magaslat között terül el.

s amely szinklinálist a P-l. fúrás jelez, s utalnak végül arra, hogy a boltozat

gerince K felé az L-25. sz. fúrás irányába fokozatosan mélyebbre süllyed. A fel-

színi geológiai felvételek és a geofizikai mérések eredményei alapján mégis
feltehet, hogy a boltozat K-i szárnya az L-25-tl K-re nem olvad bele köz-

vetlenül a budafapusztai boltozat É-i szárnyába és nem süllyed közvetlenül

abba a nagy szinklinálisba, amely a budafapusztai antiklinális és a hahóti

szerkezet között húzódik, hanem Vétyem környékén a szárny dlése meg-
fordul, a boltozat gerince ismét felemelkedik — bár lényegesen mélyebben
marad, mint a, lovászi boltozat tetején — s csak ezután a viszonylagos fel-

emelkedés után csatlakozik a budafapusztai antiklinálishoz. E szerint tehát

Vétyem környékén viszonylagos szerkezeti magaslat lenne, ahol szénhidrogén-

felhalmozódás feltételezhet. Vétyem környékén kutatófúrási tevékenység

folyik, jelenleg még kezdeti állapotban. A lovászi területen a legfelspannóniai

szint (dácikum) a boltozat tetején a Kerkavölgy síkján fekv L-51. fúrás ré-

tegsorában kb. 120 m vastagságot ér el, a boltozat szárnyain és a dombvidé-
ken mélyült fúrások rétegsorában azonban 200—300 m vastag is lehet. Lefelé

a legfelspannonikum szegényes faunáját a tipikus balatonicás szint gazdagabb
faunája váltja fel, amelyet az L-51. sz. fúrásban a felszíntl számítva 460 m
mélységig tudtunk követni, 100 m-rel mélyebben, 560 m körül azután már az

alsópannonikumra valló Limnocardium Abichis fauna lép fel. A felspannoni-
kum homokból, agyagból, agyagmárgából és vékony lignitrétegekbl áll, s

szénhidrogének szempontjából medd. Teljes vastagsága 500—800 m között

változik.

Az alsópannóniai rétegsor vastagsága eléri az 1000 m-t; agyagmárgából,
márgából, homokból és homokkbl áll, s általában kevésbé homokos, mint a

felspannóniai. Az alsópannonikum fels, Limnocardium Abichis szakaszának
vastagsága maximálisan kb. 200 m. Alatta a Congeria banaticás, Limnocardium
Lenzis rétegsor következik: ebben vannak a szénhidrogénelfordulások. A Con-

geria banaticás szint alsó harmadában találjuk a már említett jellemz, 60—
80 m vastagságú, összefügg márgaösszletet, a „Lenti márgát”.
A Lenti márga alatt az alsópannonikum lefelé 150— 190 m vastagságú,

ersen homokos rétegsorban folytatódik, majd átmegy a miocénbe.

Szénhidrogének a C. banaticás szintnek mind a Lenti márga felett, mind a

Lenti márga alatt lév részében találhatók mvelhet mennyiségben, 1000—
1600 m mélyen a felszín alatt. A szénhidrogének tárolói különböz vastagságú,

márgarétegekkel váltakozó homok- és homokk-összletek, amelyeket a köny-

nyebb megkülönböztetés végett helyi elnevezéssel láttunk el (8. ábra). Ezek
a nevek: Páka, fels Rátka, alsó Rátka és Sziget sorozat (a Lenti márga felett),

továbbá Lovászi sorozat (a Lenti márga alatt). Ezek közül a sorozatok közül

olajtermelést csak a fels és alsó Rátka, a Sziget és Lovászi sorozatok szolgál-

tattak. Az egyes homokösszletek vastagsága 10— 90 m között változhat, a
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homokösszleteken belül azonban maguknak a tényleges olajhomokoknak a
vastagsága lényegesen kisebb, átlag 5—8 m az egyes olajtermel sorozatokra
számítva, s csak lokálisan és kivételesen ér el 20 m vastagságot. A gázhomokok
átlagos vastagsága valamivel nagyobb. A homokok és homokkövek finom-
szemek, az átlagos hézagosság 18— 21%, s csak ritka esetben ér el olyan ma-
gas értéket — 32% — amint az L-77. egyik Rátka homokjában mértek. Az
átlagos áteresztképesség az olajtartalmú homokösszletekben 45—110 md
érték. A legmagasabb értéket — 444 md — ugyancsak az L-77. egyik Rátka
homokjában észlelték. A hézagosság és áteresztképesség átlagértékeiben a

lovászi területen is az a jelleg nyilvánul, hogy az átlagértékek a rétegtani

mélységgel csökkennek. A lovászi mezn a szénhidrogéntartó övezet vizes

homokjaiban a víz sótartalma a Lenti márga felett 1 — 2 g/l érték körül vál-

tozik, a Lenti márga alatt viszont eléri a 25— 30 g/l értéket, a sótartalomnak
tehát szintjelz értéke van. Az egész szénhidrogéntartó területnek a hosszú-

sága mintegy 7,5 km, szélessége 2 km. Az országhatár a szénhidrogéntartó

terület Ny-i sarkát keresztezi, úgyhogy a produktív rész egy kis darabja a

határ másik oldalára esik.

A lovászi területen a Lovászi-sorozat is olajtermel, tehát kinyerhet meny-
nyiség olaj fordul el az alsópannonikumnak a Lenti márga alatt fekv
összletében is, ami eltérés a budafapusztai szénhidrogénelfordulásokhoz ké-

pest, minthogy ott a Lenti márga alatti alsópannóniai összletben szénhidrogé-

nek eddig csak nyomokban mutatkoztak. Hasonló szint az újfalui mezn is

tartalmaz némi olajat, de mvelésre nem érdemes mennyiségben és módon.
Az újfalui terület alsópannonikumának tetején lév szegényes olajelfordulás-

hoz hasonló magas rétegtani helyzet elfordulás sem a lovászi, sem a budafa-

pusztai területen nem ismeretes.

Az alsópannóniai üledékek alatt a jellemz lemezes márgával kezdd
miocén rétegsor fekszik, amelyet már több fúrásunkban megütöttünk. A mio-

cénbe ez ideig max. 108 m-t fúrtunk, fekjét azonban nem értük el. A boltozat

tetején a miocén rétegsor legfels homokos képzdményei kisebb mennyiség
gázt tartalmaznak.

Magyarszentmiklós és Újudvar. A két magyarszentmiklósi fúrás (S-l. és

S-2.) a budafapusztai olajmeztl K-re fekszik. A rétegsor, amelyet a két fúrás

keresztezett, f vonásaiban hasonló ahhoz a rétegsorhoz, amelyet Budafa-

puszta és Lovászi vidékén találunk. Részletekben és az egyes szintek vastag-

sági viszonyaiban természetesen mutatkozik eltérés. A felspannonikum Ma-
gyarszentmiklóson jóval vastagabb, mint Budafapusztán, vagy Lovászin.

minthogy vastagsága mindkét fúrásban felülmúlja az 1000 m-t. Az alsópanno-

nikum vastagsága 1000— 1100 m körül mozog.
A szentmiklósi területtl K-re fekv D-l., D-2. és D-3. sz. fúrások rétegtani

viszonyai lényegében az S-l. és S-2. fúrásokéhoz hasonlók. A D-4. rétegsorá-

ban már némi eltérést látunk, a felspannonikum ugyan aránylag vastag, az

alsópannonikum azonban vékony, úgyhogy a pannóniai réteg egészben véve

vékonyabb, mint az elbb említett fúrásokban. Azonkívül a miocén kifejl

dése eltér némileg az említett mélyfúrások területének miocén kifejldésétl

amennyiben a D-4. rétegsorában vastag lithothamniumos képzdmények fór

dúlnak el, ami az egykori tengerpart közelségére utal.

Szerkezetileg a terület a budafapusztai antiklinális folytatását képezi. A;

antiklinális gerince fokozatosan süllyed a D-l. és D-3. vidékéig, úgyhogy ot

már csak az É-i és D-i nagy szinklinálisokat elválasztó küszöbnek tekinthet
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A D-3-tól ÉK felé, a D-4. irányába a képzdmények emelked irányzatúak,
s a települési viszonyok általános jellege azt a látszatot kelti, hogy ez a terület

már annak a fiatal takarónak a részét képezi, amely fiatal takaró a Dunántúli-
Középhegység DNy-i mélybesüllyedt darabjait fedi.

Összefoglalva az eddigieket, a budafapusztai, lovászi és újfalui mezket
tartalmazó vidék szerkezeti viszonyairól (9. ábra és VI. tábla) azt mondhat-
juk, hogy
a terület folytatásába esik annak a Ny—K csapású antiklinálisnak, amely a

Szelencéi dombvidéktl kiindulva K felé húzódik, s amely a Murától Ny-ra
•a szelencéi és bányavári olajelfordulásokat tartalmazza;

az említett antiklinális tengelye a Muránál kissé ÉK-re fordul és Lendvaúj-
falu irányába, majd azon túl, ugyancsak ÉK csapással, Vörcsökpuszta irá-

nyába húzódik, azután csapása Ny—K-ivé válik és követhet Budafapuszta
és Magyarszentmiklós vidékén keresztül Újudvar környékéig; Újudvar vidé-

kén az antiklinális gerince már oly mélyre süllyed, hogy csak alacsony küszöb-
nek tekinthet, amely alacsony küszöb az antiklinálistól É-ra és D-re elterül
nagy szinklinálisokat választja el egymástól;

a Budafapusztán áthaladó D-i antiklinálissal párhuzamosan Lovászin ke-

resztül ugyancsak Ny—K csapású antiklinális húzódik;
valószín, hogy ez utóbbi antiklinális Ny-on Petesháza vidékén, ellenkez

irányban pedig Vétyemtl K-re a D-i antiklinálishoz csatlakozik, mintegy
ahhoz tartozik, azzal összefügg geológiai egységet képez, éppen ezért a két
antiklinális vidékét összefoglaló néven az eddigi nómenklatúrát használva
'„budafapusztai nagy-antiklinális”-nak, vagy „antiklinális vonulat”-nak ne-

vezhetjük;
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az antiklinálison viszonylagos szerkezeti magaslatok vannak;
eddig kimutatott viszonylagos szerkezeti magaslat a budafapusztai (a B-106-

os vidékével együtt), az újfalui és lovászi, de mások is lehetségesek;
a szerkezeti magaslatok közül a budafapusztai és lovászi körülhatárolt,

zárt boltozatnak fogható fel;

a budafapusztai, újfalui és lovászi viszonylagos szerkezeti magaslatok kö-
zött relatív szinklinális terül el, amely ÉK felé talán abba a nyeregbe megy át,

amely nyerget a lovászi és vétyemi ( ? )
magaslatok között tételezünk fel

;

a „budafapusztai antiklinális-vonulatot” É-on és D-en nagy szinklinálisok

határolják

;

a terület általános szerkezeti jellegét a nagy kiterjedés enyhe gyrdések,
felboltozódások adják.
A budafapusztai antiklinálistól É-ra geofizikai mérések és az általános föld-

tani kép alapján feltételezhet nagy szinklinálist É-on a hahóti szerkezet ha-

tárolja.

Hahót és Ederics. A Kilimán—Hahót—Pusztaszentlászló— Pusztaederics
irányban húzódó hahóti szerkezet alapját a Dunántúli-Középhegységnek pár-

huzamos hossz- és kérészttörések mentén lépcssen mélybesüllyedt DNv-i
darabjai képezik. Mészk és dolomitos mészk mellett helyenként más kép-

zdmények is elfordulnak az alaphegység tömegében, így Pusztaszentlászló-

tól DK-re a H-ll. sz. fúrás környékén gránátos mészk, Pusztaedericstl
ÉNy-ra a HE-32. és HE-33. sz. kutak vidékén amfiboltartalmú diorit-porfirit.

Az alaphegység mélységére jellemz, hogy felszíne a Keszthelyi-hegységtl
25 km-rel DNy-ra Kilimánnál 760 m mélységben, 11 km-rel távolabb Ny felé

Pusztaszentlászlónál 1400— 1600 m körüli mélységben, további 3 km-rel Ny-ra
Pusztaederiesnél pedig 1700 m körüli mélységben van.
Az alaphegységre fiatal harmadkori üledékek települtek transzgressziós mó-

don, ami abban nyilvánul meg, hogy a szerkezet K-i részén, Hahóttól K-re

csak pannóniai üledékek fekszenek a mezozoikumon, a szerkezet Ny-i részén,

vagyis Hahóttól Ny-ra pedig miocén és pannóniai üledékek.
A miocént lithothamniumos mészk (lajtamészk) és egy aránylag vékony

homokos, konglomerátumos, márgás összlet képviseli (10. ábra), amely talán

már szarmatakorú. A lithothamniumos mészk vastagsága helyenként a 40—
43 m-t is eléri. A homokos, konglomerátumos, márgás összlet aránylag vékony,
eddig észlelt maximális vastagsága 13 m. Nem mindenütt mutatható ki,

Pusztaederics környékén pl. csak a H-29-ben találtuk meg, s ott 5 m vastag-

ságot ért el. Az alsópannonikum vastagsága Ny-ról K felé csökken; Puszta-

ederics és Pusztaszentlászló vidékén 450—600 m, Kilimánnál 100—150 m.

Fel kell tételeznünk, hogy a hahóti szerkezeten az alsópannonikum is transz-

gresszív, tehát nem mindenütt olyan teljes, mint a budafapusztai antiklinális

területén. A hahóti szerkezeten mélyített fúrásokból nagyon kevés kövület

került el, az alsópannonikumnak olyan értelm, faunisztikai adatokon ala-

puló szintézise tehát, amint a budafapusztai és lovászi mezkre nézve végez-

tünk, nem hajtható végre. Ugyanez áll a felspannonikumra nézve is. Mind-

amellett valószínnek tartjuk, hogy a hahóti terület alsópannonikumában is

megvan mind a banaticás, mind az Abichis szint olyan helyeken, ahol az alsó-

pannonikum teljes, vagy közel teljes.

Az egész folspannóniai üledéksor vastagsága Kilimán környékén 600 m.

Pusztaszentlászló környékén átlag 1000 m, Pusztaederics vidékén pedig 1 1 00

—

1 200 m. A felspannonikum vastagsága Pusztaszentlászló és Pusztaederics
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vidékén ezek szerint jóval nagyobb, mint Budafapusztán vagy Lovászin, s

inkább a magyarszentmiklósi és újudvari viszonyokra emlékeztet.

A fiatalharmadkori fed, amely a mezozóos alapkzetet borítja, a folyama-

tosan ható hegyképz erk hatására lapos boltozatba gyrdött (11. ábra).

A boltozódás a fúrási szelvények segítségével jól kimutatható a miocén ét

alsópannóniai üledékekben, míg a felspannóniai képzdményekben fokoza-

tosan elmosódik. Pusztaederics vidékén a DNy-i szárny dlése a lithothamniu-

mos mészk szintjében eléri a 8— 9°-ot, st az ÉNy-i szárny dlése még nagyobi

értéket is. Az alsópannonikumban azután a dlés fokozatosan csökken. A fel

színen a boltozódás jelenléte csak arról ismerhet fel, hogy a fiatalpliocén ka

vicsok a boltozat gerincén hiányoznak. Helyenként a rétegeket, különösen aí

idsebbeket, törések érték.

A geológiai települési viszonyok szénhidrogénfelhalmozódást (részben olaj

részben gáz) tettek lehetvé. A szénhidrogéneknek két f elfordulása ismere

tes a hahóti szerkezet területén.

1. Az alaphegység mészktömegének egyik felemelt és felsmediterrái

lilhothamniumos mészkvel borított bérce a fed alsópannóniai márgatakan
alatt olajat tárol. Ez a hahóti (pusztaszentlászlói) olajmez, amely Puszta

szentlászló mellett fekszik. Itt tehát a mezozóos mészk és a rátelepiil

lilhothamniumos mészk a tárolókzet 1450 m körüli mélységben a felszíi

alatt. Az olajmez kis kiterjedés, területe mintegy 0,6 km2
. A mészktárol'

hézagrendszerót az olajtükör alatt olyan gyengén sós, az alsópannóniai é

miocén vizektl eltér víz tölti ki, amely a Keszthelyi-hegység karsztvizévé

hozható kapcsolatba. [17].

2. Egyes alsópannóniai homok- és homokkösszletek Pusztaederics és Tóit

vidékén 1400—1500 m mélységben a felszín alatt jelents mennyiség szél

hidrogéngázt tartalmaznak. Ez az úgynevezett edericsi gázelfordulás.
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Pusztaszeritlászlón tehát a mezozóos mészk és a lithothamniumos mészk
az olajtároló, ez azonban nem jelenti azt, hogy a tárolót anyakzetnek is te-

kintjük, különösen nem a mezozoikumot. Pusztaszentlászlón az alaphegység

viszonylag emelt helyzetben van, a szárnyakon tehát az alsópannonikum és a

miocén mélyebben fekszik, mint a mezozoikum a szerkezet tetején. Elképzel-

het, hogy egy esetleges alsópannóniai, vagy miocén anyakzetbl laterális

migráció útján, de nem nagy távolságból !) került az olaj a jelenlegi tárolóba.

Az említett olajmezn és gázelforduláson kívül szénhidrogénnyomok a

hahóti szerkezetnek több pontjáról, több képzdménybl ismeretesek.

A hahóti szerkezetet É-on gravitációs minimum kíséri, amely geológiailag

szinklinálisnak fogható fel. A minimumtól É-ra gravitációs maximum, az ún.

„salomvári maximum” jelentkezik.

Salomvár. A mélyfúrások geológiai adatai szerint a salomvári maximum
alapja is mezozóos mészk, amely azonban lényegesen mélyebben fekszik,

mint a hahóti szerkezeten. (VI. tábla.)

A mészkövet miocén-márga, homokk és lithothamniumos mészk takarja,

majd a pannonikum 1900—2100 m vastagságú rétegsora következik, amely-

ben ki van fejldve mind az alsó-, mind a felspannonikum. Geológiailag a
salomvári gravitációs maximumot úgy értelmezhetjük, hogy annak alapja

tulajdonképpen a Dunántúli-Középhegység egyik Nv-i, mélybesüllyedt da-

rabja, amelyet fiatalharmadkori üledékek takartak be. A transzgresszió a

miocénben történt. Az eltemetett mezozóos rög teteje az Sa-3. táján van,

attól D felé a mezozóikum felszíne a mélyfúrások adataiból kimutathatóan
D felé lejt 8— 9°-os dléssel, annak a szinklinálisnak az irányába, amely szin-

klinális a hahóti és salomvári maximumok között terül el. A takaró miocén
és alsópannóniai rétegek telepü lésében ugyancsak kimutatható az az irányzat,

hogy a rétegek a Sa-3. fell a Sa-1. irányába, tehát D felé dlnek, a dlés
azonban itt jóval csekélyebb, mint a mezozóikum felszínén, nem látszik több-

nek 2— 3°-nál.

Inke. Az inkei területen mélyített fúrások által feltárt rétegsor negyedkori

pliocén és miocén üledékekbl áll. A miocént két fúrásban — 1-3. és 1-6. —
nem értük el. A negyedkori üledéksor vastagsága csekély, s azt fleg homok
alkotja. A pliocént vastag pannóniai üledéksor képviseli, amelyben megtalál-

ható mind a fels-, mind az alsópannonikum. A pannonikum vastagsága vál-

tozó (az I-6-ban megközelíti a 2400 m-t), s felépítésében fképpen homok,
homokk, agyag és márga vesznek részt. Az alsópannóniai rétegsoron belül

lokálisan olyan homok- és homokkrétegek lépnek fel, amelyek némi gázt

(kevert C0 2 és szénhidrogéngázt) tartalmaznak. Helyenként olajnyomok is

elfordulnak. Az alsópannonikum fekjét miocén képzdmények képezik és a

miocént lithothamniumos mészk (csak az I-4-ben), agyag, konglomerátum,
kavics, s fképpen márga és homokk alkotja. A miocént az inkei területen

legnagyobb vastagságban az 1-1. fúrásban tártuk fel, ahol közel 700 m-t fúr-

tunk benne anélkül, hogy fekjét elértük volna. A miocén rétegsor fels szint-

jében, amelyet szarmatának tartunk, helyenként gyenge gáz- és olajnyomok
mutatkoztak.
Az inkei terület szerkezeti viszonyaira vonatkozólag felfogásunk az, hogy

ott a negyedkori képzdményeknél idsebb üledékek enyhén megboltozottak.
A terület szerkezetileg legmagasabb része az 1-4., 1-5., 1-1. és 1-2. vidéke, míg
az 1-3. és az 1-6. már a szárnyrészeket jelzik. Valószín, hogy azon a területen,

amely a lapos boltozat tetrészének tekinthet, körülhatárolható, másodlagos
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kiemelkedések vannak. Az inkei boltozatot a budafapusztai antiklinálistól

szinklinális választja el, erre vall az 1-6. viszonylag mély szerkezeti helyzete,

erre vallanak felszíni D-i dlések a budafapusztai antiklinális D-i szárnyán, s

erre utal az a körülmény, hogy a budafapusztai és inkei gravitációs maximu-
mok között gravitációs minimum húzódik.
Az inkei területrl DK-re, K-re és ÉK-re elterül vidék mélygeológiai vi-

szonyait a gyérszámú mélyfúrás adatai csak nagy általánosságban jellemzik.

Inkétl DK-re Görgeteg vidékén a 2000 m vastagságot is meghaladó pliocén

(levantei és pannóniai) takaró alatt miocén rétegek fekszenek ismeretlen vas-

tagságban, s a képzdmények enyhén D felé, a Dráva-mélyedés felé lejtenek.

Az inkei területtl K-re Kaposf vidékén a pannonikum közvetlenül a meta-
morfpala alaphegységet borítja, ami azt bizonyítja, hogy ezen a területen a
metamorfpalából álló alaphegység a miocénben és a pannonikum egy részében
szigetként emelkedett ki, s hogy a víz csak az alsópannóniai kor végén, vagy
a felspannonikumban borította el. ÉK-re Igaion 644 m mélyen a felszín alatt

mezozóos mészk képezi az alaphegységet, amire vékony tufaréteg és fels-

mediterrán lithothamniumos mészk, a lithothamniumos mészkre pedig a fels-

pannóniai rétegsor települt. Igáitól 5 km-rel DDNy-ra már nemcsak a fels-,

hanem az alsópannonikum is megvan, az alsópannonikum alatt pedig a miocén,

amelyben mind a szarmata, mind a mediterrán kimutatható, s amelynek a

fekjét a fúrás több mint 1500 m mélyen a felszín alatt még nem érte el. Igaion

tehát az alaphegység mészkrögére az oldalakon már a mediterránban transz-

gredált a tenger, a mészkrög teteje azonban csak a mediterrán legvégén
— s akkor is csak átmenetileg — került víz alá. A mészkrög tetején a vég-

leges transzgresszió a felspannonikumban következett be.

VIII. összefoglalás

a) Sztratigrafia

Területünkön az üledékképzdés a miocén közepe óta valószínleg meg-
szakítatlan, folyamatos volt, kivéve a partvidéket, illetve néhány kisebb

mezozoikus és paleozoikus szírt területét. Meg kell azonban itt jegyeznünk,

hogy a szarmatikum kimutatása a kövületek ritkasága és a fáciesazonosság

miatt ténylegesen nem mindenütt sikerült.

A szarmatikumot valószínleg mindenütt csak aránylag vékony réteg-

összlet képviseli, hasonlóan ahhoz, amit a Muraközben észlelünk. A szarmata

egyes szintjeinek hiányát nem kell feltételeznünk, már csak azért sem, mert a

szarmatikumnak hazánkban nincsenek elkülöníthet szintjei: az idszak arány-

lag rövid, az üledékképzdés pedig többnyire kismérték volt.

Az alsópannonikum alján újszer, részben kaspi-típusú Limnocardiumot
faunát találunk.

Az Abichis szint faunája sok olyan fajt tartalmaz, amely megfelel a pontus

emeletnek, illetve a felspannonikumnak is. Ez ersíti a szintnek a románia

alsópontusi Abichis rétegekkel való párhuzamosítását.

Az Abichis rétegek és a következ fiatalabb szint, a felspannóniai balato

nicás-rhomboideás rétegek közt más, paleontológiailag elválasztható szinte'

nem találunk. Ez nincsen ellentétben Strausz azon számos slénytani adatta
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támogatott feltevésével, hogy az ungula capraes rétegek egykorúak az Abichis

szinttel. A dácikum a pannonikum legfels szintjének tekinthet, a pannonikum
tehát nemcsak lefelé, hanem felfelé is túlterjed a pontikumon.

b) Puleogeográfia

A felsmediterrán nagy területen slirfácies, csak a régi rögök körül — Rép-
celak (M-5/b), Pusztaszentlászló és Ederics (H, HE), Salomvár (Sa-1. és Sa-3.),

Igái (lg- 1 . és Ig-2.) — és helyenként legfels rétegeiben — D-4. és 1-4. kör-

nyékén — lithothamniumos-bryozoás fácies. Valószín, hogy a slír-tenger

Stejerországból a Mecsekig összefüggen húzódott.

A pannonikum a régi hegytömegeknél transzgresszív. Például Mihályi,

Hahót, Kaposf, Igái.

A levantikumban (ha a levantikum a dáciai emeletnél fiatalabb idt jelent)

területünk — legfeljebb DK-i részének kivételével — kiemelkedett volt. Vitat-

hatatlan levantei faunákat, Görgetegen kívül, fúrásainkban nem ismerünk.

c) Tektonika

Az epirogenetikus jelleg kéregmozgások elég enyhe kiemelkedéseket, meg-
nyúlt boltozatokat és antiklinális-vonulatokat eredményeztek. Ezek nagyok
és középnagyok. Ezzel szemben mikrostruktúrákat nem találtunk. Helyenként
a rétegeket — legalábbis a mélyen fekv rétegeket — törések zavarják, pl.

Hahóton.
A boltozódási folyamat területünk DNy-i részén a levantei kavicsok képz-

désének végéig folyamatosan tartott, s nem rövid paroxismusokban játszódott

le; területünk É-i és DK-i részén pannóniainál fiatalabb mozgások kimutatásá-

hoz nincsenek megfelel adataink.

Esetleges pleisztocénkori gyrdést a tárgyalt vizsgálati anyag nem való-

színsíthet, a felszíni felvétel pedig határozottan ellene mond.

cL) Olajgeológia

A szénhidrogéneket túlnyomórészt az alsópannonikumban találjuk. Hahóton
a lithothamniumos (lajta)-mészk és a mezozóos mészk a tárolókzet, de fel-

tételezhet, hogy ezekbe az alsópannonikum vagy a mediterrán-szarmata

viszonylag mélyebben fekv részeibl migrált az olaj. Az edericsi gázelfordulás

is alsópannóniai rétegekben van.

A budafai, magyarszentmi klósi, újudvari, inkei, görgetegi és igali fúrásokban

egyes miocén rétegekben (a miocén magasabb részében) is észleltünk olajnyo-

mokat.
Olajat csak olyan szerkezetekben találtunk, ahol alsópannóniai és alatta

miocén üledék is van. Oligocént sehol sem kell feltételeznünk az olajtartó réte-

gek alatt. Hahóton valószínnek mondhatjuk az oligocén rétegek hiányát. így
anyakzetként a pannonikumon kívül a mediterrán-szarmata jöhet leginkább

számításba, az oligocén kevésbé.

6 Földtani Közlöny
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IX. Kövületek jegyzéke

Az L és B mez kútjainál a mélységadatok után zárójelben feltüntetett szám
azt jelenti, hogy az illet réteg sztratigrafiailag az L-51, illetve B-57 sz. fúrás

rétegsorában milyen mélységnek felel meg.

L-l

L-2
L-3

L-4
L-13

L-14

L-15
L-20

L-21

L-22

L-29

L-35

L-46

L-50

L-51/b

601 - 602 m
696 m
752 — 753 m
989,5- 99R5 m
1028 —1030,5 m1047.5—

1051 m
1531 —1537 m
1302 —1307 m

1319 —1324,5 m
1289 —1295 m

1191 —1197 m

1447,7— 1453,7 m

1206 —1207,5 m

1229.5—

1235,5 m

1405 m

1162 —1168 m

1215,5— 1221,5 m

1430 m

600 — 606 m

700 — 705 m

1195 — 1200 m

65,5— 71 m

(646— 647 m) Congeria sp.

(741 m) Limnocardium sp.

(797— 798 m) Limnocardium sp., Congeria sp.

(950,5—952,5 m) Congeria cfr. zctgrabiensis B.

(989— 991,5 m) Limnocardium sp., Congeria bana-

tica R. H.
(1008,5— 1012 m) Limnocardium Abichi R. H.
(1556—1561 m) Planorbis sp.

(1208—1213 m) Limnocardium cfr. Riegeli Horn.,
L. Lenzi R. H., Congeria sp.

(1259—1264 m) Limnocardium sp.

(1210—1216 m) Limnocardium sp., Congeria cfr.

banatica R. H.
(1146—1152 m) Limnocardium sp., Congeria

Czjzeki Horn.
(1407,7—1413,7 m) Limnocardium sp., Congeria

banatica R. H., Planorbis sp., Ostracoda.

(1180— 1181,5 m) Congeria banatica R. H.
(1050,5— 1056,5 m) Limnocardium sp., Congeria

Partschi var. Maorii Barn. & Str.

(1367 m) Limnocardium sp., L. Maorii Barn. &
Str., L. nov. sp. aff. Pappi Str., Congeria banatica

R. H., Micromelania Klaici B., Ostracoda, Oto-

lithus.

(1149—1155 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-

geria sp., halpikkelyek.

(1145,5—1151,5 m) Congeria banatica R. H., C.

Partschi var. Maorti Barn. & Str.

(1364 m) Limnocardium sp., Limnocardium nov.

sp. aff. Budapestinense Lör., L. aff. Stoosi B., L.

cfr. desertum Stol., L. Maorti Barn. & Str., L. aff.

Abichi R. H., Congeria banatica R. H., Pisidium

sp., Micromelania Klaici B., Planorbis sp., Ostra-

coda, Otolithus.

(589—595 m) Limnocardium sp., L. Abichi R. H.,

Congeria sp.

(615— 620 m) Limnocardium sp., L. cfr. Rogen-

hoferi B., L. cfr. Abichi R. H., L. cfr. desertum

Stol., Congeria sp., C. banatica R. H.
(1141—1146 m) Limnocardium cfr. Riegeli Horn.,

Congeria sp.

Limnocardium decorum F. (aff. vicinum?), Dreis-

sensiomya Schröckingeri F.
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71 — 76,6 m Limnocardivm cfr. decorum F.
82,2— 87,8 m Limnocardium cfr. decorum F., Congeria sp., Plan-

orbis cfr. corneus L.

101 — 106,6 m Planorbis cfr. corneus L.

128.6— 134 m Unió sp., Limnocardium cfr. decorum F., Dreis-
sensia auricularis F., D. cfr. serbica B., Congeria sp.,

Hydrobia syrmica Nevm., Pyrgula incisa ¥., Mela-
nopsis cfr. decollata Stol.

166 — 161,5 m Limnocardium sp., Ij. Rogenhoferi B., Dreissen-

siomya Schröckingeri F., Congeria balatonica Pa.,

Leptanodonta cfr. rumana Wenz (?), Pisidium
Krambergeri B., Hydrobia syrmica Neum., Micro-
melania laevis F., Goniochilus sp., Melanopsis de-

collata Stol., Planorbis sp.

172.6— 178 m Valvata variábilis (?), Prososthenia cfr. Sturi F.,

Planorbis sp., P. corneus L., Bulimus sp. (fed-
lemez), Chara-termés.

216.6— 222 m Limnocardium sp., L. apertum M., L. cfr. kosici-

forme Barn. & Str., L. cfr. Rogenhoferi B., Dreis-

sensia auricularis F., Congeria triangularis Pa.
266 — 271,5 m Limnocardium sp., Dreissensiomya cfr. Schröckin-

geri F., Valvata balatonica Rolle, Prososthenia sp.

271.5— 277 m Limnocardium sp., Congeria sp.

277 — 282,6 m Limnocardium cfr. apertum Mii., Congeria sp. Mela-
nopsis decollata Stol.

282.5— 288 m Limnocardium sp., Hydrobia sp., Melanopsis sp.

293.6— 296,9 m Limnocardium sp., Dreissensia auricularis F. (?),

Dreissensiomya sp.

304.5— 310 m Viviparus Sadleri Pa.
321 — 326,5 m Limnocardium sp., Limnocardium kosiciforme Barn.

& Str., Pisidium Krambergeri B., Viviparus cfr.

Sadleri Pa.
326.5— 332 m Limnocardium sp., L. kosiciforme Barn. & Str.,

Dreissensia auricularis F., Congeria sp., C. rhom-
boidea Horn. var., Ostracoda.

L-51/b 332 — 337,5 m Limnocardium sp.,L. cfr. Rogenhoferi B.,L. planum
Desh. var., L. subdesertum Lr., Congeria rhom-
boidea Horn. var., Hydrobia sp.

337.5— 343 m Limnocardium sp., L. apertum Mü., Congeria bala-

tonica Pa., Melanopsis cfr. decollata Stol.
348.5— 354 m Limnocardium sp., L. cfr. apertum Mü., L. Rogen-

hoferi B., L. pseudodoengingki Barn. & Str.,Dreis-

sensia auricularis F., Congeria rhomboidea Horn.
var., Pisidium Krambergeri B.

354 — 359,5 m Limnocardium sp., L. cfr. apertum Mü., L. sp. (aff.

simplex F.), Dreissensia auricularis F.
364 — 370 m Limnocardium sp., L. cfr. apertum Mü., Dreissensia

sp., Hydrobia syrmica Neum.
386 — 391,5 m Limnocardium sp., L. cfr . apertum Mü., Dreissensia

auricularis F., Congeria sp., C. balatonica Pa. (?),

6*
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L-52

419 — 424,5 m

430 — 435,5 m

435,5— 441 m
441 — 446,5 m

446.5— 452 m

555.5— 561 m

561 — 566,5 m

566,5- 572 m

572 — 576 m

592,5— 598 m

598 — 603,5 m

670 - 675,5 m

792 — 797,5 m

912 — 917 m

978 — 983,5 m

1485,5—1491 m

Valenciennesia Reussi Neum., Planorbis sp., Ostra-

coda.

Limnocardium apertum Mü., L. cfr. Rogenhoferi B.,

Viviparus sp., halpikkelyek.

Limnocardium apertum Mü., Congeria sp., Gastro-

poda-töredék.

Pisidium Krambergeri B.
Limnocardium apertum Mü., L. Rogenhoferi B., L.

cfr. Riegeli Horn., L. cfr. zagrabiensis B., L. Penslii

F., L. subdesertum Lr., L. aff. desertum Stol.,

L. sp. (ex aff. catillus-subcarinata)
, Dreissensia

auricularis F., D. cfr. serbica B., Congeria trian-

gularis Pa., C. balatonica Pa., C. rhomboidea Horn.
var., Pisidium Krambergeri B., Valvata sp., Lim-
naeus cfr. lytostomopsis B., Zagrabica sp.

Limnocardium Rogenhoferi B., Dreissensia auri-

cularis F., Congeria sp.

Limnocardium apertum Mü. (?), L. aff. Stoosi B.,

Congeria Zagrabiensis B.

Limnocardium cfr. apertum Mü., L. arcaceum B.,

L. Steindachneri B., L. subdesertum Lr., L. aff.

desertum Stol., L. desertum Stol., L. Abichi R.

H., L. kosiciforme Barn. & Str., Congeria Zagra-

biensis B., Limnaeus cfr. valutinus Defr., Ostra-

coda.

Limnocardium sp., Congeria cfr. Partschi var. Ma-
orii Barn. & Str., Micromelania aff. Klaici B.

Limnocardium sp., L. apertum Mü., Dreissensia

serbica B. ( ?).

Limnocardium kosiciforme Barn. & Str. halpikke-

lyek.

Limnocardium sp., L. aff. Stoosi-Kosici B., L. ko-

siciforme Barn. & Str., L. desertum Stol., L. aff.

desertum Stol. L. subdesertum Lr., L. Abichi R.

H., Congeria Zagrabiensis B., halpikkely.

Limnocardium sp., L. Pappi Str., L. Abichi R. H.,

Congeria Partschi var. Maorii Barn. & Str., Con-

geria aff. banatica R. H., Pisidium Krambergeri B.,

Limnaeus sp., Planorbis sp.

Limnocardium desertum Stol., L. Abichi R. H.,

Congeria sp., Planorbis sp.

Limnocardium Abichi R. H., Congeria banatica R.

H.
Limnocardium sp., L. Abichi R. H., Congeria bana-

tica R. H., C. Partschi var. Maorii Barn. & Str.,

Micromelania Klaici B., Limnaeus sp., Valencien-
nessia Reussi Neum., Boskovicia Josephi B., 0to-

lithus.

(1364,5—1370 m) Limnocardium sp., L. aff. Stoosi

B., L . Lenzi R. H., L . Maorii Barn. & Str., Con-
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L-57 1489 —1494,5 m
L-58 1455 —1459,6 m

L-65 1539 —1547 m

L-68 1230 —1236 m

L-71 1524,5—1530,5 m

L-72 1584 —1587 m

1587 —1593,5 m

L-76 1371,5—1377,5 m

L-85 1202 —1208 m
L-86

•

L-88 1226,5—1232,5 m

L-91 1406 -1412 m

L-92 1283,5—1288,5 m
1487 —1493 m

1496 —1502 m

L-93 1456 —1464 m
L-95 1231 —1237 m
L-96 1405 —1410 m
L-99

1191.5—

1197,5 m

1478.5—

1484,5 m
L-100 1208 —1214 m
LB 397 — 403,5 m

423 — 429 m

L-129 1276,5—1282 m

U-l 1148 — 1154 m

geria banatica R. H., Pisidium sp., Micromelania
Klaici B., Ostracoda, Otolithus.

(1369—1374,5 m) Congeria banatica R. H.
(1363— 1367 ,5 m) Limnocardium sp., L. Lenzi R.
H. (?), L. Maorii Barn. & Str., Congeria sp., C.
banatica R. M., Micromelania Klaici B., Planorbir
sp., Ostracoda, Otolithus.

(1388—1396 m) Limnocardium sp., L. Lenzi R. H.
(?), L. Maorti Barn. & Str., Congeria banatica R.
H., C. Partschi var. Maorti Barn. & Str.
(1139— 1145 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-
geria Partschi var. Maorti Barn. & Str.
(1365,5— 1371 m) Limnocardium sp., Congeria sp.,

Ostracoda.

(1360—1363 m) Limnocardium sp., Congeria sp.,

C. banatica R. H. (?), Ostracoda, halmaradványok.
(1362—1369,5 m) Limnocardium sp., L. aff. Stoosi

B., L. Lenzi R. H., L. Maorti Barn. & Str., Con-
geria banatica R. H., Micromelania Klaici B.,

Planorbis sp., Ostracoda, Otolithus.

(1126,5— 1132,5 m) Limnocardium Lenzi R. H.,
Congeria sp.,C. banatica R. H.
(1151— 1157 m) Limnocardium sp.

Limnocardium kosiciforme Bajrn. & Str. (?), Con-
geria banatica R. H., Ostracoda, Otolithus.

(1140,5— 1146,5 m) Limnocardium sp., Congeria
banaticaP. H .,C. Partschi var. Maorti Barn & Str.
(1382—1388 m) Limnocardium Maorti Barn. &
Str., Congeria banatica R. H., Ostracoda.

(1201,5—1206,5 m) Limnocardium Lenzi R. H.
(1381— 1387 m) Limnocardium sp., L. aff. deser-

tum Stol., L. cfr. kosiciforme Barn. & Str., L.
Maorti Barn. & Str., Congeria sp., C. banatica R.
H., Micromelania cfr. Klaici B., Ostracoda, hal-

pikkely.

(1390—1396 m) Limnocardium sp., L. Maorti
Barn. & Str., Congeria sp., C. banatica R. H.,
Valenciennesia sp. (?), Ostracoda, Otolithus.

(1369—1377 m) Congeria sp., C. banatica R. H.
(1218—1224 m) Limnocardium Abichi R. H.
(1386— 1391 m) Congeria banatica R. H. (?)

(1136,5—1142,5 m ) Limnocardium sp.

(1372,5— 1378,5 m) Congeria banatica R. H. (?)

(1181— 1187 m) Limnocardium cfr. Lenzi R. H.
(364—370,5 m) Limnocardium apertum M.
(390— 396 m) Limnocardium sp., L. apertum Mü.,
Dreissensia auricularis F. ( ?), Congeria sp.

(1208,5— 1214,5 m) Limnocardium sp., L. Abichi
R. H., L. Lenzi R. H., Congeria sp.

IÁmnocardium Abichi R. H.
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U-2 608 — 614 m
1035,5—1040,5 m

1295,5— 1300 m

U-3 616 — 622 m
622 — 628 m
628 — 634 m
674 — 680 m

U-5 595 — 599,5 m

B-2 1095,5—1100 m

1118 —1118,5 m
B-2 1128 —1131,5 m

1132.5-

1133 m1147.5-

1149,5 m

1152.5-

1155,5 m
1167.5-

1168 m

1185 —1188 m

1192 — 1194,5 m

1202.5-

1206 m

1210 —1214,5 m

1214,5—1216 m

1232,5— 1234,5 m

Limnocardium sp., Ostracoda.

Limnocardium sp., L. chartaceum var. radmanesti
Gillet.
Limnocardium sp.,L. cfr. simplex F .,L. Abichi R. H.,
Congeria sp., halmaradványok.
Limnocardium apertum Mü., L. Pappi Str. var.

Congeria sp.

Limnocardium cfr. Rogenhoferi B.

Limnocardium simplex F.

Limnocardium sp., L. Steindachneri B., L. cfr.

Pappi. Str., L. aff. desertum Stol., Congeria sp.,

Planorbis sp., Ostracoda.

(1072,5—1077 m) Limnocardium Abichi R. H.,

Congeria banatica R. H., C. Partschi var. Maorii
Barn. & Str.

(1095—1095,5 m) Micromelania Klaici B.

(1105—1108,5 m) Limnocardium Abichi R. H.,

Congeria banatica R. H., Congeria Partschi var.

Maorti Barn. & Str., Boskovicia Josephi B.,

Valenciennesia sp.

(1109,5— 1110 m) Limnocardium cfr. Abichi R. H.,

Congeria banatica R. H., C. Partschi var. Maorti
Barn. & Str.

(1124,5—1126,5 m) Limnocardium Abichi R. H.,

Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str.

(1129,5—1132,5 m) Limnocardium Lenzi R. H.,

Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str., Va-

lenciennesia sp. (?).

(1144,5—1145 m) Limnocardium Abichi R. H.,

L. Lenzi R. H., Congeria Partschi var. Maorti
Barn. & Str.

(1162—1165 m) Limnocardium Abichi R. H., L.

Lenzi R. H., Congeria banatica R. H., C. Partschi

var. Maorti Barn. & Str., Valenciennesia sp., hal-

maradványok.
(1169—1171,5 m) Congeria banatica R. H., C.

Partschi var. Maorti Barn. & Str., Valenciennesia
sp.

(1179,5— 1183 m) Limnocardium Abichi R. H., L.

Lenzi R. H., Congeria banatica R. H. (?), C. Part-

schi var. Maorti Barn. & Str., C. subglobosa Pa.

(?), Ostracoda.

(1187—1191,5 m) Limnocardium Abichi R. H., L.

Lenzi R. H., Congeria banatica R. H. (?), C. Part-

schi var. Maorti Barn. & Str., Micromelania

Klaici B.

(1191,5—1193 m) Limnocardium. Lenzi R. H., Con-

geria Partschi var. Maorti Barn. & Str.

(1209,5—1211,5 m) Limnocardium Lenzi R. H.,

Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str.
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1264 — 1267 m

1272 — 1275 m

1281 -1283 m

1307 — 1308,3 m

B-4 972,2— 979,8 m
1000 m

1015 m

1023 m
1056 — 1058 m

1063 m

1121 m

1199 m

B-5 1089 m
1092 — 1094,5 m

1120 -1128 m

B-5 1210 -1220 m

B-6 1153,5 -1158 m

B-7 1017 -1019,5 m
1048 —1051,5 m

1052.5—

1054,2 m

1054.5—

1055,8 m
1085 —1090 m

1125 —1125,3 m

1143 —1148 m

(1241— 1244 m) Limnocardium cfr. subdesertum
Lr., L. Lenzi R. H., Congeria banatica R. H.,
C. Partschi var. Maorti Barn. & Str., halmaradvá-
nyok.

(1249—1252 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-
geria Partschi var. Maorti Barn. & Str., halmarad-
ványok.

(1258—1260 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-
geria Partschi var. Maorti Barn. & Str.

(1284—1285,3 m) Congeria Partschi var. Maorti
Barn. & Str.

(977,2— 984,8 m) Limnocardium Lenzi R. H.
(1005 m) Limnocardium Abichi R. H., Congeria
banatica R. H.
( 1020 m) Congeria Partschi var. Maorti Barn. &
Str.

(1028 m) Congeria sp., Micromelania aff. Klaici B.
(1063—1065 m) Congeria Partschi var. Maorti
Barn. & Str., Óstracoda.

(1070 m) Congeria Partschi var. Maorti Barn. &
Str.

(1128 m) Limnocardium Abichi R. H., Congeria
banatica R. H., C. Partschi var. Maorti Barn. & Str.

(1208 m) Limnocardium sp., Congeria sp., C. bana-
tica R. H.

(1035 m) Limnocardium sp.

(1038,5— 1040 ,5 m) Limnocardium sp., Óstracoda,

halpikkelyek.

(1066—1074 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-
geria banatica R. H., C. Partschi var. Maorti Barn.
& Str.

(1159—1169 m) Limnocardium Abichi R. H., L.

Lenzi R. H., Congeria banatica R. H., C. Partschi

var. Maorti Barn. & Str., Boskovicia Josephi B.

(1166,5— 1171 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-
geria banatica R. H., C. Partschi var. Maorti Barn.
& Str., Boskovicia Josephi B.

(989— 991,5 m) Limnocardium Abichi R. H.
(1020— 1023,5 m) Limnocardium Abichi R. H., L.

Lenzi R. H., Congeria sp., C. banatica R. H.
(1024,5—1026,2 m) Limnocardium sp., L. Abichi

R. H., Congeria sp.

(1026,5— 1027,8 m) Limnocardium Abichi R. H.
(1057—1062 m) Limnocardium Abichi R. H., Con-
geria banatica R. H., C. Partschi var. Maorti Barn.
& Str., Boskovicia Josephi B.

(1097—1097,3 m) Congeria Partschi var. Maorti
Barn. & Str.

(1115—1120 m) Congeria sp., C. banatica R. H.,

C. Partschi var. Maorti Barn. & Str.
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1148.5—
1149 m

1157,5— 1158 m
1159.5—

1163,5 m

1163,5-1168,7 m

1169 —1174,2 m
1174,3— 1180,4 m
1309,5— 1317 m

1540 m
B-12 1213,5—1217 m
B-21 1271,5-1276 m

B-24 Utánhullás:

B-28 1103 m
B-31 1181 m
B-36 376 m

500 m
1084,5—1090,5 m

B-37

B-40 1070,7— 1076,8 m

1076,8— 1082,8 m

B-41 1075,6-1081,6 m
B-43 1044,5—1050,5 m

B-44
B-45
B-46

B-48 1118,5-1124,5 m

B-49 1130,5—1136 m
B-61 1026 —1031 m
B-55 1079 —1085 m

1164 —1170 m

B-57 2104,5—2107,5 m
2130 —2133 m
2210,5— 2213,5 m
2286,5—2289,5 m
2358,5— 2362 m

(1120,5—1121 m) Limnocardium Lenzi R. H.
(1129,5—1130 m) Congeria Partschi var. Maorii
Barn. & Str.

(1131,5—1135,5 m) Limnocardium Lenzi R. H.,

Congeria banatica R. H., C. Partschi var. Maorti
Barn. & Str.

(1135,5—1140,7 m) Limnocardium Abichi R. H.,

L. Lenzi R. H., Congeria banatica R. H., C. Partschi

var. Maorti Barn. & Str.

(1141—1146,2 m) Limnocardium Lenzi R. H. (iuv.)

(1146,3—1152,4 m) Limnocardium Lenzi R. H.
(1281,5—1289 m) Limnocardium Lenzi R. H., hal-

maradványok.
(1516 m) Halmaradványok.

(1149,5— 1153 m) Valenciennesia cfr . Reussi Neum.
(1188,5—1193 m) Congeria Partschi var. Maorti
Barn. & Str.

Limnocardium decorum F.

(1077 m) Limnocardium Lenzi R. H.
(1143 m) Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str.

Melanopsis cfr. Entzi B.

Melanopsis kurdica B.

(1041,5— 1047,5 m) Limnocardium Lenzi R. H.,

Ostracoda.

Utánhullás: Congeria balatonica Pa., Neritina rad-

manesti F., Melanopsis decollata Stol.

(1035,7—1041,8 m) Limnocardium Lenzi R. H.,

Congeria banatica R. H., Ostracoda.

(1041,8— 1047 ,8 m) Limnocardium sp., L. Lenzi R.

H.
(1054,6— 1060,6 m) Limnocardium Lenzi R. H.
(1052,5— 1058,5 m) Limnocardium Abichi R. H.,

L. Lenzi R. H., Congeria sp., C. banatica R. H.
Utánhullás: Vdivata sp.

Utánhullás: Hydrobia syrmica Neum.
Utánhullás: Congeria balatonica Pa., Melanopsis
decollata Stol. Valvata sp.

(1076,5— 1082,5 m) Limnocardium Abichi R. H.,

Congeria banatica R. H., C. Partschi var. Maorti

Barn. & Str., Valenciennesia sp.

(1089,5—1095 m) Congeria banatica R. H.
(1043—1048 m) Pisidium sp.

(1041—1047 m) Limnocardium Abichi R. H.
(1148—1154 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-

geria banatica R. H.
Miliola sp.

Miliola sp.

Polystomella crispa F. & M.
Miliola sp.

Miliola sp., Pecten sp.
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2362 — 2365 m Miliola sp.

2380 — 2383 m Miliid sp., Pecten sp., Vaginelld depressd Lk.
2390 — 2393 m Vdginelld depressd Lk.
2423 — 2426 m Pecten sp.

2432 — 2435 m Vdginelld depressd Lk.
2463,6— 2466,5 m Dentalium sp.

B-58 1187 — 1193 m (1188—1194 m) Congerid Pdrtschi var. Maorti
Barn. & Str.

B-59 1050,5— 1056 m (1136,5— 1 142 m) Limnocardium sp., Congeria ba-

natica R. H., Planorbis sp. (aff. tenuis).

B-60 1077,5— 1082,5 m (1046,5—1051,5 m) Limnocardium Abichi R. H.,
Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str.

B-61 1077 -1083 m (1038—1044 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-
geria sp., C. banatica R. H., Micromelania Klaici

B., Ostracoda.

1099 — 1104,5 m Congeria cfr. subglobosa Pa.

B-63 1107 -1113 m ( 1029— 1035 m) Limnocardium sp., Congeria bana-
tica R. H., C. Partschi var. Maorti Barn. & Str.,

Micromelania Klaici B., Ostracoda.

B-64 1367,5 -1371 m (1270,5—1274 m) Limnocardium cfr. Lenzi R. H.,

halpikkely.

1380 -1382 m (1283—1285 m) Congeria sp., Boskovicia Josephi
B., halpikkely.

1385 -1388 m (1288—1291 m) Halpikkely (igen sok).

1388 -1391 m (1291—1294 m) Congeria sp., Ostracoda.

1394 -1397 m (1297— 1300 m) Limnocardium cfr. Lenzi R. H.,

Congeria sp., Ostracoda, halpikkelyek.

1461 -1464 m (1349—1352 m) Congeria banatica R. H., Planorbis

(cfr. tenuistriatus G. K. ?).

1486 -1489 m (1366—1369 m) Congeria sp., Ostracoda.

1489 -1492 m (1369—1372 m) Congeria sp., C. aff. banatica R. H.
1588 -1589,5 m (1450—1451,5 m) Foraminiferák (mediterrán).

B-67 997 m Limnocardium Abichi R. H., Otolithus.

B-68 1080,5 — 1086,5 m (1032,5— 1038,5 m) Limnocardium cfr. Abichi R.
H., Congeria banatica R. H., L. Lenzi R. H., C.

Partschi var. Maorti Barn. & Str., Planorbis cfr.

homalosomus B.

B-71 1071 -1077 m (1042—1048 m) Congeria banatica R. H.
B-72 1086 -1092 m (1086—1092 m) Congeria banatica R. H.

1092 -1098 m (1092— 1098 m) Limnocardium Abichi R. H., L.

Lenzi R. H., Congeria banatica R. H., C. Partschi

var. Maorti Barn. & Str.

B-73 1042,5-— 1045,5 m (1052,5— 1055,5 m) Limnocardium Abichi R. H.,

Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str., Ostra-

coda.

B-75 1075 --1081 m (1039—1045 m) Congeria sp., Planorbis aff. tenuis

B. (aff. homalosomus)

.

1181 --1187 m (1147—1153 m) Limnocardium Abichi R. H., Con-

geria Partschi var. Maorti Barn. & Str.
B-79 1084 m (1065 m) Limnocardium Abichi R. H.
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B-84 1075 — 1078 m

B-87
B-88 1096

(?

— 1102

m
)

m

B-89 1116

1214

— 1122 m
— 1219,5 m

B-90 1095,5— 1101,5 m

1194 — 1200 m

B-91 1071 — 1077 m

B-92 1142 — 1148 m

B-94 690 - 696 m

1045,5— 1051,5 m

B-95

1065 -1071 m

B-96 1120 — 1126 m

B-97 530 — 536 m

1030 -1036 m

B-98 400 — 406 m

B-100 1069 -1075 m

B-101 1071 -1077 m

B-102 1073,5 -1079,5 m

B-104 1044 -1050 m

B-105 1101 -1107 m

(1073—1076 m) Limnocardium Abichi R. H., L.

cfr. Lenzi R. H., Congeria Partschi var. Maorii
Barn. & Str.
Congeria banatica R. H.
(1089—1095 m) Congeria banatica R. H., C. Part-
schi var. Maorti Barn. & Str.

(1077—1083 m) Congeria cfr. banatica R. H.
(1172— 1177 ,5 m) Congeria Partschi var. Maorti
Barn. & Str.

(1085,5—1091,5 m) Congeria banatica R. H., C.
Partschi var. Maorti Barn. & Str.

(1183—1189 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-
geria banatica R. H. (?), C. Partschi var. Maorti
Barn. & Str.

(1049—1055 m) Limnocardium Abichi R. H., Con-
geria sp., C. banatica R. H., Micromelania sp.,

Planorbis sp., Ostracoda.

(1076—1082 m) Limnocardium Abichi R. H., Con-
geria banatica R. H.
(685— 691 m) Limnocardium sp., L. Abichi R. H.,

L. Steindachneri B., Congeria kosiciforme Barn. &
Str. (?), C. aff. banatica R. H. (?), Ostracoda.

(1060,5—1066,5 m) Limnocardium Abichi R. H.,

Congeria sp., C. banatica R. H., Ostracoda.

Utánhullás: Limnocardium decorum F., Congeria

balatonica Pa., Melanopsis sp.

(906—912 m) Limnocardium Abichi R. H., Con-

geria sp.

(1054—1060 m) Limnocardium sp., Congeria bana-

tica R. H.
(551— 557 m) Limnocardium sp., L. aff. desertum

Stol., Dreissensia auricularis F., Congeria sp., Val-

vata sp., Otolithus.

(1039—1045 m) Limnocardium cfr. Abichi R. H.,

Congeria sp., C. banatica R. H., Micromelania cfr.

Klaici B., Ostracoda, halpikkelyek.

(413—419 m) Limnocardium cfr. apertum Mü., L.

Auingeri F. (?), Dreissensia auricularis F., Con-

geria balatonica Pa., Pisidium sp.

(1050—1056 m) Limnocardium Lenzi R. H., Con-

geria sp., C. banatica R. H., Ostracoda.

(1044—1050 m) Limnocardium cfr. Abichi R. H.,

Congaria banatica R. H., halmaradványok.

(1087,5— 1093,5 m) Limnocardium Abichi R. H.,

Congeria banatica R. H., C. Partschi var. Maorti

Barn. & Str., Boskovicia Josephi B.

(1050— 1056 m) Limnocardium Abichi R. H., Con-

geria banatica R. H.
(1085—1091 m ) Limnocardium Abichi R. H., Con-

geria sp.
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B-106

3-106

>-107

>-109

400 — 410 m Lirnnocardium decorum F., Congeria balatonica Pa.,

Prososthenia sepulchralis Pa.
456.5— 458,5 m Lirnnocardium cfr. apertum Mü., Congeria sp.

464 — 468 m Lirnnocardium apertum Mü., L. decorum F., Dreis-

sensia auricularis F.

472 — 476 m Lirnnocardium sp., Congeria sp.

548 — 554 m Lirnnocardium sp , L. prionophorum B., L. desertum

Stol., L. aff. desertum Stol., L. subdesertum Lr.,
L. Steindachneri B., L. Abichi R. H., Congeria sp.,

C. cfr. zagrabiensis B., C. cfr. Czjeki Horn., Vdivata
sp., Hydrobia sp. (?), Micromelania Klaici B., Me-
lanopsis sp. (?), Valenciennesia cfr. Reussi Neum.,
Planorbis aff. tenuis (s. 1.), Ostracoda.

651.5— 656,5 m Lirnnocardium sp., Pisidium Krambergeri B.

656.5— 662,5 m Lirnnocardium cfr. prionophorum B., Congeria cfr.

zagrabiensis B.

667.5— 673 m Congeria sp.

750 — 755,5 m Congeria sp.

838 — 843,5 m Lirnnocardium sp., L. desertum Stol., L. aff. deser-

tum Stol., L. kosiciforme Barn. & Str., L. Abichi

R. H., Congeria sp., Pisidium sp., Micromelania sp.,

Ostracoda.

937 — 943 m Lirnnocardium sp., L. Abichi R. H., L. Lenzi R. H.,

Congeria banatica R. H., C. Partschi var. Maorii
Barn. & Str.

943 — 946,5 m JÁmnocardium Abichi R. H., Congeria cfr. banatica

R. H., Micromelania sp., Planorbis cfr. tenuis (s. 1.),

Boskovicia Josephi B., Limnaeus cfr. velutinus

Desh., Ostracoda.

946 — 952,5 m Lirnnocardium sp., L. Abichi R. H., Congeria bana-

tica R. H., Ostracoda.

952.5— 957,5 m Lirnnocardium Abichi R. H., Congeria banatica R.
H., Ostracoda.

1005 —1010,5 m Lirnnocardium Abichi R. H., L. Lenzi R. H.
1022 —1027,5 m Lirnnocardium Abichi R. H., Congeria banatica R.

H.
1027,5—1032,5 m Lirnnocardium Abichi R. H., Congeria banatica R.

H.
1038 — 1043 m Congeria banatica R. H.
1266,5— 1272,5 m Lirnnocardium subdesertum LR., L. Abichi R. H.,

Congeria banatica R. H.
1330 — 1336 m Lirnnocardium Abichi R. H.
1430 — 1436 m Lirnnocardium cfr. Abichi R. H., L. Lenzi R. H.,

Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str., Va-

lenciennesia sp.

1504 — 1507 m Ostracoda, halpikkelyek.

1570 —1572,5 m Ostracoda, halpikkelyek

1083 —1089 m (1090—1096 m) Congeria banatica R. H., C. Part-

schi var. Maorti Barn. & Str. (?).

1135 —1140,5 m (1078— 1083,5 m) Congeria sp.,C. cfr. Markovid B.
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B-110

B-112

B-114
B-115

B-117

B-119
B-120

B-122

B-123
B-124

S-2

1228 —1234 m

140 — 150 m

1131 —1135 m
1036.5—

1042,5 m

200 m
1087.5—

1093,5 m

330 m
1042.5—

1048,5 m1179.5—

1185,5 m
1107 —1113 m

1205 —1211 m

1132 —1138 m

1184.5—

1185,5 m

1128.5— 1132,5 m
1039.5— 1045,5 m

638 m
725 — 731 m

920 — 926 m

936 — 937 m

938 — 939 m

(1171—1177 m) Limnocardium Abichi R. H., L.

Lenzi R. H., Congeria banatica R. H., C. Partschi
var. Maorti Barn. & Str., Velutinopsis sp.

(81— 91 m) Limnocardium Vutskitsi B., Hydrobia
syrmica Neum. (?), Prososthenia sepulchralis Pa..

Melanopsis decollata Stol., M. kurdica B.
(1066—1070 m) Limnocardium Abichi R. H., Con-
geria banatica R. H., C. Partschi var. Maorti Barn.
& Str.

(1063,5— 1069,5 m) Limnocardium Abichi R. H..

L. Lenzi R. H., Congeria sp., C. banatica R. H..

Micromelania Klaici B., Limnaeus sp.

Limnocardium Vutskitsi B.

(1033,5—1039,5 m) Limnocardium Lenzi R. H.,

Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str.
Limnocardium cfr. apertum Mü., Prososthenia cfr.

sepulchralis Pa.

(1033,5— 1039,5 m) Limnocardium cfr. Lenzi R.
H., Congeria banatica R. H., C. cfr. zagrabiensis B..

C. Partschi var. Maorti Barn. & Str., Ostracoda,

(1145,5—1151,5 m) Congeria sp.,C . banatica R. H.

(1093—1099 m) Limnocardium aff. Abichi R. H.

Congeria banatica R. H., C. Partschi var. Maorti

Barn. & Str., Planorbis tenuistriatus G. K.
(1178— 1184 m) Limnocardium sp., Congeria sp.

C. Partschi var. Maorti Barn. & Str., Boskovicic

Josephi B., halcsontok.

(1096— 1102 m) Limnocardium Lenzi R. H.. Con-

geria sp.

(1142,5—1143,5 m) Congeria sp., Ostracoda, hal

maradványok.
(1058,5—1062,5 m) Congeria cfr. banatica R. H.

(1046,5— 1052,5 m) Congeria sp., Micromelania
Klaici B.

Melanopsis sp., Planorbis sp., Helix sp.

Unió atavus Pa., Limnocardium cfr. apertum Mü.
L. Hungaricum Horn., L. cfr. Rogenhoferi B., L
Penslii F., L. banaticum F., L. cfr. subdesertun

Lr., L. cfr. Majeri Horn., Dreissensia auriculari

F., D. serbica (?), Dreissensiomya cfr. Schröckinger

F., Congeria balatonira Pa.
Limnocardium sp., L. cfr. apertum Mü., L. kosici

forme Barn. & Str., L. cfr. Majeri Horn., Dreis

sensia auricularis F., Dreissensiomya cfr. Schröckin

geri F., Congeria sp.

Limnocardium cfr. hungaricum Horn., L. cfr. Ro

genhoferi B., L. kosiciforme Barn. & Str., L. Stein

dachneri B., L. cfr. Penslii F., L. subdesertum Lr
Limnaeus sp., halpikkely. ;

Limnocardium kosiciforme Barn. & Str., L. Stein
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D-l

D-l

942 — 948 m

1042 -1045 m

1045 — 1048 m

1102 -1108 m

1246 -1252 m

1451 m
1465 m
1540,5—1545,5 m

1584 —1587 m

1657 —1661 m

1925,3— 1928,2 m

2002,8— 2005,7 m

2034.5—

2040,5 m
2086,8— 2092,7 m

2126 m
580 m
912,5— 918 m

1045.5—

1051 m

1286.5—

1291,5 m
1498 —1503 m
1560 —1565 m

1644 —1647,5 m

1647,5—1651,5 m

dachneri B ., L. aff. desertum Stol., L. subdesertum
Lr., Congeria balatonica Pa., Valvata sp.

Unió sp., Limnocardium cfr. apertum Mü., L. hun-
garicum Horn., L. cfr. prionophorum B., L. kosici-

forme Barn. & Str., L. cfr. Rogenhoferi B., L.
Majeri Horn., Dreissensia auricularis F., D. ser-

bica B., Congeria balatonica Pa., C. rhomboidea
Horn., Viviparus sp., Planorbis Radmanesti F.

Limnaeus sp.

TÁmnocardium kosiciforme Barn. & Str., Planor-
bis sp.

Limnocardium kosiciforme Barn. & Str., L. sub-

desertum Lr., Planorbis sp.

Limnocardium ex aff. apertum Mü., L. Steindach-

neri B., L. cfr. Pappi Str., L. Abichi R. H., Con-
geria sp., Boskovicia sp., Valenciennesia sp.

Limnocardium sp., L. subdesertum Lr., L. aff.

desertum Stol., L. Steindachneri B., L. Abichi R.
H., L. Lenzi R. H., Congeria banatica R. H., C. cfr.

Czjzeki Horn., C. cfr. zagrabiensis B., Pisidium
priscum s. 1., Ostracoda, halpikkely.

Limnocardium Abichi R. H.
Limnocardium Abichi R. H.
Limnocardium Abichi R. H., L. cfr. Lenzi R. H.,

Congeria sp., C. banatica R. H., halpikkely

Limnocardium Abichi R. H., Congeria banatica R.
H., Micromelania sp.

Limnocardium Abichi R. H., Congeria sp., Valvata

sp. (?).

Limnocardium Lenzi R. H., Congeria sp., C. bana-
tica R. H., C. Partschi var. Maorti Barn. & Str.
Limnocardium Lenzi R. H., Congeria banatica R.
H., Boskovicia Josephi B.

Limnocardium sp., Congeria banatica R. H.
Limnocardium cfr. kosiciforme Barn. & Str., L. cfr.

Maorti Barn. & Str., Ostracoda, halcsontok.

TÁmnocardium Abichi R. H., halpikkely.

Melanopsis oxyacantha B.

Limnocardium sp., Dreissensia auricularis F., D.

cfr. serbica B.

Limnocardium sp., Dreissensia sp.

Limnocardium sp.

Limnocardium sp.

Limnocardium sp., L. Abichi R. H., Congeria bana-

tica R. H., C. Partschi Horn., Micromelania Klaici

B., Planorbis sp., Ostracoda, halmaradványok.

Limnocardium Abichi R. H., Congeria banatica R.

H., C. Partschi var. Maorti Barn. & Str., Bosko-

vicia Josephi B., halpikkely

.

Limnocardium Abichi R. H., L. Lenzi R. H., Con-
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geria cfr. banatica R. H., C. Partschi var. Maorti
Barn. & Str., Micromelania Klaici B., Boskovicia
Josephi B., Limnaeus sp., Planorbis nematophorus
B., Valenciennesia sp., Ostracoda, halpikkely.

1728 — 1733 m Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str.
1801.5

—

1804 m Limnocardium Abichi R. H., Congeria sp.
1857.5—

1862,5 m Congeria banatica R. H.
1945 — 1949 m Limnocardium Lenzi R. H. (?).

2185.5—

2190 m Congeria cfr. banatica R. H., halpikkelyek és oto-

lithusok.

280 m Valvata sp.

446 m Valvata sp.

640 — 646 m Planorbis cfr. corneus L., Melanopsis kurdica B.

750 — 756,5 m Planorbis sp., növénymaradványok.
786 m Melanopsis sp.

800 m Neritina radmanesti F.

840 — 846 m Limnocardium sp., L. cfr. apertum Mü., Melanopsis

sp., Ostracoda.

848 m Limnaeus lytostomopsis B.

888 — 895 m Congeria cfr. balatonica Pa.
897 — 903 m Limnocardium cfr. apertum Mü., Dreissensia sp..

Congeria sp., Planorbis sp.

906 m Congeria sp.

968 m Congeria cfr. balatonica Pa.
1093 —1100 m Limnocardium sp., halpikkely.

1882.5—

1884,7 m Limnocardium cfr. Abichi R. H., L. Lenzi R. H..

Congeria sp., C. banatica R. H.
1974.5

—

1979 m Valenciennesia sp. ( ?).

2196 — 2200,5 m Limnocardium sp., Congeria banatica R. H., hal-

pikkely.

D-4 666,5— 672 m Congeria sp., Planorbis sp.

897,8— 902 m Limnocardium sp., L. cfr. apertum Mü., L. Okrugia

B., L. Penslii F.

1039 — 1041,5 m Limnocardium sp., L. cfr. Okrugici B., L. otiopho

rum B., Dreissensiomya cfr. croatica B.

1295 —1300,5 m Limnocardium AbichiB. H., Congeria banaticaR. H
1418 —1423,5 m Limnocardium Abichi R. H., Congeria banatica R

H., halmaradványok.
1589 — 1595 m Limnocardium sp., Congeria sp.

1669 — 1674 m Limnocardium Lenzi R. H. (?), Pisidium sp., Ostr

a

coda, halmaradványok.
H-4 490 m Valvata öcsensis Soós.

690 m Melanopsis cfr. oxyacantha B.

H-ö 1380 —1387 m Limnocardium Lenzi R. H.
H-6 1352,5— 1360,5 m Congeria banatica R. H.

1439 —1446 m Limnocardium Abichi R. H., L. aff. Lenzi R.

H-7 1292 —1298 m Limnocardium Abichi R. H.
1503,5—1510 m Limnocardium sp., Velutinopsis sp.

H-8 1494 —1499 m Congeria Partschi var. Maorti Barn. & Str.

H-12 983,5— 989 m Limnocardium sp., L. cfr. Pappi Str.
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1079,2- 1083 m
1221 - 1227 m
1320,6- 1328 m
1358 - 1363,5 m

H-13 1278 - 1284 m
H-17 968 -

• (?) m
H-18 1021 - 1027,5 m

H-19 Utánhullás: m
H-31 534 m

784 m

894 m
[-2 510 — 518 m

630 m
715 - 720 m

750 — 757 m
920,5— 950 m

1366,5— 1372,5 m
1417,5— 1422,5 m
1555 — 1561 m

1626 - 1631 m
1631 - 1637 m
1641 — 1647 m

-3 120 - 126 m
156 m
168 m
190 m
210,8 m
550 m
883 — 920 m
945 — 973 m
1093,5- 1099,5 m
1099,5— 1105,5 m

1116 - 1122 m

1408,5— 1414 m

1736,5- 1742 m

Congeria sp.

Limnocardium Abichi R. H., Congeria sp.

Limnocardium sj).

Velutinopsis Pancici B. (?).

Limnocardium Abichi R. H.
Melanopsis Entzi B.

Limnocardium apertum Mü., L. kosiciforme Barn.
& Str., L. subdeserhtm Lr., Congeria balatonica

Pa. (?).

Congeria cfr. balatonica Pa.
Melanopsis cfr. Entzi B., Neritina radmanesti F.

Unió sp., JÁmnocardium decorum F., Congeria sp.,

Hydrobia syrmica Neum., Melanopsis Entzi B.

Limnocardium cfr. decorum F.

Limnocardium cfr. apertum Mü., L. decorum F.,

Congeria sp., Aphanotylus adeorboides F.

Unió sp., Melanopsis sp.

Limnocardium apertum Mij., Congeria cfr. balatonica

Pa.
Melanopsis cfr. decollata Stol.

Limnocardium sp., Melanopsis sp.

Limnocardium Abichi R. H.
Limnocardium Abichi R. H.
Limnocardium cfr. Lenzi R. H., Boskovicia Josephi

B. (?).

Cardium obsoletum Eichw.
Cardium sp.

Turritella cfr. vermicularis Eicetvv., Cardium sp.,

Thracia sp. (?), Cytherea sp. (?).

Helix sp.

Unió sp.

Congeria sp. (?), Melanopsis sp.

Viviparus sp. ( ?).

Limnocardium cfr. Vutskitsi B.

Limnocardium Vutskitsi B.

Unió sp., Congeria sp., Vdivata sp.

Melanopsis cfr. decollata Stol.

Congeria sp.

Limnocardium sp., Dreissensiomya cfr. Schröckin-

geri F.

Limnocardium sp., L. cfr. prionophorum B., L. cfr.

hungaricum Horn., L. Steindachneri B , L. aff.

desertum Stol., I,. subdesertvm Lr., L. Pappi Str.,

var., L. pseudodoengingki Barn. & Str., Congeria

sp., C. croatica B., C. aff. Czjzeki Horn.
Leptanodonta cfr. rumana Wenz (iuv), Limnocar-

dium sp., L. cfr. subdesertum Lr., Limnaeus cfr.

lytostomojms B.

Limnocardium sp., L. Lenzi R. H., Valenciennesia

sp., Ostracoda.
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1941 — 1943 m
2022 — 2024,5 m

2032 — 2037,5 m
2066 — 2067 m
2079 m

1-4 1419 — 1425,5 m
1555,5— 1560 m
1715 — 1720 m
1743 — 1746 m
1821,5— 1822,5 m

1-5 1332 -1336 m

1583 — 1586 m
1-6 1021 m

1373 -1379 m
1724 -1729 m

2059 -2064 m

2235,5- 2241,5 m

G-2 624 m
692 m
794 m
1294 — 1301 m

G-2 1331 - 1336,5 m

1410 - 1416 m

1493,5— 1500 m

1768,5—1773,5 m
1840 —1846 m
1902 —1908 m
2026.5— 2028,5 m
2050.5— 2054,5 m
2076 —2082 m
2154 -2154,5 m

K-l 300 m
352 m
392 m

F-l 46 — 54 m

Limnocardium cfr. Abichi R. H.
Limnocardium Abichi R. H., L. Lenzi R. H., Con-
geria banatica R. H.
Limnocardium Pappi Str.
Limnocardium sp.

Limnocardium cfr. Abichi R. H.
Congeria banatica R. H.
Limnaeus sp.

Congeria banatica R. H.
Cardium cfr. obsoletum Eichw.
Léda fragilis Chemn., Venus multilamella Lk.
Limnocardium sp., L. Abichi R. H., Congeria sp.,

C. banatica R. H., Ostracoda.

Limnocardium sp., Congeria sp.

Micromelania cfr. Klaici B., Bulimus sp., Planor-

bis sp.

Limnocardium sp., Ostracoda.

Limnocardium Abichi R. H., Limnaeus sp., Ostra-

coda.

Limnocardium cfr. Lenzi R. H. ( ?), L. Abichi R. H.,

Congeria sp., C. banatica R. H., Limnaeus sp., L.

cfr. paucispira F
,
Boslcovicia Josephi B.

Limnocardium Abichi R. H., L. aff. Lenzi R. H.,

Congeria sp.

Limnocardium sp.

Prososthenia sepulchralis Pa.
Melanopsis decollata Stol.

Limnocardium sp.

Limnocardium sp., L. cfr. subdesertum Lr., L
Schmidti Horn., Congeria sp., Ostracoda.

Limnocardium sp., L. Steindachneri B., L. subdeser

tm Lr., Congeria sp., C. cfr. banatica R. H.

Prososthenia sp. (?), Ostracoda, halmaradványok.
Limnocardium sp., L. cfr. Abichi R. H., Limnocar
dium sp., L. subdesertum Lr., Leptanodonta cfi

rumana Wenz (iuv.) Congeria sp., C. Partschi vai

Maorti Barn. & Str., Válenciennesia sp., Ostrc

coda, halpikkelyek.

Congeria sp.

Limnocardium sp., L. cfr. Abichi R. H ., Congeria S]

Limnocardium sp., L. cfr. subdesertum Lr.
Congeria sp. ( ?).

Congeria banatica R. H. (?).

Limnocardium sp., Congeria sp., Ostracoda.

Congeria banatica R. H. (?).

Limnocardium. Vutskitsi B.

Limnocardium Vutskitsi B.

Unió sp., Limnocardium sp., Neritina cfr. Pilari

Limnocardium decorum F., L. aperturn Mü., Dre.

sensia auricularis F., Congeria balatonica Pa., Ne
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54 — 64 m

92 — 122 m

122 — 124 m

136 - 160 m

tina crescens F., Amnicola margaritula F., Hydrobia
syrmica Neum., Vdivata sp., Prososthenia eburnea
B., P. sepulchralis Pa., Pleurocera Schwabenaui F.,

Planorbis sp., P. aff. constans B.
Limnocardium Szabói Lr., L. cfr. decorum F.,

Amnicola margaritula F., Prososthenia sepulchralis

Pa. (?).

Limnocardium sp., Amnicola margaritula F., Hyd-
robia syrmica Neum. Melanopsis tihanyensis Wenz.
Limnocardium sp., Viviparus sp., Neritina rad-

manesti F., Hydrobia syrmica Neum.
Dreissensia auricularis F., Valvata sp.

Az I. táblázatban a kövületeket rendszertani sorrendbe foglaltuk össze, sztratigráfiai eloszlásukat feltüntetve.
Vz egyes szerkezeteket, ill. fúrási területeket ugyanazon betk jelzik, mint az elz kövületjegyzékben.

Kövületképek

I. tábla — Plate I.

1., 2. Limnocardium Abichi R. H., B-4. 1000 m.
3., 4. Limnocardium kosiciforme Barn. et Str. nov. sp. (2) L-51/b. 326 — 332 m.
5. Limnocardium Lenzi R. H., B-7. 1159,5—1163,5 m.
6. Limnocardium Pappi Str. L-51/b. 670— 675,5 rn.

7., 8. Limnocardium Pappi Str. var. 1-3. 1116 — 1122 m.
9. Limnocardium Pappi Str. (?) L-51/b. 670— 675,5 ra.

10. Limnocardium Pappi Str. var. U-3. 613 — 622 m.
11. Limnocardium sp. L-35. 1430 m.
12. Limnocardium pseudodoengingki Barn. et Str. nov. sp. 1-3. 1116 — 1122 m.
13. Limnocardium Lenzi R. H. B-7. 1169—1174,2 m.
14. Congeria Partschi var. Maorii Barn. et Str. nov. 2x. B-4. 1056 — 1058 ra.

15. Congeria Partschi var. Maorii Barn. et Str. nov. L-20. 1229,5— 1235,5 m.

II. tábla — Plate II.

16., 17. Limnocardium Maorti Barn. et Str. nov. sp. L-52. 1485,5—1491 m.
18. Congeria Partschi Horn., D-l. 1560—1565 m.
19. Congeria Partschi var. Maorti Barn. et Str. nov. B-109. 1228— 1234 m.
20. Congeria Partschi var. Maorti Barn. et Str. nov. B-84. 1075 — 1078 m.
21. Limnocardium nov. sp. aff. Pappi Str. L-21. 1405 m.
22. Limnocardium Pappi Str. L-51/b. 670— 675,5 m.
23., 24. Limnocardium nov. sp. aff. budapestinense Lr. L-35. 1430 m.
25. Limnocardium Maorti Barn. et Str. nov. sp. L-58. 1455 m.

7 Földtani Közlöny
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II. tábla - Plate II.
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Pannonian in SW Transdanubia (Hungary)

fKálmán Barnabás1 and fLászló Strausz

I.

Drilling activities

The European Gas & Electric Co., by virtue of a concession contract with

the Hungárián Treasury entered int on June 8, 1933, had acquired the right

of exploring the Transdanubian District fór hydrocarbons and to produce
them when found. The drilling activities by the Company mentioned were

commenced in February, 1935, in the vicinity of Mihályi, a viliágé in Sopron
County. This was followed by the drillings around Görgeteg, Inke, and Budafa-
puszta-1 during the second half of 1936. This last-mentioned drilling showed
important results as hydrocarbons and crude was discovered in substantial

quantities. B-2, within the Budafapuszta area, yielded crude in commercial
quantities so that by November, 1937, the systematic lifting of crude ensued.

Thereafter drilling progressed at an increased rate fór two main purposes:

1. To establish and produce the Budafapuszta Field and 2. to proceed with

the exploratory drillings. In the following year, on Julv 15, 1938, a new com-

pany, Magyar Amerikai Olajipari R. T., in short ,,MAORT”, was formed

to succeed the European Gas & Electric Company. As from the date stated,

exploratory and drilling work fór hydrocarbons was carried on by this new
Company, and up to the fali of 1947, that is: in twelve years time in all 346

holes ha ve been drilled to a depth of 487 kilometres. This represents an avarage

depth of 1400 m per hole drilled. Most of the holes were sunk in Zala and

Somogy Counties, bút somé were drilled in Vas, Sopron, and Moson Counties

as well. In the course of the 12 years the Budafapuszta, Lovászi, Újfalu and

Hahót oil fields have been discovered; in addition a large number of explorato-

ry drillings was carried on at points quite distant from the oil fields established.

The latest discovery, of gas, was at Ederics; this oceurrence lies in the vicinity

of Hahót Field.

1 The author was charged in 1949 in the action against the Hungárián— American Oil Industry Ltd. (abbreviated

in Hungárián MAORI'). This action was one of the conceptional ones and served as a preparation of nationalizing

the American properties. In harmony with the traditions of that time the author was deprived of the right and po.v

sibility of publication. This is why his paper was removed in the printing house from the nearly complete Hullctin

of the Hungárián Geological Society and was sent to the paper-mill.

It is said that Prof. Elemér Vadász, the leading personality of the Hungárián geology of that time, got knowlcdge

of this action. Arming himself with his function in the Hungárián Geological Society he visited the printing house and

took away somé copies of the paper destined to be destroyed. The personal courage of this deed is worthy of respect.

This is why in the library of the Hungárián State Geological Institute this work could be found in the last 40 years.

The work was nt published bút has been available and could be rcferred as órai eommunication, at least. The geo

logical common knowledge kept it in evidence and judged it as a remarkable work. Thus, the assets of the work did

nt perish bút is was allowed to cite them. The unpublished species deseriptions proved to be nmén nudum aud

nmén nullum, respectively, in harmony with the rules.

The editorial board of the Bulletin of the Hungárián Geological Society agreed with the suggestíon of Áron J \mhor,

read of depnrtmcnt at the Hungárián State Geological Institute to publish this paper in its original fönn in order to

remedy the irrational negligencc.
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Bv the end of October, 1947, drillings in the following areas have been
jerformed:

Zala County: Budafapuszta (B) 130 drillings

Lovászi (L) 144 drillings

Hahót + Ederics (H + HE) 36 drillings

Újfalu (U) 5 drillings

Magyarszentmiklós (S) 2 drillings

Újudvar (D) 5 drillings

Salomvár (Sa) 3 drillings

Pince (P) 1 drilling

Vétyem (V) 1 drilling

Somogy County Inke (I) 7 drillings

Görgeteg (G) 3 drillings

Kaposf (K) 1 drilling

Igái (lg) 2 drillings

Vas County: Répcelak (M-5 -f- M-5/b) 2 drillings

Sopron County: Mihályi (M) 3 drillings

Moson County: Mosonszentpéter (M-4) 1 drilling

Previous to the drillings done bv MAORT very little had been known about
he geological conditions of the SW part of Transdanubia. The Uppermost
Pannonian clayey, sandy formations of the surface, devoid of fossils, evidenc-

ng only at very few points presented a very monotonous geological picture.

Before the work by the European Gas & Electric Company had been started

there was bút one single drilling done hereabout (at Budafapuszta, in 1923—
1924, by the Hungárián Oil Syndicate) and it was revealed that the Pannonian
formation is unexpectedlv tbick. The drillings performed by MAORT, due to

their large numbers, and as thev covered extensive areas, resulted in our ob-

taining important data on the geology of Transdanubia, and especially on
that of its SW part. ( Fig. 1.)

II.

Collection and treatment of geological data

Drillings had at all times been progressing under the supervision of geologists

and, consequently, the geological data so obtained could nt get lost, bút were
systematically classified and preserved by the Geological Department of the
Company. This scientific work was done almost entirely by the personnel of

MAORT. Geological materials unearthed in the course of drillings were tested,

under the supervision of Professor Simon Papp, Chief-Geologist, in addition

to the undersigned by György Kertai, György Szalánczi, Gábor Bethlen,
János Erdélyi Fazekas, György Vecsey, and János Tömör, Geologists.

The multitude of data obtained in the course of drillings by MAORT scientifical-

ly arranged made it possible that SW Transdanubia, as regards subsurface

geology, became one of the best-known areas of our Country.
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III.

List of fossils

The appendix comprises the list of fossils determined. It gives the places

and number of drillings, the depths at which the fossils had been found, and
— in parentheses — the depths as stratigraphically correspond in well B-57

of the Budafapuszta Field and in well L-51 of the Lovászi Fiéld to those at

which the fossils were found. This conversion int stratigraphical values is

necessary fór the reason as without it no correlation on a stratigraphical hasis

of the fossils found in various points of the fields at various depths in various

structural positions would be possible. — Aside from very few exceptions the

listed fossils have all been gained from the cores; the depth ,,in situ” can most

accurately be ascertained only in this manner. Fossils obtained by way of

cuttings were used to serve as basis fór stratigraphical determinations only in

such instances where the original depth of the fossils could approximately be

established.

The fossils obtained during the first drillings were examined by the Hun-

gárián Geological Institute. The list of fossils we submit does nt contain these.

IV.

Stratigraphical observations

We have made a special study of stratigraphical conditions of the Pannonian
formations in view of the fact that the búik of the exploration within the

Transdanubian District fór crude is carried on in Pannonian (Older Pliocene)

formations.

While drilling in Pannonian we encountered three characteristic faunas;

these are, in their sequence from down up:

a) fauna characterized by frequently found Congeria banatica, C. Partschi

var. Maorii, Limnocardium Lenzi, and L. Abichi;

b

)

fauna containing Limnocardium Abichi (without L. Lenzi and Congeria

Partschi var. Maorti) ;

c

)

fauna comprising Congeria balatonica.

a) Congeria banatica and Limnocardium Lenzi faunae spread through the

middle and lower parts, that is: the major part of the Lower Pannonian. In

the Lovászi Field, within its lower part, there is a bed rich in fossils of in-

teresting new forms which are, to say the least, other than those customarilv

found in the Lower Pannonian. There is in especially large quantities a new

species, Limnocarium Maorti, reminiscent of Limnocardia found in the Caspian

region.

b) In the upper part of the Lower Pannonian we have encountered a quite

distinctly different fauna overlying the Congeria banatica and Limnocardium

Lenzi horizons; predominant therein is L. Abichi, that is, such a species as has

quite frequently been found in the middle parts of the Lower Pannonian.

c) The Upper Pannonian is represented by that fauna as is characterized

by Congeria balatonica and C. rhomboidea. The fauna is gradually thinning out
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upward; it loses its ,,balatonica” character so that the uppermost section of

the Pannonian, very much poor in fossils, is distinguished írom the Upper
Pannonian of balatonica character by a separate denomination: „Uppermost
Pannonian” (Dácián?).

This classification is evidenced by the two tables attached showing the

stratigraphical positions of the fossils at Budafapuszta and Lovászi. (See

Plate 111. and IV Column 1 diseloses the quantities of cores obtained. The
depths at which these cores were obtained and where fossils were found, were
expressed — under due consideration to the structural conditions concerned —
in terms applicable to the logs of well B-57 in the Budafapuszta Field and of

well L-51 in the Lovászi Field so as to render correlation possible.)

In all probabilitv the Sarmatian is at most points underlying the Lower
Pannonian, bút it is poor in fossils. Specimens of fossils were obtained from
the Sarmatian formations in 1-2, and 1-4.

The Mediterranean maríné sediments are represented by shallow-water
Lithothamnion limestone, deep-sea mari containing foraminifera of Schlierfacies

and the transition between the two facies. No horizons could be established.

V.

Geological description of the drilled areas

Most of the drillings done by the Company are within the S part of Zala

County on the so-called Budafapuszta anticline. This anticline is wide and
fiat and it can easily be recognized within the Muraköz area among the hills

of Szelencze whence it stretches E towards Lendvaújfalu, Budafapuszta,
Magyarszentmikkís, Üjudvar (Plate VI.). The followings drillings have been

done within the area of the anticline mentioned: Budafapuszta (B), Lovászi

(L), Újfalu (U), Pince (P), Vétyem (V), Magyarszentmiklós (S), and Újudvar
(D). We have so far succeeded in discovering within the part of the anticline

situated in Hungary three oil fields: at Budafapuszta, Lovászi, and Újfalu.

Budafapuszta. The Budafapuszta or Lispe oil field is of a closed dome type.

Its contours are elliptic and its longitudinal axis lies is the W—E direction

passing through Kiscsehi, Kerettye, Borsfa villages (Fig. 5). The fold is

relatively fiat, its dip at —3120 ft
(
— 950 m) subsea, in the Lower Pannonian,

m the S fiánk comes to 3—5°, whereas on the N fiánk the dip ranks as high

is 7—10°. The geological series so far drilled comprises Upper and Lower
Pannonian and Miocéné. The greatest depth so far reached hereabout was
S208 ft (2502,5 m in B-57.). The Upper Pannonian is generally made up of

clay, clayey mari, lignité, sand, and sandstone, and its thickness varies between
1640—2300 ft (500— 700 m). The Lower Pannonian is composed of clayey

mari, mari, sand, and sandstone, and its totál thickness is 3280 ft (1000 m),

:>r over 3280 ft. In the Miocéné we came across clayey mari, mari, sandstone,

ind thin conglomerate and tuff beds. So far we have nt as vet penetrated the

base of the Miocéné. Its thickness must be substantial, because in B-57 dril-

ling in it progressed fór 3280 ft (1000 m) without reaching its base. According
to Sümeghy the upper series of the Miocéné represents the Sarmatian.

Crude and gas have accumulated in Lower Pannonian fine-grained sands
ind sandstones somé 3280—4130 ft (1000—1260 m) from the surface. The
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separate productive horizons have been given special names, which are from
top down:

Kerettye series,

Lower Lispe sand,

Upper Lispe sand,

Zala—Mura series,

Budafa series,

The length of the hydrocarbon-bearing area situated on the Budafapuszta
W—E brachy-anticline is 5,6— 6,2 miles (9—10 km), while its breadth is

0,6— 1,2 miles (1— 2 km).
Folding was continuous and the dips of the older beds are somewhat steeper

than those of the younger beds. The surface Uppermost Pannonian (Dácián)

beds do nt show dips in excess of 3—4°.

Lovászi. The Lovászi oil field lies 3,7 miles (6 km) NW of the one at Budafa-
puszta in the vicinity of Lovászi and Kútfej. This oil field is alsó of the closed

dome type
(fig . 2, 6, 8, 9.). It is likewise elllptic in form and its main axis lies

W—E. The extent of the folding is characterized by the fact that at about
— 3600 ft (—1100 m) subsea in the Lower Pannonian dips on both the S and

on the N flanks reach 15°. This means that the flanks here have steeper dips

than those at Budafapuszta. The stratigraphical succession at Lovászi is alsó

Miocéné, Lower- and Upper-Pannonian, as is the case at Budafapuszta. The
Upper-Pannonian series comprises clay, clayey mari, lignité, and sand, while

the Lower-Pannonian contains clayey mari, sand and sandstone. The thickness

of the former is 1640—2620 ft (500—800 m), while the latter is 3280 ft (1000 m
thick. We have penetrated int Miocéné to 354 ft (108 m) and its base ha*

nt yet been reached. The part of the Miocéné so far drilled comprises sand

sandstone and clayey mari.

Hydrocarbons within the Lovászi Field have alsó accumulated in severa

horizons overlying one another. The reservior is Lower-Pannonian sand anc

sandstone at 3280—5250 ft (1000—1600 m). The horizons have been giver

names as follows (from top down):

Páka series,

Upper Rátka series,

Lower Rátka series,

Sziget series,

Lovászi series.

It is known that gas of somé quantity is contained in the Miocéné sands an<

sandstones on top of the dome.
The totál length of the productive field is 4,7 miles (7,5 Kilometres) and i

is 1,2 miles (2 km) wide.

As to the tectonics in the Lovászi dome, folding was continuous, the lowe

horizons are földed to a higher degree than the upper ones. Tlius fór instance

the dips of the flanks in the Lovászi series are much steeper than is the cas

fór instance along the contact line of the Upper-Pannonian and Lower Pannc

nian, that is 2620 ft (800 m) higher. This characteristic is identical with tha

we had observed on the Budafa anticline, bút it is more expressive at Lovász

We must emphasize the fact that the outlines of the Lovászi anticline are ne



Barnabás K. — Strausz L. : Pannonian in SW Transdanubia (Hungary

)

297

mtirely the same in the younger and older horizons, because the top of the

itructure at the Upper- and Lower-Pannonian eontact lies more to the West
han it does in the horizont of the oil-bearing series.

Újfalu. 2,8 miles (4,5 km) S of the Lovászi field, the Újfalu oil field stretches

)ver the plains of the Mura Valley. This oil field is a minor part of the men-
ioned major anticline of Budafa. The succession of the strata here too com-
>rises Upper- and Lower-Pannonian and questionable Miocéné Plate VI.).

The Upper-Pannonian is compesed of sand, clay, clayey mari, lignité, and at

ibout 1970 ft (600 m) it is underlain by the Lower-Pannonian comprising
layev mari, mari, sand and sandstone. The sand lenticles yielding a negligible

(uantity of oil are situated in the topmost part of the Lower-Pannonian be-

ween 2000— 2300 ft (610—700 m). The limit of the Upper- and Lower-Pan-
nonian is uncertain and, therefore, it is possible that the oil-bearing horizon

les within the Upper-Pannonian. Somewhat deeper, between 3620—4100 ft

1100—1250 m) gasbearing sand lenticles occur. There are indications that

he Lower-Pannonian is underlain by excessively sandy Miocéné. The contact

iné between the Lower-Pannonian and the Miocéné is uncertain and con-

litionally it mav be drawn at around 5250 ft (1600 m). The greatest depth
eached in the Újfalu Field was 5789 ft (1765 m).

The extent of the field is modest. Altogether two wells surfaced crude to-

ether with salt water from this field. The crude yield was negligible and as

In the course of lifting, technical difficulties árosé, and the field had to be
ibandoned.

Pince. Well P-l was sunk along the bordér line of the concession area be-

ween the Lovászi and Újfalu Fields. It reaches the depth of 6290,2 ft (1917,75

n) and only Upper- and Lower-Pannonian has been penetrated. The develop-

nent of the Pannonian here is similar to that at Lovászi and Újfalu, and it

ontains only traces of gas. The correlation indicates that this well lies in the
;elative syncline between the Lovászi and the Újfalu structural heights with-

in the major anticline.

Vétyem. Recently, exploratory work has been carried on 1,9— 2,5 miles

3—4 km) E of the Lovászi field. Namely, it may be supposed from the sur-

ace geological and geophysical surveys made that this area alsó lies within

he major anticline mentioned, and that the erest of the Lovászi dome, after

ome relatíve sinking, rises again in the vicinity of Vétyem.
Magyarszentmiklós and Újudvar. The axis of the major anticline does sink a

ttle to the E of the Budafapuszta oil field (Plate VI.). Exploratory drillings

i-ere going on alsó in this area and the following holes had been drilled:

in the vicinity of Magyarszentmiklós S-l and S-2,

in the vicinity of Újudvar,
respectively, E and NE of this viliágé D-l, D-2, D-3, D-4 and D-5.

Of these drillings the depths of D-2 and D-5 are relatively shallow, therefore,

10 substantial geological data could be obtained.
After having drilled through a thick Pannonian formation of customary

levelopment in holes S-l and S-2, we penetrated int the sandy-marly Miocéné
md there the drillings were finished. Hole S-l is 8165,6 ft (2489,5 m), and S-2

:5 7131,5 ft (2174,25 m) deep. The sequence of formations in these wells are

imilar, however, their structural positions differ, because a correlation on the
>asis of the Upper- and Lower-Pannonian contact and of the Lower-Pannonian
nd Miocéné contact shows that hole S-2 is structurally higher than S-l. This
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means that S-l is situated on the N fiánk of the anticline. Oil and gas traces

had been observed in the lower horizon of the Lower-Pannonian and in the
Miocéné.
The drillings Újudvar D-l, D-2 and D-3 had been located on the deeperlving

parts of the major anticline mentioned. Of the three holes the greatest depth
was reached in D-l, at 8539,ö ft (2603,5 m). The formations in this hole com-
prise sandy Upper-Pannonian as far down as 3943 ft (1202 m), while between
3943— 7275 ft (1202—2218 m) there is marly Lower-Pannonian. Between
7275—8539,5 ft (2218— 2603,5 m). Miocéné was penetrated. Hole D-2 did nt
penetrate through Upper-Pannonian. D-3 is 7296,4 ft (2224,5 m) deep and its

bottom is in a Lower-Pannonian formation. Near the bottom of the hole oil

traces were observed along the fissures of the mari. In hole D-4 the Lower-
Pannonian maris were reached already at 3510 ft (1070 m) and from 5717 ft

(1743 m) the drilling progressed in Miocéné containing foraminifera, and finalh

it was abandoned at 6003 ft (1830,25 m) likewise in Miocéné. It appears, there-

fore, that structurally D-4 is higher than is either D-l or D-3. D-5 reached

the depth of only 433 ft (132 m), because war events then rendered furthei

drilling impossible. The bottom of the hole is in the Upper-Pannonian.
A geological unit, the so-called „Hahót structure”, was discovered to b(

quite detached from the Budafapuszta anticline described above.
Hahót and Ederics. The „Hahót structure” is geophysically a gravitiona

maximum of an E—W direction. The presence of this structure is indicated or

the surface by the fact that Pliocene (Levantine) gravels are absent from th(

top of the structure. This absence does, so to say, suggest that the rivers trans 1

porting the gravel could nt have reached the top of the anticline on accoun

of the constant elevation of the structure. The first holes, H-l, H-2 and H-í

had been drilled in the vicinity of Kilimán. Thereafter, exploratory work wa.

commenced to the W over the areas of Hahót, Pusztaszentlászló and Puszta

ederics, so that at present we have several holes already drilled. These drilling

have resulted in our discovering the Hahót (Pusztaszentlászló) oil field and ga

at Ederics.

The base of the Hahót Structure is made up of the sunken part of the Készt

hely Mountains fractured by longitudinal and cross-faults. These sunken masse

comprise, similarly to the Keszthely Mountains, Mesozoic, in all probabilit

Upper Triassic limestone and dolomitic limestone. In the basement masse

sporadically alsó other rocks were encountered, thus, in hole H-ll SE c

Pusztaszentlászló we found gametic limestone and in the wells HE-32, HE-3
NW of Pusztaederics, we met, with hornblende-diorite-porphyry. The depth c

the basement rock is characterized by the fact that its top is 15,5 miles (25 kn

SW of the nearest outcrops of the Keszthely Mountains, at Kilimán, in th

depth of 2493 ft (760 m), another 6,8 miles (11 km) to the West, at Pusztí

szentlászló, it is 4590— 5250 ft (1400—1600 m) from the surface and a furthf

1,9 miles (3 km) to the West, at Pusztaederics, it lies in the depth of aboi

5576 ft (1700 m).

The basement rock is overlain by YoungerTertiary sediments transgressiveb

on the Eastern part of the structure East of Hahót. Lower Pannonian séd

ments overlap the Mesozoic while on the Western part of the structure, i. e

W of Hahót Miocéné is overlapping.

Miocéné is represented by Lithothamnion limestone (Leitha limestone) an

by a thin sandy, conglomerate and marly complex ( Fig. 10.). These latte
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nentioned beds are overlying the Lithothamnion limestone and just fór this

•eason it is nt impossible that they are of the Sarmatian age, whereas the
lithothamnion limestone belongs to the Upper Mediterranean. The thickness

>f the Lithothamnion limestone is at places 131— 141 ft (40—43 m). The sandy,
onglomerate and marly complex is proportionately thinner, as it is max. 43 ft

13 m). This thickness cannot in all boreholes be proved, because fór instance
n the vicinity of Pusztaederics \ve found it only in hole H-29 and it proved
0 be 16 ft (5 m) thiek. In the surroundings of H-26, located close to Puszta-
•derics on the contact of the Miocéné and of the Lower Pannonian, a hard,
íollow, porosus, siliceous rock (mudstone) was found.
The Lower Pannonian begins with a thiek mari complex, called „Hahót

narr\ This is overlain by a thiek sand, sandstone, mari complex of the Tófej
eries. Above it the Upper horizon of the Lovver-Pannonian is represented
ikewise by mari, sand and sandstone, bút in this already mari is predominating.
he thickness of the Lovver-Pannonian in the vicinity of Pusztaederics and
’usztaszentlászló mov&s between 1476—1968 ft (450—600 m), while on the E
>art of the strueture, around Kilimán, it is varving from 328 to 492 ft (100

—

50 m).

The contact line between the Lovver-Pannonian and the Upper-Pannonian is

lót sharp; the latter is somevvhat more sandy than the former and it comprises
and, clay, clayev mari, and rarely sandstone alternating with one another.
lere and there in the Upper-Pannonian alsó lignité and hard calcareous mari
treaks and beds occur. The thickness of the entire Upper-Pannonian series

round Kilimán is 1968 ft (600 m), around Pusztaszentlászló 3280 ft (1000 m),
n the average, and at Pusztaederics 3608— 3936 ft (1100—1200 m).
The younger Tertiary formation overlying the Mesozoic basement rock had

ontinuously been földed by the orogenetic forces int a fiat dome (Fig. 11).
'his can be well shovvn by way of the drilling logs in the Miocéné and Lower-
’annonian sediments, while in the Upper-Pannonian it is gradually blurring
ut. The presence of the dome fold can be noticed on the surface only through
he absence of younger Pliocene and Pleistocene gravels from the erest of the
nticline. The accumulation of hydrocarbons (partlv crude and partly gas) was
endered possible by the geological conditions. Within the area of the Hahót
tructure two main accumulations of hydrocarbons were found:

1. One elevated part of the limestone masses of the basement rock, covered
dth Upper Mediterranean Lithothamnion limestone, holds crude under the
iOwer-Pannonian mari overlying it. Accordinglv, the Mesozoic limestone and
he Lithothamnion limestone form the reservoir and nt the Lovver-Pannonian
s elsewhere. The oil field is of minor dimensions and it covers an area of only
46 acres (0.6 sq. km). This is the Hahót (Pusztaszentlászló) oil field situated
lose to Pusztaszentlászló.

2. At and around Pusztaederics and Tófej certain Lovver-Pannonian sands
nd sandstones contain substantial quantities of gas; this we call „Ederics gas
ccurrence”.

In addition to the oil field and gas occurrence mentioned hydrocarbon traces

1 several formations at several points of the Hahót strueture were found.
Salomvár. Our geophysicists discovered a gravity maximum NW of the

lahót strueture, the „Salomvár maximum”. Surface geological surveys could
ot disclose the presence of any folding. The drilling of Sa-1, (close to the viliágé

f Kustánszeg) crossed the Uppermost Pannonian which is about 1312— 1640 ft
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(400—500 m) thick, reached the reál Upper-Pannonian, and then the Lower-
Pannonian at 3903 ft (1190 m). The entire Upper-Pannonian comprises clay,

mari, sand and sandstone, and, in its upper part, sporadically alsó gravel and
lignité are to be found. After penetrating the sandy-marly Lower-Pannonian,
Miocéné mari was reached at 6911 ft (2107 m). These are followed by Litho-
thamnion limestone between 7088— 7170 ft (2161— 2186 m) and then by sand-
stone and mari, likewise of the Miocéné. Between 7209—7242 ft (2198— 2208 m)
we encountered once more Lithothamnion limestone, and from 7242 ft

;

(2208 m) to the base of the hole, 7245 ft (2209 m), there is dolomitic limestone
which, considering its generál character, may be considered Mesozoic. It fol-

lows, therefore, that the development of the formations is similar to that of

those at Hahót—Ederics with the exception that at Salomvár the Miocéné
and the Mesozoic lie structurally deeper than is the case in the Hahót structure.

(Plate VI.)

Within the Salomvár area, in addition to hole Sa-1, two other holes, Sa-2

and Sa-3, were drilled. Of these only the latter reached the Mesozoic. Sa-3 is

situated somé 1.2 miles (1900 m) N of Sa-1 and its series of beds is similar to

that of Sa-1. Structurally, however, this higher than Sa-1 and the structural

difference between certain horizons of the Lower Pannonian, as can definitely
\

be correlated, comes to 230—262 ft (70— 80 m), while on the surface of the

Mesozoic it ranks around 853 ft (260 m).
The Salomvár drillings revealed bút traces of hydrocarbons.
Inke. Up to the time of reporting, 6 holes have been drilled within the area

of the Inke structure. Another hole, 1-7, is now in the process of drilling.

1-1 and 1-7 are close to the viliágé of Inke, 1-2 was staked out between Inke

and Vése, 1-3 near Surd, 1-4 in the vicinity of Nemespátró, 1-5 between Nemes-
pátró and Pogányszentpéter, and 1-6 in the neighborhood of Somogyszent-
miklós. Of all these holes 1-6 is the deepest with 7851 ft (2393.5 m). The form-

ations penetrated comprise Quatemary, then Pliocene and Miocéné beds.

Miocéné was nt reached in two holes, 1-3 and 1-6. The thickness of the Quater-

nary sediments is slight and these sediments consist chiefly of sand. The

Pliocene is represented by a thick Upper- and Lower-Pannonian. The totál

thickness of the Pliocene is inconstant, in 1-6 it approaches 7872 ft (2400 m).

It comprises predominantly sand, sandstones, clay and mari. We succeeded in

finding gas in the sand and sandstone formations of the Lower-Pannonian in

well 1-1 and 1-4. It consists chiefly of C0 2 ,
bút alsó hydrocarbons are present.

At somé places oil traces were observed.

Under the Lower-Pannonian we encountered Miocéné strata consisting of

Lithothamnion limestone (bút only in 1-4), clay, conglomerate, gravel and

especially mari and sandstone. In hole 1-2 the Lower-Pannonian could have

been traced as deep as 5333 ft (1626 m). Between 5333— 5350 ft (1626—1631 m!

Cardium obsoletum was found and, accordingly, the formation may be con

sidered to be Sarmatian. At 5382 ft (1641 m) Turritella cfr. vermicularis, Cár

dium sp., Thracia sp., Cytherea sp. occur and these indicate the presence oi

Upper Mediterranean. Therefore, the thickness of the Sarmatian is slight. A-

regards well 1-4 the Lower-Pannonian may be considered reaching down t<

5707 ft (1740 m). Between 5707— 5760 ft (1740—1756 m) there are sandv mar

beds containing Cardium cfr. obsoletum and foraminifera ; it is possible thai

this complex represents the Sarmatian. Between 5760—5855 ft (1756— 1785 m
there is Lithothamnion and Bryozoa-limestone and this is, no doubt, Uppei I
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Mediterranean. The presence of the Lower Mediterranean in the Inke area
(1-1 and 1-2), is uncertain. The thickest Miocéné in the Inke area was found
in well 1-1 in which drilling progressed fór almost 2300 ft (700 m). Its base
has nt been reached in any of the holes drilled. In the Miocéné, sporadically,
faint gas and oil traces have been observed.
The absolute depths of the Lower-Pannonian and the Miocéné in the holes

iunk within the Inke area indicate that these formations are flat-folded.

Kaposf and Görgeteg. K-l was drilled E of the Inke structure on the Kaposf
(Szomajom) gravity maximum. Crystalline shist underlying the Pannonian was
'eached already at 3628 ft (1106 m); drilling was then continued down to
1729 ft (1137 m). As there were no hydrocarbons met with, work was ter-

minated

.

The other exploration area is the Görgeteg gravity maximum having a
M— S longitudinal axis. Here so far three holes have been drilled. These are
ituated along the maximum in the vicinity of Lábod (G-3), Görgeteg (G-l)
md Somogvvisonta (G-2). The deepest of the three holes is G-3, with 7439 ft

(2268 m). G-l and G-2 penetrated through Quartemary and Pliocene sedi-
nents, G-3, in addition to these, reached alsó a portion of the Miocéné. The
hickness of the Quartemary sediments was on the average 98—164 ft (30—
50 m). The Pliocene embodies (as disclosed bv Sümeghy) alsó the Levantine,
md the Upper-Pannonian and the Lower-Pannonian as well. The Pleistocene,
Levantine and Upper-Pannonian formations cannot accurately be distinguished
^ecause they are very much alike and, consequently, their limits are nt clear

md distinct. The Pliocene consists of clay, mari, sand, and sandstone. In the
Levantine, thin gravel beds have been noted; lignité is présént in both Levan-
ine and Upper-Pannonian. The thickness of the Pliocene sediments exceeds
5560 ft (2000 m). Miocéné comprises sandy mari and thin sandstone beds;
it somé points it contains alsó secondarily sedimentated eruptive tuffs. The
;ection of Miocéné penetrated in G-3 is almost 656 ft (200 m) in thickness.
The entire thickness of the Miocéné is unknown, because its base has nt as yet
>een reached within the Görgeteg area.

Gas traces were observed in several Lower-Pannonian and Miocéné beds,
.rhereas oil showings were noted only in the Miocéné.
These three drillings have nt cast true light on the geological character of

he Görgeteg structure, so strange to the geological picture of Transdanubia.
Igái. Geophysical explorations in the vicinity of Igái, NE of Kaposvár

’ound a well closing gravity maximum; on the other hand seismic surveys
ndicated dips along the sides of the maximum. On the basis of favourable
íeophysical indications MAORT had two holes drilled within this area; one
)f these was close to the viliágé of Igái (Ig-1 ), while the other (Ig-2), somé
1.1 miles (5 km) from Ig-1 in the vicinity of the viliágé of Ráksi.
In hole Ig-1 at 2063 ft (629 m) we penetrated int an Upper Mediterranean

Lithothamnion limestone underlying the sandy, clayey, marly Upper-Panno-
íian series; at 2101 ft (640.5 m) a tuffv deposit and at 2112 ft (644 m) such a
imestone were reached as may in all probability be considered Mesozoic (Upper
rriassic?). Drilling was completed at the depth of 2135 ft (651 m) in the
Mesozoic limestone mentioned.
Ig-2 reaches the depth of 4977 ft (1517.5 m), however, without penetrating

nto the Mesozoic basement rock. This indicates the fact that the surface of
he basin’s bottom-rock is very uneven. In the lóg of Ig-2 nt only Upper-
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Pannonian, bút alsó Lower-Pannonian beds of strongly marly development
were encountered. The maris of the Lower-Pannonian did at places reveal

traces of oil. The Pannonian is at 4339 ft (1323 m) underlain by Sarmatian
mari, calcareous mari, and thin sandstone and conglomerate beds. Evén here

we met with oil showings. The underlyer of the Sarmatian between 4549—
4582 ft (1387— 1397 m) comprises Upper Mediterranean Lithothamnion lime-

stone, then as from 4582 ft (1397 m) down to the bottom an Upper Medi-
terranean of Schlier facies follows. The position of the Lithothamnion limestone
affords good possibilities fór correlation and it indicated that the Miocéné
between Ig-1 and 1-2 is dipping to the S. Correlation of the geological logs of

these two drillings shows that both the Miocéné and the Pannonian are trans-

gressive in well Ig-1.

At this point it is worth whileto mention wrell F-l, sunk on the shore of Laké
Balaton at Fonyódszéplak fór the purpose of obtaining drinking water. It was
sunk to the depth of 525 ft (160 m) in Upper-Pannonian sands and clays: it

contains a proportionately rich Upper-Pannonian fauna. The fossils surfaced

have been described in the lists of fossils.

Mihályi. Geophysical surveys in the W half of the Kisalföld revealed an

extensive gravity maximum of a SW-NE strike. It begins at Répcelak and
passing through Mihályi reaches up to Mosonszentpéter, and the viliágé oí

Mihályi lent it the name of „Mihályi structure”.

Several drillings were done on this structure, namely: M-l, M-2, M-3, all in

the vicinity of the viliágé mentioned; M-4 was located between Mosonszent-
péter and Bsárkány, while M-5 and M-5/b are close to Répcelak. Of the’

holes drilled. M-4, sunk to the depth of 8716 ft (2657.2 m), is the greatest evei

reached in Hungary. On the basis of the drilling logs a more or less clear geo-

logical picture of the structure could have been drawn up. Accordingly, the

base of the Mihályi structure is characterized by a buried crystalline shisl

mass. This crystalline shist was reached in M-5/b at 4783 ft (1460 m), in M-l

at 5255 ft (1602 m) and in M-4 at 8695 ft (2651 m). It is overlain transgressiveh

by younger Tertiary sediments. In hole M-5/b the crystalline shist is over

lapped by a thin Leitha limestone, while in M-4 the overlying formation is i

thin marly Miocéné complex. In the vicinity of Mihályi, as revealed by th<

drilling logs of M-l, M-2 and M-3, the basement rock is directly overlain bj

the sediments of the Lower-Pannonian. Both the Upper and the Lower
Pannonian in all drillings within the Mihályi structure have been found to bi

developed, and in substantial thickness. In M-4 the Pannonian is almost 8200 f

(2500 m) thick, while in holes around Mihályi and Répcelak it is less thick

The Lower-Pannonian series comprises clay, mari, sand and sandstone. Certaii

Lower-Pannonian sands in holes M-l and M-5/b contain C0 2 gas in com
mercial quantities; bút hydrocarbons were found only in traces.

The Pannonian probably is overlain by Levantine gravels, sands, clays, bu

the Levantine age of these beds has nt definitely been proved and the contac

between the Pannonian and the supposed Levantine is nt clear. On the to

Holocene-Pleistocene were found.
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VI.

General results

a) As regards stratigraphy

Sedimentation within the area concerned was in all probability uninter-

upted and continuous ever since the mid-Miocene, this, however, does nt
pply to the littoral regions, resp. to somé minor Mesozoic and Paleozoic cliffs.

t must be remarked, however, that we have nt at all times and at all places

ucceeded in establishing in fact the presenee of the Sarmatian due to the

aritv of fossils and to the similarity of the petrographic facies to that of the

’annonian.

In all probability the Sarmatian is everywhere represented by a proportion-

tely thin eomplex in a manner similar to that which was met with in the Mura-

öz. The absence of somé Sarmatian horizons (Middle and Upper Sarmatian)

aust nt be supposed because the Sarmatian has no separable faunistic

íorizons; in our Country its period was relatively short and sedimentation was
nostly of minor dimensions.

At the base of the Lower-Pannonian we eneountered a new Limnocardium

auna partly of the Caspian type.

The fauna of the Abichi horizon contains several sueh species as corresponds

,o the Pontian. This fact supports the parallelization of this horizon with the

^ower Pontian ^46ic^i-strata in Roumania.
We have nt found between the Abichi beds and the Upper-Pannonian

5alatonica-Rhomboidea beds anv such other horizons as can be paleontologically

eparated. This seems to confirms Strausz’s supposition, backed up by several

>aleontological data, that the Ungula-caprae beds are of the same age as is the

Abichi horizon.

The Dácián may be considered the topmost horizon of the Pannonian, hence

t follows that the Pannonian extends nt only downward, bút alsó upward
oeyond the Pontian.

b) As regards paleogeography

The Upper Mediterranean is, over a huge area, of a Schiler facies and it has

,i Lithothamnium-Brvozoa facies only around the old cliffs — Répcelak

M-5/b), Pusztaszentlászló and Ederics (H, HE), Salomvár (Sa-1 and Sa-3),

gal (Ig-1 and Ig-2) — and in the topmost strata here and there (in the sur-

oundings of D-4 and 1-4). In all probability the Schlier sea spread from Styria

,o the Mecsek Mountains.
The Pannonian at the old mountain masses is transgressive, as fór instance

it Mihályi, Hahót, Kaposf, Igái.

Within the Levantine (that means: after the Dácián) our territory — at

nst with the exception of the SE part — was elevated and ceased to be a

acu8trine region. In our drillings we have nt eneountered any Levantine

acustrine faunas, besides those surfaced at Görgeteg (deseribed by Sümeghy).

8 Földtani Közlöny
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c) As regards tectonics

Folds have brought about quite slight elevations, stretched domes, and long

anticlines. These are large and medium-sized. Thereagainst, we have found no
micro-structures. The strata are disturbed at somé places — at least this

applies to the deeper-lying formations — by faults, as is the case fór instance

at Hahót. Within the SW parts of Transdanubia folding was continuous up to

the formation of the Levantine gravels. This is in contrast with the theories

of Stíllé who claimed that short orogenetic phases are separated by long

periods of tranquillitv. Within the N and SE parts of Transdanubia no move-
ments younger than Pannonian can be confirmed. The results of the drillings

do nt support the existence of any possible Pleistocene folding; surveys made
on the surface deny it.

d) As regards oil geology

Hydrocarbons have been met with fór the most part in the Lower-Panno-
nian. While it is true that the reservoir at Hahót is Leytha and Mesozoic

limestone, it may be supposed that oil migrated thereto from the relatively

deeper lying parts of the Lower-Pannonian or the Mediterranean-Sarmatian.

Gas at Éderics occurs in the Lower-Pannonian strata.

Oil traces have been observed in certain Miocéné beds (in the higher part of

the Miocéné) when drilling at Budafa, Magyarszentmiklós, Újudvar, Inke,

Görgeteg and Igái. Oil has been found only in such structures where the Lower-
Pannonian is present and is underlain by the Miocéné. Oligocen was nowhere
found in the oil-bearing structures. In the Budafa, Lovászi and Inke structure

its presence, beneath the Mediterranean (deeper than our drilled holes), is

problematic. In Hahót, however, the absence of Oligocene is probable. In

Hungary, the Oligocene has been considered by many geologists the only

source-rock of oil. The geologists of MAORT have long been of the opinion

that the most important source-rock in Transdanubia is Lower-Pannonian,

though at somé places the Mediterranean and the Sarmatian may alsó be

regarded as possible source-rocks.

VII.

Palaeontology

(Description of new species and varieties)

Limnocardium planum DeSH. var.

The ribs do nt reach the umbo. It was found in the upper part of the Upper-
Pannonian; Andrusov already observed that the weakening of the ribs of this

species is a sign of younger geological age.
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IÁmnocardium psedodoengingki nov. sp.

(Plate I. Fig. 12.)

Shape elongated óval, anterior portion rather angular, posterior well rounded.

[Jmbo between one third and one quarter of the length. 8 thin smooth ribs in

he anterior half of the valva; ribs well prominent nearer to the margin, bút

ot reaching the umbo. The surface of the posterior half of the valve is smooth.

without ribs). This species differs from L. Doengingki Sinz. (Sarmatian), fór

he ribs of L. Doengingki reach the umbo and are nt smooth, bút lumpy.

IÁmnocardium aff. desertum Stol.

This, near the limit of the Upper and Lower-Pannonian, is a very common
orm; it is an intermediate form between L. desertum Stol., L. subdesertum

jr., L. Chyseri B. and L. otiophorum B. — the latter two of which probably

re species of no reliability.

Limnocardium kosiciforme nov. sp.

(Plate I. Fig. 3, 4)

Shell ovate; umbo in one third of the length, nt very prominent. 18— 20

harp, high ribs in the anterior and 4—5 thin low ribs in the posterior region.

It has more ribs than L. Okrugici B. and L. triangulatocostatum Halav.
;

ts posterior region is smaller and less separate from the anterior region than
t is on L. Kosici B. and L. Ducid B. Still it is possible that these latter species

íré only the juvenile examples of L. kosiciforme.

Limnocardium nov. sp. aff. budapestinense Lr.
(Plate II. Fig. 23, 24)

It is more inaequilateral and has more ribs (18—20) than L. Ábichi; its ribs

íré thinner and sharper than those of L. budapestinense Lr.

Limnocardium Pappi Str. and var.

(Plate I. Fig. 6—10, Plate II. Fig. 22.)

The number of the ribs varies a little; the specimens with 16— 17 ribs are

>omewhat similar to L. Majeri Horn.

Limnocardium nov. sp. aff. Pappi Str.

(Plate II. Fig. 21.)

It has more ribs than L. Pappi Str.; it seems to be a middle-form between
L. Pappi and L. Maorii Barn. & Str.

8*
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Limnocardium Maorti nov. sp.

(Plate II. Fig. 16, 17, 25)

Ovate, umbo in one third or two fifths of the length. In the anterior régió
there are 27— 29 smooth ribs, a little broader than the intervals. Posteric
region well separated, with 5— 6 thin weak ribs.

Its posterier part is broader and the umbo is situated more in front than tha
of L. subincertum and L. subcarinatum.

Limnocardium Abichi R. H.
(Plate I. Fig. 1, 2)

The number of ribs on our samples varies as follows

:

11 ribs 10% of the samples
12 ribs 40% of the samples
13 ribs 33% of the samples
14 ribs 14% of the samples
15 ribs 3% of the samples

So L. Abichi Horn. and L. abichiforme G. K. may nt be considered tw<
separate forms, bút are the same.

Congeria Partschi Horn. var Maorti, nov. var.

(Plate I. Fig. 14, 15. Plate II. Fig. 19,20)

Shape elongated-quadrilateral (rhomboidal), less broad and less convex thai

C. Partschi.

It is the most frequent and most characteristic fossil of the hydrocarbon
bearing middle Lower-Pannonian and occurs usually in large numbers.

It differs from the C. Partschi Horn. species:

1. the umbo is slimmer
2. its form is slimmer than the average of the species

3. ratio of the upper and posterior margins is usually 2 : 3, sometimes 1 : í

in case of this species, while in case of the typical C. Partschi it varié*

from 3 : 4 to 1 : 1

4. the shell is less convex
5. the erest is more blunt
6. the erest lies closer to the centre; the erest of the C. Partschi is displaced

towards the posterior margin
7. the pseudolunular edge is very weak.
Its differences in comparison with the Congeria Markovid;
1. its upper edge is relatively shorter

2. its erest is blunter than that of the C. Markoviéi
3. its posterior margin is never concave
4. there is no ear-shaped protrusion at the contact of the upper and posterior

margins
It is nt the variety of C. Partschi in the sense that one or two speeial

characters are added to the var. Maorti as a surplus to the generál spéciik

characters of C. Partschi, bút on the contrary, the features that qualify the

C. Partschi as an individual species are found in decreased dimensions in our

variety. Maybe, this is why this variety is suggested as the predecessor of

C. Partschi.



HÍREK, ISMERTETÉSEK

1928. dec. 28—1988. júl. 12.

Dr. Kisházi Péter 1988. július 12-én rövid betegség után Budapesten elhunyt. Szemé-
1 ben a magyar földtan olyan kollégát vesztett el, aki egész életét csak a hivatásának
s intelte. 60. évében, immár nyugdíjasként érte a halál.

1928. december 28-án született Kaszaperen, ahol édesapja tanyaközponti tanító volt.

i szegedi gimnáziumi évek után Sopronban, a Nehézipari Mszaki Egyetem Bánya-
1 imöki Karán egy újonnan induló szakon, bányakutató-mérnökként tanult.
Vendel Miklós professzor felfigyelt a tehetséges és szorgalmas diákra és demonstrátor-

lrvt, majd az államvizsgák után tanársegédként alkalmazta. 1957-ben adjunktusi kine-
ifeést kap.
A soproni egyetem részleges Miskolcra költözése után másfél évig volt miskolci oktató,

t ókor Vendel Miklós hívására ismét visszatér szeretett városába, Sopronba, ahol az
£ kor alakult petrográfiai laborban dolgozott nyugállományba vonulásáig.
A Bányászati Kutató Intézet petrográfiai osztályán tág határok között mvelte szak-

1 1ját . A közismerten teleptanos Vendel Miklós mellett részletesen megismerkedett
Izánk érctelepeinek földtanával (1968-ban, a felscsatári talktelep genetikájának fel-

dgozásából doktorál), majd az 1969-ben induló soproni-hegységi földtani térképezés
Petében igazi metamorfos szaktekintéllyé képezte magát, amit még tovább mélyítettek
£ öntgenes és mikroszkópos anyagvizsgálat terén elért eredményei.
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Az oktatóként sokak által ismert Kisházi gyümölcsöz kapcsolatokat tudott kiépíteni
a szomszédos Ausztria petrográfiával foglalkozó geológusaival is.

1986. március 21-ével — 2 éves röntgenes korkedvezményét igénybe véve — ment
nyugállományba, hogy kihasználva „szabadidejét”, pótolja a korábbi évek alatt elma-
radt és joggal hiányolt szakcikkeket. A halála eltti napokban, a kórházi ágyon is a követ-
kez témákat tervezte.

Emberileg magányos, de soha nem volt elzárkózó, különösen tanítványai és munka-
társai tapasztalták közvetlenségét. Vendel Miklós halála után elnöke volt a Magyar
Hidrológiai Társaság Soproni Szervezetének, tagja volt még a Magyarhoni Földtani
Társulatnak, az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Iparrégészeti Munkabizottságának
és a Kitaibel asztaltársaságnak.

, Munkásságának elismeréseként Kiváló Dolgozó (1971 és 1973), Bányászati Szolgálati
Érdemérem (1976 és 1984) és a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója (1977) kitüntetéseket
kapott.

Sírjánál — az árnyas nagykovácsi temetben — ids édesanyja, húga, rokonsága és
volt munkatársai búcsúztatták az örökre távozó Kisházi Pétert.

Ivancsics Jen*

Dr. Kisházi Péter szakirodalmi munkássága

1- —Vendel M.: Beziehungen zwischen Karstwasser und Thermen auf Grund dér beobachteten Verhaltnisse im
Transdanubischen Mittelgebirge — Mitt. dér Geol. G. in Wien. 1962. 55. pp. 127—182.

2. —Vendel M.: összefüggések rnelegforrások és karsztvizek között a Dunántúli Középhegységben megfigyelt
viszonyok alapján — MTA Mösz. Tud. Oszt. Közi. 32. 1963. pp. 393—417.

3. —Vendel M.: összefüggések rnelegforrások és karsztvizek között a Dunántúli Középhegységben megfigyelt
viszonyok alapján (H. rész) — MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. 33. 1964. pp. 205— 234.
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1971. pp. 5-30.
9. — Bidló G. et al.: Szerves vegyületek krisztallografiai vizsgálata — Akadémiai Kiadó. Budapest, 1973. pp.

184—244.
10. —Ivancsics J.: A brennbergi barnakszén-medence földtani-teleptani viszonyainak posztumusz rekonstrukciója •

— BKL Bányászat 108. 2. BKI Közleményei XIX. 2. 1975. pp. K128—K131.
11. Contributions to the knowledge of metamorphic of Sopron Hills (Western Hungary) — Verh. Geol. B. A. 1977. “

2. Wien. pp. 35—43. 8

12. —Boldizsár I. et al.: A brennbergi helvét kszéntelepes rétegeket fed homokos-kavicsos összlet földtani és
kzettani viszonyai — BKL Bányászat 111. 1. BKI Közleményei XXII. 1. 1978. pp. K45— K53.

13. —Ivancsics J.: Üekonstruktion dér geologisch-lagerstáttenkundíichen Verhaltnisse des Braunkohlenbeckens von
Brennberg — Mitteil. des Ungarischen Forschungsinstitutes für Bergbau 20. 1977. pp. 103—107.

14. —Boldizsár I. et al.: Geologische und petrographische Verhaltnisse dér sandigkiesigen Deckschichtenserie dér
helvetischen kohlenführenden Schichten von Brennberg — Mitteil. des Ung. Forschungsinst. für Bergbau 20.

1977. pp. 109-119.
15. Megjegyzések a nyugat-dunántúli régi vaskohászati leletek vasérc- és salakmintáin végzett röntgendiffrakto-

méteres vizsgálatok eredményeihez — Arrabona 19—20. Gyri Xantus János Múzeum évkönyve. Gyr. 1977—
1978. pp. 169-175.

16. — Némedi Varga Z.: Vendel Miklós munkásságának méltatása — NME Közleményei, Miskolc. 24. Bányászat i

1978. pp. 9-14.
17. Vendel Miklós szerepe Sopron környéke földtani kutatásában — NME Közleményei, Miskolc. 24. Bányászat k

1978. pp. 15-23.
18. —Vendel M. f: Magyarország titánércelfordulásai — NME Közleményei, Miskolc. 24. Bányászat 1978. pp.

95-99.
19. —Vendel M. f: Magyarország vasércelfordulásai — NME Közleményei, Miskolc. 24. Bányászat 1978. pp.

101-119.
20. —Ivancsics J.: Untersuchung des Inkohlungsgrades dér Lias-Steinkohlen von Mecsek durch Reflexionsmessung --

und derivatographische Analyse — Mitteil. des Ung. Forschungsinst. für Bergbau 1979. 22. pp. 139— 149. [5

21. —Ivancsics J.: Ámecseki liász feketekszenek széniilésfokának vizsgálata reflexióképesség-méréssel és deriva-

tográfos elemzéssel — BKL Bányászat 113. 1. KBFI Közleményei XXIV. 1. 1980. pp. K33— K42.
22. Emléktöredékek Kovács Lajosról — NME Közleményei, Miskolc. 30. Bányászat 1981. pp. 25— 30.

23. Nyugat-magyarországi régi vaskohászati leletek vasérc- és salakmintáin végzett ásványkózettani és teleptani

vizsgálatok eredményei. Iparrégészeti kutatások Magyarországon (égetkemencék régészeti és interdiszciplináris
,

kutatása) — MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának Történelmi Szakbizottsága Értesít. 1981. pp. 147—156 .

24. Néhány magyarországi régi vassalak ásványos vizsgálata — Iparrégészet II. Veszprém 1982. VIII. 9—11. pp.
199-203.

25. —IVANCSICS J.: Egy újabb leukofillit-keletkezési elméletrl — Földt. Közi. 115.1— 2. 1985. pp. 199—204.

9)1
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20. —IVANCSICS J.Genetic petrology of the Sopron crystalline schist sequence — Acta Geol. Hung. 28. 3—4. 1085.

pp. 191-213.
27 . —gömöbi J. — : Írón re utilizatlon in the Carpathian Hasin up to the mlddle agea with special regard to

bloomeries in western Transdanubia. In: Neogene mineral resources in the Carpathian Basin — hlstorical

studies on their utilizatlon. Szerk.: Hála j. Budapest, 1085. pp. 32:5—350.

28. — IVANCSICS J.: On the genesis of leuchtenbergite-bearing nietamorpbites of the Sopron Region — Aeta Geol.

Hung. 20. 3-4. 1980. pp. 375-387.
20. —IVANCSICS J. Újabb adatok a Sopron környéki leuchtenbergit tartalmú metamorfitok keletkezésének proble-

matikájához - Földt. Közi. 117. 1. 1087. pp. 31-45.
30. —Ivancsics J.: A Soproni OsillAmpala Formáció genetikai kzettana — Földt. Közi. 117. 3. 1087. pp. 203—221.
31. —Ivancsics J.: Újabb adatok a Brennberg környéki ottnangi és kárpáti korú lerakódások földtanához — BKL.

Bányászat. 121. 7. 1088. pp. 441-447.
32. —Ivancsics J .: Adutok a Zempléni-szerkezet kristályos paláinak kzettanához — Földt. Közi. 118. 2. 1988.

pp. 109-124.
33. —IVANCSICS J. A Soproni Gneisz Formáció genetikai kzettana — Földt. Közi. 119. 2. 1989. pp. 107—180.
34. —Ivancsics J.: Sopron környékének legalsó budenien korú képzdményei — C'haracteristics of the lowest

formations of Badeniau age as deposited in Sopron area — BKL Bányászat 122. 5. 1989. pp. 315—320.

Személyi hírek — Personalia

Buda Tibor geológus, életének 54. évé-

ben, hosszan tartó, súlyos betegség után
1988. XII. 22-én meghalt. Hamvasztás
utáni temetése 1989. I. 19-én volt a székes-

fehérvári Bélái úti temetben.

Debrecenben nyolcvanegy éves korában
elhunyt Kádár László geográfus egyetemi
tanár, a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem egykori rektora. Nevéhez f-
zdik a magyar földrajztudomány debre-

ceni iskolájának megteremtése. Több év-

tizeden át kutatta a földfelszínformáló

küls erk mechanizmusát, különösen az

eljegesedések problémáit. Néhány, a föld-

tant érint sajátságos elmélete szakköre-

inkben is ismertté tette. Temetése 1989.

V. 17-én 11 h-kor volt a debreceni köz-

temetben.

Pálmai József geológus, a Magyar Álla-

mi Földtani Intézet tudományos munka-
társa, a Vízügyi Tervez Vállalat (Vízi-

terv) geológiai szakértjeként Algírban,
1989. VI. 2-án, hirtelen meghalt. Temetése
— nagy részvét mellett — VI. 20-án 13 li-

kr volt Budapesten, a Rákoskeresztúri új
köztemetben. A ravatalnál meleg szavak-
kal mondott búcsúztatót Vitális György
fosztályvezet geológus.
Pálmai József 1951-ben iratkozott be az

Eötvös L. Tudományegyetemen a geológus
szakra, de meghlés útján szerzett súlyos
tüdbajának kezelése s operációja évekre
visszavetette tanulmányaiban. 1963-ban
végzett. Eleinte a Természettudományi Kar
ásványtani tanszékén és a Német Demok-
ratikus Köztársaságban, majd a Földtani
Intézetben dolgozott. Dolgozott Mongóliá-
ban ás több ízben töltött hosszabb idt

Afrikában, a francia nyelvterületen. Leg-
utóbb 1988 nyarán vállalt hosszabb meg-
bízatást Algériában, s ennek teljesítése köz-
ben, 57 évesen érte a váratlan halál.

1989. július 17-én, 97 éves korában, Bu-
dapesten elhunyt id. Dr. Posgay Károly,
szakmánk és társulatunk nesztora. VII.
31-én temették az Óbudai temetben.
Posgay Károly 1892-ben született, az

óbudai Korona vendégl bérljének gyer-
mekeként. A kb. két éve teljesen átépített,

mondhatni történelmi épületben nevelke-
dett s 1910-ben az Árpád gimnáziumban
érettségizett, a Zsigmond téren. A követ-
kez négy évben a budapesti Tudomány-
egyetemen természetrajz-földrajz szakon
tanári oklevelet és doktori címet szerzett,

majd az éppen kitört els világháború
frontjaira ment. Súlyos sebesülése és fel-

gyógyulása után a Nagyváradon már újra
megnyitott tisztiiskola tanáraként foglal-

koztatta a hadsereg, ahol az elcsatolás és

felbomlás érte. Egy ideig nagybirtokon
agronómusként dolgozott, majd hazatért
s Budapesten katonaiskolai tanárként a
hvösvölgyi tisztiiskolában, késbb aktív
katonatisztként szolgált. így volt pályája
során a vezérkari tiszt Gömbös Gyula mi-
niszterelnök szárnysegéde, végül Kszegen
ezredparancsnok ezredes. Ebben a helyze-

tében érte 1945-ben az összeomlás és a
háború vége, ami számára a deklasszáló-

dást jelentette. Sokféle módon, nehéz testi

munkával próbálta fenntartani létét és

családját, de a Dunántúl hosszabb idn át

nem volt elég nagy ahhoz, hogy bármely
alacsonyrend alkalmaztatásban hosszabb
idn át elkerülhette volna az elbocsátást.

Végül a bauxitkutatásban sikerült kikerül-
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nie az üldözk hatósugarából s fokozatosan
képzettségének megfelel feladatokat kap-
nia. Magas kora és nyugdíjas volta ellenére
aktív munkatársa volt a bauxitkutatásnak,
kiszállásokra járt és társulatunk életének is

tevékeny részese volt, utolsó napjaiig. El-
özvegyülve a csepeli nyugdíjasház garzon-
lakásában élt. Testi és szellemi frissesége,

elzékenysége és kedvessége a személyes
érintkezésben mindnyájunk csodálatát és
tiszteletét vívta ki iránta.

A Földtani Közlöny 1986. évi (116.) kö-
tetében jelent meg társulatunknál publi-
kált utolsó cikke ,,A magyar bauxibiroda-
lom fejldése a statisztika tükrében (1903 —
1981)” címmel (pp. 185— 201).

Várszegi Károly geológus, a Földtani
Intézet pécsi területi szolgálatának munka-
társa 1989. VIII. 11-én, 57 éves korában
Pécsett, súlyos betegségben meghalt. Teme-
tése VIII. 29-én volt a pécsi köztemetben.
Az elhunytat itt Raincsák György, a terü-

leti szolgálatok fosztályvezetje búcsúz-
tatta.

A Népszabadság napilap 1989. VI. 10-i,

szombati számában hozza az 1956. októ-
beri-novemberi harcokban elesettek, ill.

áldozatul esettek névsorát. Az 1405 tétel-

bl álló lista 1217. sorszámán Tóth Dezs
19 éves egyetemista szerepel, Bp. IX. hely-
megjelöléssel.
Az ifjú elséves geológus hallgató volt,

aki az október 23-i, vagy azt követ napok
áldozata volt és a viszonyok rendezdéséig
a Bakács téren, a Ráday utca mentén lev
parkban volt eltemetve.

A Bányászat c. folyóirat 1988. évi 12.

számában köszöntötte, arcképének közlése

mellett, Venkovits István geológust, ab-

ból az alkalomból, hogy 1988. XII. 3-án
betöltötte 75. életévét.

180 éve, 1808. X. 24-én született Zill-

bachban Bernhard Cotta (Cotta Bernát)

freibergi végzettség, ottani fiskolai tanár.

A Magyar Tudományos Akadémia küls
tagja. Az érctelepekre vonatkozó tudomá-
nyos rendszer megalapítója.

1989. V. 2-án a MTESZ székhazában
több tudományos intézet, társaság és az

MTA képviseli emlékülésen tekintették át

Lambrecht Kálmán tudománytörténeti és

népszersít tevékenységben is jelentsei
alkotó, néprajzzal, barlangkutatással is

foglalkozó munkáját. A 100 éve született

tudós az slénytan modern, biológiai irá-

nyának világviszonylatban is kiváló kép-

viselje. Különösen paleoornitológiai mun-
kássága jelents.

Az MTESZ Csongrád megyei Szervezete,
Társulatunk alföldi, a Magyar Hidrológiai
Társaság szegedi területi szervezete és

Mindszent nagyközségi tanácsa, valamint
a Hazafias Népfront nagyközségi bizott-

sága 1989. augusztus 9-én 15 h-kor Mind-
szenten a Szabadság tér 1. sz. alatti m-
veldési ház falánál ünnepélyesen avatta
fel VÍgh Gyula geológus, hidrogeológus, a
Földtani Intézet igazgatója emléktábláját.
Az alkalmat születésének 100 éves jubileu-

ma adta. Az avató beszédet dr. Bátyai
Jen, az MTESZ megyei társelnöke mondta.
Az MTESZ Csongrád megyei szervezeté-

nek ilyen irányú buzgalmát jellemzi az
avatás meghívójának hátulján olvasható
adat, amely szerint „ez az emléktábla a
megyei szervezet által kezdeményezett, és

1965 — 1989 között megvalósult mszaki-
tudományos emlékhelyek sorában a 71.”

Juhász Erika (Szombathely, 1954.; Ma-
gyar Állami Földtani Intézet): „A halimbai
bauxit felhalmozódásának története bioló-

giai és üledékföldtani jellegei alapján” cí-m kandidátusi értekezésének nyilvános
vitája 1989. I. 9-én 14 h-kor volt az Aka-
démia nagytermében. Az értekezés oppo-
nensei Bárdossy György, a földtudomány
doktora és Mindszenty Andrea, a föld-

tudomány kandidátusa voltak. A bizottság

elnöke PantÓ György, a földtudomány
doktora, titkára Pesty László, a földtudo-

mány kandidátusa, tagjai Molnár Béla,

Némedi Varga Zoltán és Szederkényi
Tibor, a földtudomány doktorai, Nagy
Béla, a földtudomány kandidátusa voltak.

Az ezévi kötet 1. füzetében közölt hír

kiegészítéséül: Rétvári László (Kispest,

1936.; MTA Földrajztudományi Kutató-
intézete) a földrajztudomány doktora cí-

met szerezte meg 1988. VI. 8-án. Értekezé-

sének címe: „A természeti erforrások ösz-

szehangolt hasznosításának földrajzi értel-

mezése és értékelése”. Opponensek: Ber-
nát Tivadar, Borsy Zoltán és Erdsi
Ferenc, a földrajztudomány doktorai; bí-

rálóbizottság: Fülöp József, az MTA rendes
tagja, Faller Gusztáv, a földtudomány
doktora, Perczel György és Pinczés Zol-

tán, a földrajztudomány doktorai, Al-
földi László, a földtudomány kandidátusa
és Antal Zoltán, a földrajztudomány kan-

didátusa.

Tóth Géza (Egri Tanárképz Fiskola):
„A Bükk hegység neogén felszínfejldése,

különös tekintettel a karsztosodásra” cím
kandidátusi értekezésének nyilvános vitája

1989. V. 30-án de. 10 h-kor volt az Akadé-
mia várbeli kongresszusi termében (I., Or-

szégház u. 28.). Az értekezés opponensei
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Jakücs László, a földrajztudomány dok-
tora és Székelv András, a földrajztudo-

mány kandidátusa voltak. A bizottság el-

nöke PlNCZÉS Zoltán, a földrajztudomány
doktora, titkára Schweitzer Ferenc, a
földrajztudomány kandidátusa, tagjai So-
mogyi Sándor, a földrajztudomány dok-
tora, Fodor István, a földrajztudomány
kandidátusa és Lovász György, a földrajz-

tudomány doktora voltak.

Alföldi László (Tiszadob, 1928.; Víz-

gazdálkodási Kutatóközpont): „A felszín

alatti vizek védelmének hidrogeológiai
alapjai (1958—1988)” cím doktori érteke-

zésének (munkásság tézisszer összefogla-

lása) nyilvános vitája 1989. V. 31-én 14 li-

kr volt az Akadémia várbeli kongresszusi
termében. Az értekezés opponensei Rónai
András, a földtudomány doktora, Jakucs
László, a földrajztudomány doktora és

Léczfalvy Sándor, a mszaki tudomány
kandidátusa voltak. A bíráló bizottság el-

nöke Grasselly Gyula, az MTA rendes
tagja, titkára Jeneyné Jambrik R., a m-
szaki tudomány kandidátusa, tagjai Há-
mor Géza, a földtudomány doktora,
Haszpra Ottó, a mszaki tudomány dok-
tora, Pécsi ^Márton, az MTA rendes tagja
és Jámbor Áron, a földtudomány kandidá-
tusa voltak.

Kókay József (1928.; Magyar Állami
Földtani Intézet): „A Középs- és a Keleti-
Paratethys kapcsolata a felsbádeni tenger
sótártalom-viszonyai tükrében” (könyv)
cím kandidátusi értekezésének nyilvános
vitája 1989. VT. 7-én 14 h-kor volt az
Akadémia várbeli kongresszusi termében.
Az értekezés opponensei Báldi Tamás, a
földtudomány doktora és Boda Jen, a
földtudomány kandidátusa voltak. A bi-

zottság elnöke Molnár Béla, a földtudo-
mány doktora, titkára Haas János, a föld-
tudomány kandidátusa, tagjai Végh Sán-
dorné, a földtudomány doktora, Kleb
Béla, Monostori Miklós és Ször Gyula,
a földtudomány kandidátusai voltak.

A Természet Világa 1989. évi 1. számá-
ban tették közzé a folyóirat 1988. évi cikk-

pályázatának. eredményét. Két negyedik
díjat adtak ki. Az egyiket Gondárné
Sregi Katalin és Gondár Károly geoló-
gusok (M. Áll. Földtani Intézet) nyerték
„Földtani »andokumentumok«” c. cikkük-
kel. A másjkat Thamóné Bozsó Edit geo-
lógus (M. Áll. Földtani Intézet) „Közönsé-
ges homok?” c. cikkével.
áz els cikk megjelent a folyóirat 1989.

évi 6. számában (pp. 259 — 262., 4 ábra),
a másik a 7. számban (pp. 317— 320., 4
ábra)

.

Dr. Kókai János geológus, igazgató

Pályi András geofizikust 1989. III. 1-jei

hatállyal — az 1993. VIII. 31-ig terjed
idszakra — kinevezte az Országos Kolaj

-

és Gázipari Tröszt Kutatási Fosztály geo-

fizikai osztálya helyettes vezetjévé.

Társulatunk 1989. III. 22-én tartott köz-

gylésén Hámor Géza elnök 50 éves tár-

sulati tagságukat elismer oklevelet nyúj-
tott át Hajós Márta és Jantsky Béla
tagtársainknak

.

Kleb Béla társelnök ismertette a Semsey
Andor ifjúsági emlékérem pályázat ered-

ményét s nyújtotta át a díjat a nyertes

Hámor Tamásnak, „Üledékes piritek gene-

tikája és fáciesanalízis a Tiszapalkonya I.

sz. fúrás fels-pannóniai képzdményeinek
vizsgálata alapján” cím cikkéért (Föld-

tani Int. Évijei. 1986-ról, Budapest, 1988.

pp. 413-434.).

1989. IV. 4. alkalmából az olajipar kitün-

tetettjei között találtuk az alábbi kollégáin-

kat:
Vargáné Fekete Erzsébet operatív

geológus (KFV), Hajdú József geológus,

munkacsoport-vezet, Bárány Tibor geo-

fizikai csop.-vez., Kovács András geofiz.

mérnök, foszt.-vez.-h. (Kolajkutató Vál-

lalat), Dávid Gyula kiértékel geofizikus

(GKV), dr. Geiger János geológus (SzKFI)
és Pályi András geofizikus, oszt.-vez.-h.

(OKGT) Kiváló Munkáért miniszteri kitün-

tetést kaptak.
A nemzetközi nnap alkalmából Kiváló

Dolgozó kitüntetésben részesültek a Kolaj

-

kutató Vállalatnál Papp Györgyné geoló-

gus mérnök (Szeged) és Szalainé Bánlaki
Emilia geofizikus mérnök (Szolnok).

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csa eredményes munkája elismeréseként,

nyugállományba vonulása alkalmából a
Munka Érdemrend ezüst fokozata kitünte-

tést adományozta dr. Csókás János geo-

fizikusnak, a mszaki tudomány doktorá-

nak, a Nehézipari Mszaki Egyetem (Mis-

kolc) tanárának.

1989. IV. 27-én de. 10 h-kor a SZOT
szállóban Nagy Sándor, a Szakszervezetek
Országos Tanácsa ftitkára nyújtotta át

dr. Juhász Árpádnak, a M. Televízió f-
szerkeszt-helyettesének a SZOT-díjat a
tudományos ismeretterjesztés terén kifej-

tett magas színvonalú tevékenységéért.

1989. V. 8-án az Akadémia dísztermében
— az Akadémia nagygylésén — kiosztot-

ták az akadémiai díjakat. Az MTA Elnök-
sége 1989-ben Akadémiai Újságírói Díjban
(a két kiadott díj egyikében) részesítette
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dr. Juhász Árpád tagtársunkat, a termé-
szettudományok népszersítésében kifej-
tett több évtizedes magas szint és sok-
irányú ismeretterjeszt tevékenységéért.

Ugyanezen alkalommal a X. Osztályban
Varga Péter, a mszaki tudomány dok-
tora, a Központi Földtani Hivatal elnök-
helyettese, Bartha Gábor, a mszaki tu-
domány kandidátusa, az MTA Geodéziai
és Geofizikai Kutatóintézetének tudomá-
nyos osztályvezetje, Bodri Bertalan, a
mszaki tudomány kandidátusa, az ELTE
Geofizikai Tanszékének tudományos f-
munkatársa és Mentes Gyula, a mszaki
tudomány kandidátusa, az MTA Geodéziai
és Geofiz. Kút. -int. tud. osztályvezetje
akadémiai díjat kaptak, megosztva, a földi
árapály és a Föld bels szerkezetének kap-
csolatára, valamint a Hold és néhány más
bolygó árapályára vonatkozó gyakorlati és
elméleti eredményeikért.

1989. V. 9-én a Magyar Tudományos
Akadémia közgylése hatálytalanította a
tiszteleti, rendes és levelez tagjainak 1949.
X. 31-én tanácskozó taggá minsítését és
tagságukat folyamatosnak nyilvánította.
Valamennyien elhunytak. A III. Matema-
tikai és Természettudományok Osztálya
érintettjei: Bulla Béla, Cholnoky Jen,
Detre László, Gróh Gyula, Mauritz Béla,
Mendöl Tibor, Pékár Dezs, Plank Jen,
Prinz Gyula, Rybár István, Széki Tibor,
Szentpétery Zsigmond és Tokody László.
A IV. Biológiai és Agrártudományok Osz-
tálya érintettjei között Andreánszky Gá-
bor és Dudich Endre, a VI. Mszaki Tudo-
mányok Osztálya nyolc érintettje között
Schréter Zoltán és Telegdi Roth Károly.
A közgylés hatálytalanította az 1949/

50-ben politikai indokok alapján a tagok
sorából törléssel történt kizárást s a két
érintett tagságát folyamatosnak nyilvání-
totta. Az egyik Papp Simon, a VI. Osztály-
ból, ugyancsak régen meghalt.
A tanácskozó tagok egy kis részét késbb

újra beválasztották az Akadémia tagjai
közé. Összesen 11-en kerültek vissza. A fel-

soroltak közül 1951-ben Dudich Endre,
1954-ben Bulla Béla, 1955-ben Detre
László.

1948 tavaszán a ,,helycsinálás” érdeké-
ben újabb erfeszítések történtek, a már
megelz után, minthogy az Akadémia tag-
jainak száma limitált volt. 1942-tl az
alapszabály kimondta, hogy a megválasz-
tott tag három éven belül köteles szék-
foglalóját megtartani, mert ,,ha a megvá-

lasztott tag nem foglal széket, helye be-
töltend”. Erre való hivatkozással terjesz-
tette el javaslatát az Igazgatótanács:
,,A III. Osztályban Papp Károly levelez
tag 1920 óta, a IV. Osztályban Vámossy
Zoltán 1920 óta nem foglalta el székét, ezt
utóbb sem pótolta. így az helyük most
betölthet” — olvasható az összes ülésrl
készült jegyzkönyvben. Az 1948. IV.
23-án tartott összes ülés a két levelez tag-
nak megszüntette a tagságát.

Hámor Géza, társulatunk elnöke, a var-
sói PIG (állami földtani intézet) 70 éves
jubileumán — 1989. V. 10-én — a Központi
Földtani Hivatal, a Magyar Állami Föld-
tani Intézet, Társulatunk és az összes ma-
gyar geológus nevében üdvözölte az inté-

zetet és geológusait, különös tekintettel a
több évtizedes jó együttmködésre s kérve
ezt a továbbiakban is.

Az Osztrák Földtani Társulat meghívá-
sára Hámor Géza, társulatunk elnöke,

Bécsben az egyetemen eladást tartott

1989. VI. 8-án „Közép- és Kelet-Európa
neogén sföldrajzi térképei” címmel. Ez
egyszersmind alkalom volt az IUGS—RDP
program elkészült térképeinek els kül-

földi bemutatására is.

A Minisztertanács 1090/1989 (VI. 30.)

MT határozatával, 1989. VII. 1. napjával
egyetemi tanárrá kinevezte

Dr. Dank Viktort, a Központi Földtani
Hivatal elnökét (Eötvös L. Tudomány-
egyetem Alkalmazott és Mszaki Földtani
Tanszék),

Dr. Némedi Varga Zoltánt, a Nehéz-
ipari Mszaki Egyetem (Miskolc) docensét.

1989. VIII. 10-én G. Bush amerikai elnök
Colin PowELL-t nevezte ki az Egyesült
Államok vezérkari fnökei egyesített bi-

zottsága elnökévé. Jamaicai bevándorlók
gyermekébl az ország legfiatalabb négy-
csillagos tábornoka és legmagasabb beosz-

tású katonája lett 52 évesen.
C. Powell geológiát és vállalatszervezést

tanult, majd tisztiiskolás lett s 1958-ban
végzett. Négy évvel késbb Vietnamban
harcolt, ahol 6 évvel késbb hadosztály-
törzstiszti rangig vitte. 1977-ben a Penta-
gonba kapott kinevezést. C. Weinberqer
hadügyminiszter személyes tanácsadója

(1983), majd az Európában állomásozó 5.

hadtest vezényl tábornoka (1986), végül
1988-ban nemzetbiztonsági tanácsadó volt.
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Hírek — News

1988. XII. 29-én, hónapokig tartó szak-

érti vizsgálat után, megkötötték a Tata-
bányai Szénbányák pénzügyi helyzetének
rendezését szolgáló módosított szanálási

szerzdést.
A szanálási eljárást már 1987 közepén

megkezdték, de idközben olyan központi
döntések születtek, amelyek a szénbányá-
szatot létében érintik. Jelents állami tá-

mogatást vontak meg és a Tervgazdasági
Bizottság új költséghatárt állapított meg,
ezek tovább rontották a bányák pénzügyi
helyzetét. A most megkötött szerzdésben
kikötötték, hogy az 1985—1987 között fel-

halmozott mintegy 3 GFt veszteség 40%-át
a vállalatnak saját erejébl kell rendeznie,

9% a bányákból kivált Haldex vállalatot

terheli, a többit átvállalják, illetve elenge-

dik. Az új bányák építésére felvett 11 GFt
40%-át törlik, a fennmaradó 60% törlesz-

tésére pedig haladékot adnak 1995-tl
2004-ig.

A bánya vállalta, hogy 1990-tl támoga-
tás nélkül és nyereségesen fognak termelni.

Ezt azzal érik el, hogy 1989 végéig bezárják
a nagyegyházi és a mányi bányát. Ugyan-
akkor gazdaságosan mvelhet szénmez-
ket tárnak föl, anélkül, hogy veszélyeztet-

nék a térség karsztvízháztartásának egyen-
súlyát. 1989 végéig 1800 fvel csökkentik a
létszámot.
A Magyar Távirati Iroda 1989. V. 12-én

közzétett híre szerint a szanálási megálla-
podásnak megfelelen dolgozott a Tata-
bányai Bányák Vállalat. Egyebek között
kifizette az els negyedévre elírt, csaknem
600 MFt adótartozást. 1987 óta összesen

9,8 GFt-tal csökkent a vállalat adósság-
állománya, s ebbl egymilliárd forintnál
többet saját erejébl törlesztett. A mara-
dék adósság 3,1 GFt.

1989. I. 1-tl közös irányítás alá helyez-
ték a Mecseki Szénbányák vállalat Pécs-
bányaüzemét és Vasas-bányaüzemét. Ez
IV. 1-tl Pécsi Bányaüzem néven folytatja
mködését. Az István aknából a kibányász-
ható szénvagyont októberig a felszínre hoz-
zák s a bányászokat fokozatosan Vasasra
viszik át. Az István aknán a bányászat át-
menetileg megsznik s ez a terület elre-
láthatólag csak a kilencvenes évek köze-
pére elkészül István-III-as akna belépésé-
vel ad majd ismét szenet, a ma még m-
köd régi aknák pilléreiben lekötött szén
kitermelésével.
Az 1989. III. 2-i sajtóértekezleten az

ipari miniszter elmondotta, hogy a Mecseki
Szénbányák hároméves szerkezetátalakí-
tási programját áprilisban miniszteri érte-

kezlet tárgyalja meg. Az eredetileg 28 mil-
liárd forintos liász programot az eredetileg
tervezett beruházás harmadára kell vissza-
fogni, mert a Dunai Vasm igénye évtize-
dünk végéig fokozatosan megsznik. Ez a
bányáknál szükségszeren együtt jár a lét-

szám 3000 fvel való leépítésével. A leállí-

tásra ítélt új István III akna és a pécsi
szénmosó 1 GFt beruházásából megépült
flotálóm feleslegessé válásából, továbbá a
szénmedence 11 aknájának bezárásából
ered veszteség megosztási arányairól is

késbb döntenek.

A terv szerint megszüntetik 1989-ben a
termelést a korábbi Pécs bányaüzevcú terü-
leten, felszámolják Komlón a hármas aknát,
az Anna-akna tanbánya lesz. Az István-
aknákat tartósan szüneteltetik. Az új
István-aknai beruházás leállítása egyszeri
20 millióba kerül, majd késbb évenként
50 milliós fenntartási, állagmegóvási költ-
séget igényel.

A szénbányászat szanálásával kapcsola-
tos szakszervezeti elnökségi ülésen — 1989.
I. 20-án — elhangzott tájékoztatások sze-

rint 900 000 tonnával indult a liász prog-
ram, a magyar kokszolható szén termelésé-
nek fejlesztése. 1989-ben a Mecseki Szén-
bányáktól Dunaújváros 310 000 tonnát át-

vesz, de 1990-ben már nem szállítanak oda
több kokszot, mert ártámogatást nem kap
a bánya. így a dunaújvárosi kohászatot
nem látják el többé, a szállításokat a lakos-
sági igények kielégítésére fordítják. Ezzel
a liász program lezárul, s mert a cél nem
teljesülhet, a flotálómvet 1990. I. 1-jén
bezárják, az István III. aknát pedig már
1989-ben sem építik tovább, jóllehet eddig
1,5 GFt-ba került.

A Tatabányai Szénbányák 1800 emberrel
csökkenti létszámát.

Horváth Ferenc ipari minisztériumi ál-

lamtitkár 1989. TV. 30-án a televízióban
tett nyilatkozatában közölte, hogy a me-
cseki uránércbányászatot évi 2,5 milliárd
forinttal kell támogatni, ezért a vállalatot

két-három év alatt felszámolják. Ez a paksi
atomerm ftelemeinek pótlását nem
érinti.

Az uránbányászok ezreit is váratlanul
érte a bejelentés, vállalatuk megszüntetésé-
nek híre, kiváltképpen kormányhatározat
hiányában. A vállalat vezeti V. 2-án
a kollektívák nevében kinyilatkoztatták,
hogy változatlanul feladatuknak tekintik
az 1993-ig szóló magyar— szovjet urán-
egyezményben foglaltak teljesítését.
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A pécsi tanácsülésen — a város környe-
zetvédelmi gondjai kapcsán — több "ta-

nácstag kifejezte aggodalmát a mecseki
uránbányászat esetleges környezeti hatásai
miatt. A tanács vezeti megersítették,
hogy a Mecseki Ércbányászati Vállalat tit-

kolózása valóban nyugtalanságot keltett és
kelt az emberek között. Ezért kezdemé-
nyezte a városi tanács, hogy a bányaválla-
lat hozza nyilvánosságra a környezeti ha-
tással kapcsolatos adatokat. A bányászko-
dás részleteit titkosították, ez azonban
nem vonatkozhat a lakosságot közvetlenül
érint tájékoztatásra. Mivel a közvéle-
ménynek fenntartásai lehetnek a bánya-
vállalat tárgyilagosságát illeten, célszer
volna az ellenrzést független intézményre
vagy társadalmi szervezetre bízni — vélték.

1989. V. 7-én, vasárnap déleltt tekin-
télyes tömeg gylt össze a Baranya megyei
Ófaluban, a labdarúgópályán, hogy a ter-

vezett izotóptemet felé vonuló tiltakozó me-
net végén különböz szervezetek szónokait
hallgassa meg: milyen veszélyt jelent a tér-

ségben a paksi atomerm tervezett — és
már készül — hulladéklerakója. A térség-
ben élk egyöntet akaratát fejezték ki a
tiltakozók, akik nemcsak az izotóptemet
megépítése ellen demonstráltak, hanem
azon mód ellen is, hogy ezt a potenciális
veszélyt jelent létesítményt az itt élk
akarata ellenére telepítik közvetlen szom-
szédságukba. Szederkényi Tibor egyetemi
tanár, a független szakértk vezetje, el-

mondotta, hogy az Akadémia elnökségé-
nek megállapítása, amely szerint a szóban
forgó terület „nem alkalmatlan” a létesít-

mény számára, elfogadhatatlan. Rámuta-
tott, hogy rfelvételen kirajzolódiK: a Me-
csekalja-törés egy arra merleges töréssel

éppen a kiszemelt terület közvetlen közelé-
ben keresztezdik, s ez fokozott szeizmici-
tás helye lehet.

A pécsi és a veszprémi akadémiai bizott-

ság együttes ülésén Veszprémben — 1989.
V. 24-én — bejelentette Nemecz Ern, az
MTA rendes tagja, hogy az ófalui radio-

aktívhulladék-temet létesítésével kapcsola-
tos vizsgálatra szervezett alkalmi akadé-
miai bizottság kitart korábbi álláspontja
mellett. Messzemenkig figyelembe vették
az Ófalu által megbízott másik szakérti
csoport véleményét s ellenérveit, amelyek
végül is segítséget adtak e bizottságnak
ahhoz, hogy a legkritikusabb területre irá-

nyítsák figyelmüket. Arra a meggyzdésre
jutottak, hogy a kiszemelt terület a terve-
zett technológia szigorú betartása mellett
alkalmas a radioaktív hulladékok elteme-
tésére.

1989. VIII. 30-án az uránbányászok és
szénbányászok tüntettek Pécsett a bányák
bezárásának terve ellen. „Nem kell a szén,
nem kell mán ! — mivel ftünk holnap-
után?” volt a jelszó az egyik transzparen-
sen. A forró hangulatú munkásgylés ered-
ménytelen maradt, a belügyminiszternek
félbe kellett hagynia nyilatkozatát. Másnap
a minisztertanács ülésérl kiadott közle-
ményben az olvasható, hogy a kudarcot
vallott kísérlet nem rendítette meg a kor-
mány eltökéltségét, hogy az uránbányásza-
tot le kell állítani, és a leállítással nem sza-
bad megvárni az állami támogatással léte-

sítend új munkahelyek elkészültét. A mi-
nisztertanács irreálisnak tartja azt a Pé-
csett hangoztatott elképzelést, hogy a bá-
nyabezárás egyáltalán ne szerepeljen a
szerkezetátalakítási tervek között.

A 39. bányásznapi ünnepségen (1989.
IX. 1.) az ipari miniszter tudtul adta, hogy
a következ 3— 5 évben a bányászok száma
várhatóan 10—12 ezerrel csökken.

A Minisztertanács 1104/1989. (VII. 25.)

MT határozata az 1989. évi vállalati támo-
gatásokról tartalmazza (alább csupán rész-

letek olvashatók !) a gazdálkodó szerveze-
tek által 1989-ben az állami költségvetésbl
igényelhet támogatást, legfeljebb a meg-
jelölt összeg erejéig:

1.1. Országos Érc- és Ásványbányák de-
konjunkturális intervenciós alapból bánya-
bezárási költségek részbeni fedezésére 9 MFt

1.2. a) Bányászati vállalatok

felhalmozási kiadás dolgozóik la-

kástámogatása miatt 530 MFt
2. Az 1989. év állami költségvetésben

eredetileg elirányzott összegtl eltér,
csökkentett mérték támogatást igényel-

hetnek, legfeljebb a megjelölt összeg ere-

jéig:

2.1. Mecseki Szénbányák Vállalat

árkiegészítés kokszolható szénfélesé-

gek értékesítése miatt 360 MFt
4. Az 1989. évi állami költségvetésben

elirányzott összegbl nem kaphat állami
támogatást
— a Mecseki Ércbányászati Vállalat

egyéb vállalati támogatás címén az
1993-ig érvényes hosszú távú szov-
jet-magyar államközi egyezmény
miatt.

6. A határozat 1989. VII. 25-én lép ha-

tályba és XII. 31-én hatályát veszti.

A Minisztertanács 1109/1989 (VII. 31.)

MT határozata a Recski Ércbánya állam-

igazgatási felügyelet alá helyezésérl.
„A Minisztertanács a 33/1984 (X. 31.)

MT rendelet 17. §-a (2) bekezdésének b)

pontja alapján az ipari miniszter által ala-
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pítandó Recski Ércbánya Vállalatot állam-
igazgatási felügyelet alatt álló vállalattá

jelöli ki.

A Nógrádi Szénbányák sorsának rendezé-
sére 1988. XII. hóban írtak alá szanálási
megállapodást. Akkor úgy látszott, van
kilátás a teljesítésére; 1989. Vili. hó végére
kiderült, hogy a vállalat nem képes eleget
tenni az elírásoknak. Az 1 GFt érték
vállalati vagyont 2,2 GFt adósság terheli,

jóllehet közben néhány értékes ingatlanát
is eladta. További hitelt nem kap, fizetési

kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

A bánya a megállapodás megváltoztatá-
sát indítványozta, a bankok azonban nem
láttak garanciát a helyzet javulására. Ezért
a szanáló szervezet úgy döntött, hogy
csakis a felszámolási eljárás hozhat rende-
zést a pénzügyekben.
A fvárosi bíróság októberi döntésének

elébe vágva a felszámolási eljárásra kidol-
gozták a programot. Eszerint 1990 elején
bezárják a gazdaságtalanul termel, mély-
mvelés kányási aknaüzemet s ezzel a to-

vábbiakban nem ad a lakosság számára
szenet a Nógrádi Szénbányák.

1989 márciusában publikált adatok sze-
rint a Veszprémi Szénbányák vállalathoz
tartozó szénmedencékbl 1987 végéig az
alábbi szénmennyiséget termelték ki:

A bányászkodás kezdete Millió t

Ajkai 1865 73,7
Bálinkai 1920 26,2
Dudari 1945 17,2
Várpalotai 1876 64,7

Megszigorított környezetvédelmi elírá-
sok kötik 1989-ben a bakonyi bauxit-
bányászatot. A Hévízi tó védelme érdeké-
ben ugyanis megváltoztatták a vízjogi en-
gedély elírásait: a korábbi megengedett
240 m3/perc vízkiemelést 220-ra csökken-
tették. E döntés a termelés és a dolgozók
átcsoportosítására készteti a vállalatot, s

ezzel az új bánya építése elkészítésének a
meggyorsítására. Az 1989. évi terv ennek
megfelelen változott, azaz Halimbán csök-
kentik a termelést, az Iza- és a Deáki
Bányában meggyorsítják a készletek kiter-

melését, továbbá fokozzák a tempót a
Deáki- és Csab-puszta bányáinak elkészí-
tésén.

1989. TV. 13-án rendkívüli ülést tartott
a tapolcai városi tanács, az egy ideje tartó
és élesed vitáról Hévíz és a bauxitbánya
között. Fazekas János, a bányavállalat
igazgatója tájékoztatta a tanácsülést. El-
mondta, hogy a nyírádi bányát leghama-

rabb 1990 végén lehet bezárni, ám ez a
korai idpont mintegy 6 GFt érték bauxit-
vagyon benthagyását jelentené. Ezen felül

160 M$ (azaz: dollár)-t tenne ki a kies
mennyiséget pótló import bauxit ára, umíg
a termelést megkezdhetik Csab-pusztán. A
referátum következtetése az volt, hogy a
nyírádi vízkiemelést 1992 decemberében
kellene megszüntetni, mert akkor a gazda-
sági veszteség csak 6% -át teszi ki an-
nak, ami az azonnali leállítással állna el.
A minisztertanács 1989. IV. 20-án tar-

tott ülésén elterjesztést hallgatott meg
a nyírádi bauxitbányászat Hévízi-tóra gya-
korolt hatásáról és úgy döntött, hogy hala-
déktalanul meg kell kezdeni a bányászat
leállítását, és legkésbb egy éven belül be
kell zárni a bányát.
A döntés után Dózsa Lajos, a Magyar

Alumíniumipari Tröszt vezérigazgatója nyi-
latkozatában elmondotta, hogy a magyar
alumíniumipar számára a lehet legkedve-
ztlenebb döntés született. Az utóbbi hó-
napokban három változatban dolgoztak ki
programot a nyírádi bánya leállítására, de
a legkorábbi határid 1990. XII. 31. volt.

A fél évvel elbbre hozott leállítás rend-
kívül nehéz feladat elé állítja a bauxit-
bányászatot. A leállítandó lelhely Deáki
és Iza bányájának 43 km hosszú vágatait
ki kell üríteni, majd a vágatokat ferttle-
níteni, mert az ide visszaáramló víz belejut
a regionális vízellátó rendszerbe. Az érin-
tett bányák évente 700— 800 ezer t bauxi-
tot adtak s ezt dolgozta fel az ajkai timföld-
gyár. Ez a mennyiség két évig, az újabb
bányanyitásig csak importból pótolható,
több mint 150 millió dollárért.

A sajtó IV. 29-én közölte, hogy a Bakonyi
Bauxitbánya Vállalat szakszervezeti bizott-
sága tudomásul veszi a miniszterelnök vá-
laszát korábbi állásfoglalásukra. Eszerint
1990. VI. 30-ig folytathatják a termelést
s ezt követen kezdik meg az eszközök ki-

mentését és a ferttlenítést. így lehetség
van a már feltárt bauxitvagyon jelents
részének kitermelésére is.

Annotációk a Hévízi-tóval kapcsolatban
a közérdekldés által figyelemmel kísért

hidrogeológiai kérdések sajtójához:
S. Boda András: Kegyelmet a hévízi tó-

nak — Népszava 1989. IV. 6., p. 9.

(Dr. Balogh Zoltán, a hévízi kórház kor-

mánybiztos-igazgatója a tó állapotáról).

Búza Péter: Hévízrl — döntés eltt:
A bizottság vezetje nyilatkozik a Magyar
Nemzetnek — Magyar Nemzet 1989. IV. 5.,

p. 9. (Almássy Endre, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium szakértbizottsá-
gának vezetje a bauxitbányászatról és a
vízügyi problémákról).
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Búza Péter: Hévíz mindenkié: Tüntetés
a tóért — Magyar Nemzet 1989. IV. 18.,

p. 4. (A hévízi tüntetés.)
Ekler Elemér: Megvan a Hévízi-tó meg-

mentésének kulcsa? — Dunántúli Panorá-
ma 1989. 3., p. 4. (Tanczenberger Sándor
nagykanizsai geológus elképzelése a tó
megmentésére

.

)

Illés Béla: Közös ügyünk a Hévízi-tó
védelme — Magyar Hírlap 1989. IV. 13.,

p. 6. (A Szociális és Egészségügyi Miniszté-
rium álláspontja a tó ügyében.)
Juhász Erzsébet: Tóvédelmi tüntetés

eltt — Magyar Hírlap 1989. TV. 11., p. 4.

(A hévízi tanács el van szánva a tó meg-
mentésére.)

Pavics Lázár: így sakkozik a MÁT:
A milliárdos király meztelen — Magyar
Nemzet 1989. IV. 20., p. 6. (A Magyar
Alumíniumipari Tröszt állami támogatás-
ból él, de lefölözi a hasznot.)

1989. I. elején tudatták a lapok, hogy a
gazdaságilag elmaradott térségek fejleszté-

sét szolgáló alapból 13 MFt támogatást ka-
pott a Perkupán (Borsod-Abaúj -Zemplén
m.) létesített díszítküzem. A cél a hazai
burkolóanyag-ellátás javítása, a választék
bvítése és távlatilag export. Az 50 MFt-os
beruházás száz dolgozót foglalkoztat és
javarészt az Északi-középhegység termés-
köveibl készítenek különböz szín és mé-
ret burkolólapokat gránitból, andezitbl,
mészkbl és márványból, padlók és falak
borítására, bútorok díszlapjai számára.

Évi 50 000 m2 termelést terveznek, de ez
a négyszeresére lesz növelhet a késbbiek-
ben, újabb olasz automata gépek beállítá-

sával.

1989. V. 1-jén egész napos ünnepséget
rendeztek Szánkon. Huszonöt éve kezd-
dött meg a Duna—Tisza közén a szén-

hidrogének kutatása és kitermelése. A kis-

kunsági üzem 1200 fs kollektívája meg-
kapta az élüzem címet.

A Mszaki és Természettudományi Egye-
sületek Szövetsége (MTESZ) vezetsége
1989. VI. 7-én — a szó szoros értelmében
egyik napról a másikra — leállította két-

hetenkénti folyóirata, a Delta— Impulzus
megjelentetését. 16 tagú szerkesztbizottsá-
gának tagja volt Dank Viktor. A lapban
több szakmánkba vágó cikk jelent meg.
Az Impulzus, késbb Új Impulzus, utóbb

Delta— Impulzus néven megjelent mérnök-
újság nem érte meg negyedik születésnap-
ját. Els száma 1985. X. 5-ón jelent meg,
felváltva az eltte harminc éven át folya-

matosan kiadott Mszaki Életet, és foly-

tatva a Mszaki Értelmiség és a Magyar
Technika cím folyóiratok által 1945-ben

megnjutott sort. Az utolsó szám ,,V. (XLIV)
évfolyam, 13. szám, 1989. július 1.” jelzet-

tel, 58 oldalon jelent meg, ára 19 Ft volt.

Fiatalok kutatásainak támogatása. A
Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)
központi bizottsága, az Ipari Minisztérium,
a Mezgazdasági és Élelmezési Miniszté-
rium, az Orsz. Mszaki Fejlesztési Bizott-
ság 1988-ban pályázatot hirdetett fiatal szak-
emberek által kezdeményezett tudományos
kutatási és mszaki fejlesztési témák tá-

mogatására, ül. finanszírozására. Pályáza-
tot nyújthatott be minden vállalatnál,

kutatóintézetben vagy felsoktatási intéz-

ményben dolgozó fiatal. A pályázat célja

az volt, hogy felszínre hozza a fiatal szak-
emberek társadalmi-gazdasági céljaink el-

érését szolgáló tudományos kutatási és

mszaki fejlesztési elképzeléseit, egyben
lehetséget is adjon ezek megvalósítására.
A beérkezett pályázatok közül az Ipari

Minisztérium az Ipari fejlesztési Bankon
keresztül, központi mszaki fejlesztési

alapjából, átlagosan 50%-os visszatérítési

kötelezettség mellett 43 pályázat megvaló-
sításához adott támogatást.
Ezek között találjuk Szilágyi Gábor és

társai pályázatát a Központi Bányászati
Fejlesztési Intézetben. Tárgya: Bányavíz-
védelmi munkák tervezésének, irányításá-

nak és üzemellenrzésének gépesítése, ill.

automatizálása karsztvízveszélyes bánya-
üzemekben. A támogatás összege kétmillió-

egyszázezer Ft.

A Dunaföldváron 1934-ben lelt mammut-
borjú csontvázat dr. Vörös István, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum paleozoológusának
irányításával, Bucsányi Kálmán frestau-
rátor tervei szerint, újszer módon állítot-

ták ki a szekszárdi múzeumban. A restaurált
csontok anatómiai rendben láthatók az s-
állat megfestett sziluettjébe applikálva.

A múzeumok 1988. évi mködési adatai-
ból kitnik, hogy o látogatottság 8,6%-kal
csökkent, ami 1,73 millió ft, jelent, s ezzel
az eddig folyton gyarapodó számsorban az
1983. évbelinél is alacsonyabb: 18 335 061
látogató. A Természettudományi Múzeum
a 13. helyet foglalja el a látogatottság listá-

ján 241 984 fvel s 19,1% (csaknem 39 000
f) gyarapodással, a megelz év 17. helye
után. Az 1000 látogató alatti adattal sze-

repl legalacsonyabb látogatottságú mú-
zeumok 80 tételes listáján a 32. helyen van
a leninvárosi Természetvédelmi Bemutató-
ház, 612 látogatóval, az 1987. évi 71. hely
és 126 látogató után. A 77. helyen van a
visegrádi (Lepence) Zsigmondy Vilmos
Gyjtemény 114 látogatóval.
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1989. V. 4-én délután 3 órakor a Nemzeti
Múzeum kandallóé termében Krenner
József emlékkiállítása nyílt meg. Mahunka
Sándor figazgatóhelyettes bevezet szavai

után Embey-Isztin Antal tárigazgató meg-
nyitójában áttekintette Krenner életút-

ját. A válogatott, szépen elrendezett kiállí-

tási anyag részben a család megrzött
relikviáiból áll, többek között Tschermak
és Suess indexbeli bejegyzéseivel és alá-

írásaival, kinevezési okiratokkal, Krenner
jegyzkönyveivel, Eötvös Loránddal vál-

tott üzenet -céduláival. Nemzetközileg el-

ismert mineralógusunk születésének 150.

évfordulója jó alkalmat adott a rangos

megemlékezésekre.

Kordos László „Az újabb rudabányai
koponyalelet és az emberré válás” címmel
eladást tartott a Földtani Intézet dísztermé-

ben 1989. VI. 14-én, 14 h-kor. Az eladást
az MTA X. Osztálya, az MTA Biológiai

Tudományok Osztálya, Társulatunk és a
M. Állami Földtani Intézet közösen ren-

dezte.

1989. VII. 7-én 16 h-kor a dr. Kertai
György ásványgyjteményébl rendezett
ásványkiállítást nyitott meg Zalaegerszegen
a Magyar Olajipari Múzeumban dr. Mats-
kási István, a Természettudományi Mú-
zeum figazgatója. A megnyitón jelen volt

az adományozó, társulatunk egykori elnö-

kének özvegye is.

A kiállítás szeptember végéig tartott

nyitva.

Az 1971-ben alapított Magyar Alumí-
niumipari Múzeum 1984. IX. 7-én — a ma-
gyar alumíniumipar 50 éves jubileumi ün-

nepségsorozatának keretében — nyílt meg
új, állandó kiállításával Székesfehérvárott,

a Zombori út 12. szám alatt: 50 éves a
magyar alumíniumipar. A mintegy 500
négyzetméteren elhelyezett múzeum öt

részbl áll, többek között bemutatja a
bauxitkutatást, -bányászatot is. Az arckép-

csarnok a jelents szakemberek portréit

mutatja be. A múzeum hétf kivételével

naponta 14— 17, vasár- és ünnepnap 10—
17 óra között van nyitva. Elre bejelentett

csoportos látogatás esetén eltekintenek a

nyitvatartási idtl. Informál: dr. László
Gábor múzeumigazgató, a 06-22-12-465

telefonszámon.

1988. december végén beszakadt Budán
az I. kerületi, naphegyi Tigris utca középs
szakaszán az út, az egyik ház eltt. Január
elején a barlangkutatók kezdtek vizsgá-

lódni. 10 m mélyen vízfolyást találtak, nyil-

ván cstörésbl, a víz elfolyik. Ebbl el-
zetesen azt a következtetést vonták le.

hogy akár a Rózsdombon, talán itt is

hévizes eredet barlangjárat nyílt meg a

felszínre.

Különösen nagy kárt okozó beomlások-
kal veszélyeztetett területté nyilvánította a
budai Várhegyet a fvárosi tanács végre-

hajtó bizottsága 1989. VI. 19-i ülésén.

Utasította a városrendezési és építészeti

fosztályt, hogy a Várhegy fennsíkját és a
lejtket is vegye föl a fváros felszínmoz-

gásveszélyes, azaz földcsuszamlástól fenye-

getett területei közé.

A fosztályvezet nyilatkozata szerint

1995 végéig mintegy 800 MFt-nyi beruhá-
zásra van szükség a Vár alatti, részben
természetes barlangrendszer, részben épí-

tett pincék megersítésére, illetve az elen-

gedhetetlen közm-felújításra.

1989. V. 11-én 14 h-kor a Magyar Föld-
rajzi Társaság és a múzeum közös rendezé-
sében tudománytörténeti eladóülés volt

az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban.
A tíz eladásból kett tart számot érdek-
ldésünkre:

Szabó József (Egyetem, Debrecen): A
földtudományok oktatása és kutatása a
debreceni egyetem bölcsészettudományi
karán;
Hála József (Földtani Intézet): Szabó

József geológus amerikai utazásának (1882)
tudományos eredményei.

1989. V. 12-én ünnepélyesen adták át az

Eötvös L. Tudományegyetem új, lágymá-
nyosi kémiai épületét. Fülöp József rektor

az ünnepségen emlékeztetett arra, hogy
három évvel korábban, ugyanezen a napon
— az egyetem alapításának 350. évforduló-

ján — helyezték el az új tömb alapkövét.

1,3 GFt beruházási összeg nyomán a Ter-

mészettudományi Kar vegyész tanszék-

csoportja sszel beköltözik ide, a hateme-
letes, korszer épületbe, ahol két nagy
eladóterem van. Még ez évben megkezdik
a fizikai tömb építését, ami a terv szerint

1993-ig tart. Ezt a földtudományi épület

követi majd. A vegyészek Múzeum körúti

épületeit a Bölcsészettudományi Kar tan-

székei kapják meg.

1989. V. 18-án de. 10 órakor Celldömölk

határában a Sághegyen geológiai tan-

ösvényt avattak. A földtani természet-

védelem napját els alkalommal rendezték

meg hazánkban ez alkalommal. A földtani

bemutató helyet Tardy János, a Barlang-

tani Intézet igazgatója és Oravecz János,

az ELTE Földtani Tanszékének adjunk-

tusa kezdeményezte és közremködésükkel
hozta létre Vas megye és Celldömölk város
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tanácsa, valamint a Környezetvédelmi és

Vízgazdálkodási Minisztérium.
Az ünnepélyes alkalommal Tóth József,

a városi tanács elnöke üdvözölte a meg-
jelenteket. Köszöntt mondott és ismer-
tette az elzményeket Tardy János, a tan-
ösvényt felavatta Dank Viktor, a Központi
Földtani Hivatal elnöke, a TIT Országos
Földtudományi Választmányának elnöke,
végül a felhagyott kbányában kialakított,

öntött magyarázótáblákkal ellátott tan-
ösvényt bemutatta s az érdekldket azon
végigvezette Oravecz János.
A tanösvény leírása az Élet és Tudomány

akkor aktuális számában, illusztrálva, meg-
jelent: Oravecz J.—Tardy J.: Földtani
tanösvény a Ság hegyen — Élet és Tudo-
mány 1989/20. pp. 626 — 628., 3 ábra.

1989-ben jubilál az Érc- és Ásványbányák
vállalat, amely a jobban szakosodott bá-
nyavállalatok mellett az összes nemfémes
és (a megsznben lev) színes- és fekete-

fémérces ásványi nyersanyagok termelje.
Jelen szervezetében 25 éves.

Jogeldjei — kiváltképpen az érces pro-
filban — sokkal nagyobb múltra tekintenek
vissza. Rudabánya nemrég bezárt bányái
pl. több száz éve kezdtek mködni. A mint-
egy 2 milliárd Ft termelési értéket elállító
vállalat öntödei homokot 0,016% vastarta-
lommal tud elállítani, ami a legkényesebb
igényeket is kielégíti. A dolomitot értékes
termékekké, az erdbényei kovaföldet pró-
baüzemét folytató gyárban kohászati szi-

getel lapkává dolgozzák fel. Az alsótele-

kesi gipsz bányászata még új profiljuk.

Gyöngyösoroszi bezárt színesfémére bányá-
ja helyett a hulladék ólomakkumulátor-
feldolgozást építik ki. Ugyanakkor nincs
megoldás még ma sem a recski színesfémére
kiaknázására vagy a munkálatok megnyug-
tató lezárására, ide s tova húsz éve már.

A bs— nagymarosi vízlépcsrendszer épí-

tésének Nagymarosnál folyó munkálatait
1989. V. 13-i hatállyal fölfüggesztette a
Minisztertanács. Ezzel kapcsolatban a Mi-
nisztertanács 1071/1989 (VI. 15.) MT sz.

határozatával a hazai és nemzetközi tevé-

kenység irányítása és koordinálása céljából

kormánybiztost nevezett ki.

A határozat elírja szakérti bizottság
létrehozását, amelynek tagjait a miniszte-

rek, ill. országos hatáskör szervek vezeti
nevezik ki s akik munkaköri feladataiktól

átmenetileg mentesítve végzik munkáju-
kat. A 12 szerv között szerepel a Központi
Földtani Hivatal is.

A kormánybiztos koordinálásával vég-
zend feladatok között els az alábbi:

„I. Magyar— csehszlovák szakérti bi-

zottság munkájával összefügg magyar
kezdeményezés feladatok.

1/1. A nagymarosi vízlépcs felépíthet-
ségének vizsgálata szeizmológiai-tektonikai
szempontból.

Felels: a Központi Földtani Hivatal
elnöke.

1/2. A Bs—Nagymarosi Vízlépcs térsé-

gében szeizmikus aktivitás valószínségé-
nek vizsgálata a tározható vízmennyiség és

az üzemmód meghatározása, beleértve a
nagymarosi gát megépíthetsége szempont-
jából.

Felels: a Központi Földtani Hivatal
elnöke.

1989. III. 29-én Székesfehérvárott há-
romnapos tanácskozás kezddött, amelyen
Csehszlovákia, Lengyelország, Magyaror-
szág, Románia és a Szovjetunió geodéziai
szolgálatánál tevékenyked koordinátorok
bejelentették, hogy térkép készül a Kárpát-
medence és a Balkán-hegység régiójában
zajló földkéregmozgásokról, a térség föld-

rengésveszélyes pontjairól. Az érintett or-

szágok beruházási biztonságát növel do-
kumentáció 1990-re készül el.

Havannában keltezve 1989. IV. 8-án
adta hírül a sajtó, hogy elkészült Kuba
els teljes, 1 : 250 000 méretarányú föld-

tani térképe, amely harmadrészben a ma-
gyar geológusok munkájának az eredmé-
nye. Am elkészítésében az elmúlt húsz óv
alatt a kubaiakon és magyarokon kívül
szovjet, bolgár és lengyel szakértk is köz-
remködtek.

1989 márciusában mutatták be a Nem-
zeti Színházban GalgÓCZi Erzsébet Vidra-

vas cím híres regényébl készült színm-
vet. A kritika szerint nem sikerült a regény
erényeit átvinni a színpadra, a MAORT-
per és Simon Pál (alias Papp Simon) f-
vádlott tragikuma más történetekbl is-

mert általánosságokban olvad föl. A re-

gény színpadra történt átdolgozása min-
denesetre mutatja azt az érdekldést, ami
hosszú évtizedek hallgatása után ébredt a
magyarországi kolajtermelés els nagy
periódusát lezáró és országosan ismertté

vált történet iránt.

1989. V. 12-i sajtóhír szerint a Rettenetes

Iván vulkán, több évtizednyi pihenés után,

ismét mködésbe lépett a Kurili-szigetek

legnagyobb szigetén, lturupon. A tzhányó
kráterébl 200 m átmérj hamu- és gáz-

oszlopot ereget.
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Magyarok Amerikában

Magyar közremködés a 28. Nemzetközi Geológuskongresszuson

VY
rashington D. C., Egyesült Államok, 1989. július 9—19.

A kongresszus programján 30 eladás
szerepelt magyarországi (társ)szerzktl, az
alábbiak szerint.

1. Salters V. J. M. — Hart S. R.— Pantó

Gy.: A Kárpátok alatti (magyar-

országi) felsköpeny jellegei, a ma-
gyarországi alkáli és mészalkáli vul-

kánosság, valamint lherzolit zárvá-
nyok alapján

2. Deák J.— Erdélyi M.— Liebe P.: A
Nagy Magyar Alföld mélységi víz-

áramlási rendszerei

3. Polgári M. — Okita P. M.— Hein J. R.:

Stabil izotóp adatok az úrkúti man-
gánérctelep genetikájához

4. Polgári M. — Okita P. M.— Hein J. R.:

Az útkúti mangántelep eredete

6.

Muller B.—Fuchs K. — Brereton R.—
Evans C.— Horváth F.—Maury V.:

Stressz-irányítottság Európában, kút-
kitörésekbí levezetve

6. Alföldi L.: Mérgez és veszélyes hulla-

dékok vízföldtani vonatkozásai Ma-
gyarországon

7. Maksimovié Z.— Pantó Gy.: Adalék a

mediterrán karsztbauxittelepek rit-

kaföldfém-geokémiájához
8. Downes H. — Pantó Gy.— Árkai P.:

Bükk hegységi (Magyarország) lehet-

ségesen ofiolit jelleg mezozóos mag-
más kzetek ritkaföldfém- és izotóp-
geokémiája

9. Deák J.: A Nagy Magyar Alföld s-
éghajlati vizsgálata izotóphidrológiai
módszerrel

10. Réti Zs.: Két egymástól távoli ofiolit

összehasonlítása: a bódvavölgyi (Ma-
gyarország) nem-teljes ofiolit összlet

és a mirafloresi (Kuba) ofiolit

11. Hámor T.: A molassz üledékképzdés

anoxikus jellegének geokémiai és

szedimentológiai indikátorai
12. Gulyás E. K.: Magyarországi városi

települések pincék és üregek okozta
mérnökgeológiai és vízföldtani prob-
lémái

13. Kázmér M.— Szabó Cs.: Az apuliai le-

mezperem geometriája: jura-kréta
neptuni és plutói telérekbl adódó
megszorítások

14. Bérezi I.— Geiger J.— Lelkes P.: A
Nagy Magyar Alföld szarmata utáni
medencefejldésének számítógépes
modellezése

16.

Bérezi Sz.: Peridotit zárványok a Per-

sányi-hegység (Erdély, Románia) ba-
zaltjaiban

16. Bérezi Sz.— Szabó Cs.: Egységesen sok-

réteges klinopiroxén megakristály
zárvány Szentbókálláról (Magyar-
ország)

17. Bállá Z.: Az európai északalpi hegység-

ívek eredetérl
18. Bállá Z.: Öröklött jelleg vagy tektoni-

kai igazodás?
19. Kubovics I. — Szabó Cs. — Sólymos K.—

Molnár Zs.: Magyarország kréta

lamprofirjaiban és neogén alkáli-

bazaltjaiban elforduló metaszoma-
tizált ultrabázisos zárványok kzet-
tana és geokémiája

20. Koncz I. — Szalay A.: A Pannon-meden-

ce felspliocén üledékei szervesanya-
gának mennyisége, típusa és érett-

sége
21. D’Argenio B. — Mindszenty A.: A me-

diterrán régió kréta-paleogén bauxit-
jai — tektonikai megközelítés

22. Csemy T.: A Balaton (Magyarország)

komplex földtani vizsgálata és ered-

ményei
23. Császár G.: Az urgon fácies a cirkum-

mediterrán területen

24. Ság L.— Majoros Gy.: A közép-európai

Pannon-medence aljzatának szerke-

zete és fejldése, herciniai és idsebb
szerkezeti emeleteinek felépítése

25. Ság L. — Szili Gy. —Vándorfi R. I.:

A magyarországi szénhidrogénterme-
lés földtani alapelvei, fejldéstörté-
nete és gazdasági szerepe

26. Phillips R. L.— Révész I.— Bérezi I.—

Mattick E. E.— Rumpler J.: Tavi-

delta folyamatok és üledékképzdés
egy mély tómedencében DK-Magyar-
országon

27. Pogácsás Gy. és társai: A Pannóniai-

medence szeizmo- és magnetosztra-
tigráfiájának korrelációja

28. Pogácsás Gy. — Seifert H. P.: A közép-

európai Bécsi- és Pannóniai-medence
neogén üledékképzdésének és tekto-

nikájának összehasonlítása
29. Lelkes Gy.: A Maldive-szigetek recens

karbonátüledékeinek kzettani vizs-

gálata

9 Földtani Közlöny
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30. Márton E.—Tari G.: Neogén tömb-
elfordulások a Pannóniai-medencé-
ben

„Msoron kívül” elhangzott (alulírott

révén) az egyik tudománytörténeti szekció-
ban Hála J., Kecskeméti T. és Póka T.
„háromból ötvözött” eladása Szabó Jó-
zsef és Hantken Miksa szerepérl a XIX.
századi transzatlanti geológiai eszmecseré-
ben. Ezenkívül szétosztottuk 100 példány-
ban az „Ásványi nyersanyagkutatás törté-

nete Magyarországon 1945-ig” c. angol
nyelv kiadványt (Magyarhoni Földtani
Társulat és a Magyar Állami Földtani
Intézet kiadása, szerk. Csíky G. és Vitá-
lis Gy.).

Érdekes az eladások tematikus meg-
oszlása:

1. Üledékes kzettan, kifejldéstan 5,5

(11, 22, 23, 26, 28, 29)
2. Magmás kzettan 5 (1, 10, 16, 16, 19,)

3. Szerkezeti földtan 4,5 (13, 17, 18, 24)

28)
4. Teleptan 3 (3, 4, 21)
5. Geofizika 3 (5, 27, 30)
6. Geokémia 2 (7, 8)

7. Vízföldtan 2 (2, 6)
8. Kolaj földtan 1 (25)
9. Szervesgeokémia 1 (20)

10. séghajlattan 1 (9)

11. Mérnökgeológia 1 (12)
12. Számítógépi modellezés 1 (14)
13. Tudománytörténet 1 (31, msoron

kívül)
Meglep az slénytan és a hagyományos

rétegtan teljes hiánya. Természetesen vilá-

gos, hogy ez a tematikus megoszlás elég
esetleges és nem tekinthet reprezentatív-
nak a geológiai tudományterületek hazai
súlyára. Az is természetes, hogy a szerzk
névsora nem egyezik meg a kongresszuson
részt vett 36 magyarországi geológuséval.
Több szerz nem volt jelen, és nem egy
jelenlev nem szerepelt eladással.
A szereplésnek voltak más, voltaképpen

nem kevésbé jelents formái is. Több kol-
légánk vett, részt vitaüléseken és bizottsági
üléseken. Pl. Császár G. a kréta vita-
fórumon, Erdélyi Gáborné a COGEODOC
ülésén stb. Ezeket csak az egyéni úti-

jelentésekbl lehetne összeállítani. Az el-

hangzott hozzászólásokat pedig még azok-
ból sem.
Az IUGS tanácsülésén Magyarországot

Pantó Gy. képviselte.
Nem lenne teljes a kép, ha figyelmen

kívül hagynánk a „külföldön él magyar”

kollégák eladásait.
1. G. A. Jamieson és társai, köztük Ki-

lónyi T. I. (Nagy-Britannia) : Üledék-

képzdési és szeizmikus fácies-modellek
a Nílus-delta offshore részérl, és jelen-
tségük a szénhidrogén-perspektívikus-
ság szempontjából

2. Gaál G. (Finnország): Kora-protero-

zóos ércképzdés és kapcsolata a lemez-
tektonikával a Fennoszkandiai (Balti)

pajzson
3. Farkas S. E. (USA) — L. D. Ringe:
GRASS 3, digitális analízis az Omineca
kristályos övtl a Western Basin hegy-
ségig

4. Gaál G. (Finnország) : A Fennoszkan-

diai (Balti) pajzs szerkezeti fejldése
— az archai és a proterozóos geológia
összehasonlítása, különös tekintettel a
gránit-zöldk képzdményekre

6. Ürai J. L. (Hollandia)—Williams P.

F.: A szálas telérek képzdésérl és

jelentségérl
6. Nagy B. (USA): Aminoacid szennye-

zdés felismerése, a fekete palák kero-
génjének molekuláris elemzését meg-
elzen

7. Zolnai G. (Franciaország )

:

Intrakon-

tinentális mobilis övezetek és passzív
tektonizmus

8. Kocsis S. (Kanada) —N. Eyles: Ás-

ványtoriatok glaciális üledékekben és

kzetekben: üledékföldtan és kutatási
modellek

9. LaBrecque J. L. és társai, köztük
Kovács L. (USA): USAC légitérképe-

zési eredmények a Weddell-medencérl
10. Kilényi T. I. (Nagy-Britannia) és tár-

sai: A Duala-medence (Kamerun part-

jai eltt) szerkezete, rétegtana és szén-

hidrogén-perspektívája
11. Markovics G. (Nagy- Britannia )

:

A
„személyes kötdés” szerepe a föld-

tudományok oktatásában
12. Markovics G. (Nagy- Britannia )

:

A
Viktória királyn-féle Nevelési Bizo-

nyítvány (VCE) a geológiában: fels-

középiskolai tanulmány

Nem csoda, hogy a hat országban (Finn-

ország, Franciaország, Hollandia, Kanada,
Nagy-Britannia, USA) él kilenc kolléga

eladásai szakterületben és földrajzilag is

lényegesen kibvítik a képet (Kanadától
Afrikán át Antarktiszig, a lógitérképezés-

tl a földtan oktatásáig).

Feltétlenül megemlítend a Német De-
mokratikus Köztársaságból Magyarország-

ra települt Kozur H. kolléga két eladása:

1. Kozur H.: A szárazföldi triász korrelá-

ciója, különös tekintettel az alsótriászra,

és összehasonlítása a tengeri skálával.
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2. Kozur H.: A Melóte-Hallstatt Rift fej-

ldése és jelentsége az Alpok és a Kár-
pátok korai fejldéstörténete szempont-
jából.

Ezek közül az els a magyar eladások
vonatkozásában hiányként említett s-
lény tani-rétegtani témakörbe tartozik.

A kongresszusi kiállítás számos kiállító

cége között a magyar GEOMINCO RT is

szerepelt. Standja a magyarok központja,

találkozóhelye volt a kongresszus folya-

mán. A gazdag dokumentáció még azt is

lehetvé tette, hogy a brazilok távolmara-
dása miatt felszabadult standon magyar
földtani térképkiállítást rögtönözzünk

Cserny T. kollégával, a „Földtani térké-

pezés története” c. poszter-bemutató kere-

tében (persze, sajnos, csak modern tér-

képekbl).
A kongresszus nagy gazdagsága és zsú-

folt programja (5888 résztvev . . . !) miatt
könnyen lehetséges, hogy néhány dolog
elkerülte a figyelmemet. Ezért az érintett

kollégák szíves elnézését kérem.
Végeredményben, úgy vélem, elégedet-

tek lehetünk a magyarok szereplésével a
28. Nemzetközi Geológuskongresszuson.

Dudich Endre

IGCP híradó

1988-ban befejezdött kilenc projekt: 5,

156, 157, 158, 197, 198, 199, 218 és 220.

A Tanács újonnan megválasztott elnöke

(a 6 óvót letöltött K. S. Heier, Norvégia,
után) Prof. A. J. Naldrett, Toronto Uni-
versity, Kanada.

Elnökletével a Tanács 1989 februárjában
huszonnégy (ez az eddigi rekord) javaslat-

ból tizenkettt fogadott el. Ezzel az „él”
projektek száma 52-rl 55-re emelkedett.
Az új projektek a következk:
234 Prekambriumi vulkáni-üledékes össz-

letek Nyugat-Afrikában és kapcsola-

tuk a világ más hasonló képzdmé-
nyeivel. — Ideiglenesen, csak 1989-re.

I. Yacé (Elefántcsontpart).

253 A pleisztocén elvégzdése. — Ideigle-

nesen, csak 1989-re. J. Lttndqvist
(Svédország)

.

267 Paleozóos nagyszerkezeti egységek a
cirkumpacifikus orogénben. 1989—
1993. M. J. Rickard (Ausztrália),

Guo Lingzhai (Kína).
275 A Balti-pajzs mélyföldtana — 1989—

1993. F. P. Mitrofanov (Szovjet-

unió), R. Gorbatschev (Svédország).
281 Dél-Amerika negyedkori éghajlatai

1989—1993. J. Argollo B. (Bolívia).

282 Ritkafémes granitoidok — 1989 —
1993. Zhu Jinchtt (Kína), P. J. Pol-
lard (Ausztrália).

283 A Paleoázsiai óceán fejldése —
— 1989 — 1993. Xiao Xuinchang és

He Guoqi (Kína), N. L. Dobrecov
(Szu.), R. G. Coleman (USA).

287 A Tethys-régió karsztbauxitjai —
1989—1993. Mindszenty A. (Magyar-
ország), A. Dangic (Jugoszlávia),

L. Simoné (Olaszország).

288 Metamorf fluidok és ásványi telepek
- 1989-1993. W. Frank, W. Pro-
haska (Ausztria).

294 Igen alacsony fokú metamorfózis —
1989 — 1993. R. E. Bevins, D. Robin-
son (Egyesült Királyság).

296 Ázsia és a Csendes-óceán környéke
negyedkori képzdményei — 1989 —
1993. Jón. L. Raü (Thaiföld).

297 A két Amerika geokriológiája —
1989—1993. A. E. Corte (Argentína).

A korábbi évekhez képest elég lényege-
sen átalakult a projekt-vezetk ország sze-

rinti megoszlása. Ez 1989-ben a következ:
Argentína 10 (1985 — 86-ban második he-

lyezett volt 9-cel)

Kína 9 (1985— 86-ban a hatodik helyen
állt 4-gyel)

USA 8 (1985 — 86-ban még els helyen
állt 12-vel)

Ausztrália 6
Franciaország 5

Egyesült Királyság, NSZK, Szovjetunió,
Zaire 4

Ausztria, Japán, Kanada 3

Bolívia, India, Magyarország, Olasz-
ország, Svédország 2

Brazília, Csehszlovákia, Chile, Elefánt-

csontpart, Finnország, Görögország,
Hollandia, Jugoszlávia, Kuba, Nigé-
ria, Svájc, Thaiföld 1.

1987 eltt nem volt magyar projekt-

vezet. Most két társvezet van (262:

Császár Géza és 287: Mindszenty Andrea).
Regionális és szubregionális ülések:

1988: Athén (Görögország), Tiencsin (Kí-

na), Belém (Brazília). 1989: Nairobi (Ke-
nya), Szófia (Bulgária).

9 ’
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(Az északkelet-mediterrán országok
IGCP Nemzeti Bizottságainak 3. tanács-
kozását 1989 szeptemberében a Kárpát-
Balkán Geológiai Asszociáció 14., szófiai

kongresszusához kapcsoltuk, elször hiva-
talosítva az IGCP és a KBGA kapcsolatát.
Nyolc projekt tartott beszámolót és három
operatív munkaülést [254, 262, 276]. Ma-
gyarországot Császár Géza képviselte.)

A 28. Nemzetközi Geológuskongresszus
alkalmával (Washington, 1989. július 9 —
19.) huszonkét IGCP projekt tartott ülést.

A kongresszus bevezet és záró plenáris
ülése az IGCP-nek volt szentelve.

1990-re tervezett regionális és szubregio-
nális ülések:
— Helsinki, Finnország (Északkelet-Euró-

pa) júniusban.
— Liszabon, Portugália (Nyugat-Európa)

júniusban (az Európai Földtani Társu-
latok Szövetségének 6. összejöveteléhez
kapcsolva)

.

— New Delhi, India (Délnyugat-Azsia)
októberben.

Dudich Endre

Budapest építéshidrológiai atlasza. Föld-
mér és Talajvizsgáló Vállalat, 3. Mérnök-
geológiai Iroda, 31. Építésföldtani-Építés-
hidrológiai osztály. Összeállítot-
ták: Szentirmai Lászlóné, Petz Ru-
dolf, Dr. Scheuer Gyula. FTV — öners
kutatási téma, Budapest, 1988. 89 old.

43 térképmelléklet.
A fenti cím kötet térképsora és magya-

rázó szövege mondhatni ,,szamizdat”-nak
számít. Megtestesíti azt a szakmai szem-
pontból helyes törekvést, hogy a folyton
növekv nyomdai elállítási költségek elle-

nére is, az összefoglalható új ismeretek
legalább azon érintettekhez eljussanak,
akik — mai divatos szóhasználattal élve —
„innovatíve” használni tudják/használhat-
ják azokat.
Az atlasz közelítleg A3-as formátumú,

74 szövegoldalt — benne 25 szöveg közti
ábrát: térképet, földtani szelvényt és diag-

ramot —
,
15 oldal táblázatot, 1 áttekint,

21 db észlelési és ugyancsak 21 db leveze-
tett, 1 : 20 000 méretarányú térképet tar-

talmaz.
A szöveges rész bevezetése a munka

alapjaival és elkészültének körülményeivel
foglalkozik. Alapja az FTV (Földmér és

Talajvizsgáló Vállalat) közel 40 esztends
fennállása alatti sokirányú, ez esetben els-
sorban Budapest építésföldtani-ópítéshid-

rológiai viszonyaival foglalkozó tevékeny-
sége, a „Budapest építésföldtani térképe-
zése” cím témában való részvétel és más,
e témával foglalkozó intézmények e tárgy-

körben szerzett adatainak összegyjtése és
értékelése, közöttük a FMTERV (Fvá-
rosi Mélyépítési Tervez Vállalat) vizsgá-
lati adataival.
Ennek a munkának eszenciája a kezünk-

ben forgatható atlasz.

A bevezetést követ térképmagyarázó
szövegrész a megfelelen logikus rendben:
a felszíni vizektl kiindulva a mélységi
vizeket is felölelen ismerteti a térkép-
változatok szerkesztéséhez felhasznált és

olvasásukhoz (gyakorlati használatukhoz)
szükséges földtani-vízföldtani ismeretanya-
got.

A fejezetcímek önmagukért beszélnek.
A „Vízrajzi jellemzés” cím 2. fejezet a
felszíni folyóvizeket, természetes és mes-
terséges állóvizeket; a természetes és mes-
terséges forrásokat ismerteti.

A 3. fejezet a „Vízföldtani adottságok”
címet viseli és az építéshidrológiai atlasz

általános vízföldtani-földtani alapjaival
foglalkozik. Ismerteti a víztartó képzd-
ményeket és elterjedésüket, vízföldtani

összefüggésüket, a felszíni vizekkel való
kapcsolatukat/kapcsolódásúkát

.

A 4. fejezet az „Építéshidrológiai adott-
ságok”. Ez a rész Budapest 525 km2-nyi

területét jellemz földtani-vízföldtani tu-

lajdonságú, földrajzilag meghatározott ré-

szekre bontva tárgyalja a jellemz építés-

hidrológiai viszonyokat. Budapest terüle-

tén 19 többé-kevésbó önálló építéshidroló-

giai sajátságú területet különít el, s a szö-

veges ismertetés is eszerint történik.

A záró — 5. — fejezet: „Az atlasz szer-

kesztési alapelvei”. Ez a rész mintegy a
közölt térképek használati tanácsadója.
A térképek szerkesztésének alapvet meg-
gondolásait és a térképek tartalmát írja le.

A szerkesztésnél a számba jöv felhaszná-

lók várható igényeit figyelembe véve: a
felszín alatti els vízként jelentkez vizek-

kel — amely nem mindig és nem feltétlenül

a talajvíz — foglalkozik részletesen. Az
építési tevékenységre ugyanis elssorban
ezek jelentenek közvetlen vagy közvetett
befolyást. — Ezzel kapcsolatban az atlasz

két térképváltozatot közöl:
a vízföldtani észlelési és

a becsült maximális talajvízszint

térképet.

Budapest területét az atlasz A3-as for-

mátumához igazodóan 21 db 1 : 20 000-es

térképlap fedi le — ennek megfelelen
21x2 db térképlapot találunk az atlasz-

ban.
A szöveges részt 78 tételbl álló váloga-

tott irodalomjegyzék követi.
A táblázatok (1— V-ig számozva) a tér-

képek szerkesztéséhez felhasznált adatokat
foglalják össze. Az 1. és II. táblázat a

FöMTERV és az FTV talajvízszint-észlel
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kútjaiban a kézirat lezárásáig mért leg-

nagyobb talaj vízszint -állásokat tartalmaz-
za, relatív és abszolút (Balti tszf.) magas-
ságban.
A III. és IV. táblázat a budapesti hideg

viz források katasztere. Ezek egy-egy
terület építéshidrológiai megítélésénél
ugyancsak fontosak.

Az V. táblázat pedig 54 talajvízfigyel
kút GüMBEL-eloszlás szerint számított
1%-os elfordulási valószínség legna-
gyobb talajvízszint adatait tartalmazza.
A térképmellékletek l-(-21x2 db 244 X

332 mm-es méret lapok, egy jelmagyarázó
lappal. Az els térképmellékleten a szel-

vénybeosztást láthatjuk. A továbbiakban
lappárként következik a 21 db „Vízföld-
tani észlelési” (a-sorozat), illetve a 21 db
„Becsült maximális talajvízszint” térkép
(b-sorozat ).

A „Vízföldtani (építéshidrológiai) észle-

lési térkép” tartalmazza azokat az észlel-
helyeket, amelyek befolyásolják a terület

építéshidrológiai helyzetét és amelyek ada-
tai alapul szolgálnak a „Becsült maximális
talaj vízszint-térkép” szerkesztéséhez.

A „Becsült maximális talajvízszint-tér-

kép” a már elzekben ismertetettek sze-

rint a felszín alatti els vízként jelentkez
vizekkel foglalkozik. Ezek a 4. fejezetben
körvonalazott építéshidrológiai egységen-
ként más-más víztartó képzdménybl
származóak lehetnek. Ilyenek: a karsztvíz,

a rés- és hasadékvíz, a rétegvíz és a „való-
di” talajvíz. E legutóbbi vízfajta becsült
(számított) Bszf-i legnagyobb magasságát
ábrázolja alapveten a térképsorozat.
Összefoglalva : örömmel vettük

kezünkbe az FTV eme kiadványát, mely-
ben a gyakorlati földtan egy nem aláren-
delt építésföldtani vonatkozásának új in-

terpretálását üdvözölhetjük. Egyben re-

méljük, hogy az e témában tevékenyked
szaktársaink haszonnal forgatják majd.

Dr. Szentirmai István
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Dr. Strausz László emlékezete"

190Í—1988

Németh Gusztáv** mKBm ubp.Ah,

MU 29 jgg^

COfiHEU
UHIVERSIT*

Siófokon 1988. június 21-én távozott az élk sorából a Papp Simon keze

alatt felntt magyar kolajkutató gárda egyik kiváló képviselje, Strausz
László geológus, sztratigráfus, Társulatunk tiszteleti tagja. Siófokon helyezték

örök nyugalomra. Azok közé tartozott, akik kiemelkedtek az átlagból és szívós

munkával tettek szert igen széles korú szakmai ismeretekre, s váltak a földtu-

dományok nagy elhivatottságú, a szakmai közvélemény által elismert mve-
livé.

Az ilyen határozott szakmai arculatú kolléga halálával kapcsolatban ön-

kéntelenül ébred a megemlékezben az a gondolat, hogy milyen nagy r tá-

• Elhangzott a Társulat közgylésén, 1989. ül. 22-én.
•• 8800 Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B.

1 Földtani Közlöny
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madt az elhunyt nyomában. Újból rá kell döbbennünk arra, hogy a túlnyomó-
részt kimondottan átlag feletti, karakterisztikus, iskola-teremt szakember-
egyéniségekként ismert nagy eldeink szinte már teljes egészében eltávoztak
közülünk, s nyomukban nem „választódtak ki” hasonló formátumú pályatár-

sak ! Talán nem jól mködik ma nálunk a tehetséges, rátermett szakemberek
„természetes kiválogatódásának” mechanizmusa? Vagy a tudományok fejl-

désének speciális tendenciái befolyásolják ezt a jelenséget ? — Elgondolkodtató
kérdések

!

Strausz László Budapesten született 1901. november 1-jén. Atyja Strausz
Hermann megyetemi tanár volt, anyja Parragh Ottilia, középiskolai tanár-

nak volt a lánya. Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányainak elvégzése után,

1920 és 1924 között a Budapesti Tudományegyetemen természetrajz-földrajz

szakon tanult, miközben az Eötvös Kollégium tagja volt. 1924-ben geológiából

kitüntetéssel doktorált. Els munkahelye a Pécs-baranyai Kszénbánya Rt,
ahol 1923 nyarán mint havidíjas geológus dolgozott. 1925—1927 között két
évet töltött ösztöndíjasként a berlini Collegium Hungaricumban. Rövidebb
tanulmányúton járt Londonban 1926-ban, majd Párizsban 1928-ban.

Mivel geológusi állást nem kapott, 1928-ban megszerezte aközépiskolai tanári

oklevelet és 1929— 1930-ban a budapesti Gyakorló Középiskolában (Minta-
gimnáziumban) a földrajz tanára lett. A tanítványait materialista, antisovi-

niszta szellemben tanította, s ezért a jobboldali beállítottságú tanárjelöltek

hajszát indítottak ellene. 1930-ban tanári állásából elbocsátották. Böck Hugó-
nak, a Magyar Királyi Földtani Intézet felviágosult szellem igazgatójának

köszönhette, hogy geológusi munkakörben tudott elhelyezkedni: 1931 és 1933
nyarán ideiglenes megbízással térképez geológusként dolgozott. 1933. szep-

tember 2-ától az EUROGASCO (European Gas and Electric Company), majd
1938-tól a MAORT (Magyar— Amerikai Olajipari Részvénytársaság) és jog-

utódai alkalmazásában tevékenykedett, mint kolajkutató és kzetanyag-
vizsgáló geológus. Utolsó munkahelye a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-
Fejleszt Intézet (SZKFI) Geológiai Vizsgálati Fosztálya volt.

Strausz László egész életmvében meghatározó szerepet játszott a sztra-

tigráfia. Végtelen elhivatottsággal, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy szakmai
megszállottsággal végezte a hazai (fleg dunántúli) harmadidszaki — els-

sorban a neogén, de késbb nem kis mértékben a paleogén — rétegösszletek fel-

színi kibúvásainak, illetve kutatófúrásokban feltárt rétegsorainak rendkívül

precíz biosztratigráfiai vizsgálatát, különös tekintettel a rétegekbe zárt puha-
testek (kagylók és csigák) maradványainak paleoökológiai, faciológiai szere-

pére. Nagy jelentséget tulajdonított a fáciesvizsgálatoknak. Egyik „vitaira-

tában” így ír: „Mikor utóbb kétéves berlini tartózkodásom alatt láttam, hogy
külföldön is milyen hézagok vannak a fáciestani kutatásokban, bátorságot vet-

tem arra, hogy megírjam a geológiai irodalomban az els olyan könyvet, amely
a fáciestant egészében és nem melléktémaként tárgyalja” (Strausz L.: Geo-

logische Fazieskunde, 1928). . . .„tiltakoztam az ellen, hogy . . . csak a jelent

írtuk le, nem a múltat is, csak azt, hogy ma milyen az az üledék, de nem azt,

hogy egykor hol és mi módon ülepedett le. Ettl féltettem fleg a fáciestant,

hogy így elsikkad a képzdési viszonyok kutatása, ami pedig az egyszer re-

gisztrálás helyett . . . oknyomozóvá teheti a geológiát”. Nagyra értékelte a

fáciesvizsgálatoknak a gyakorlati kutatómunkában betöltött szerepét: „A fá-

ciesvizsgálatok ismerete nemcsak a helyes rétegtani párhuzamosításban szük-

séges, hanem az ásványolaj anyakzetének kutatásában is. A partközeli, er-
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sebben mozgó, jól „szellztetett” vizeket ki kell zárni a valószín anyakzetek
sorából, de általában azokat a részeket is, ahol srn (idben vagy térben közel

egymás mellett) jelents fáciesváltozások voltak”. A faciológia és a tektonika
kapcsolatát igen jól látta: „Van. . .olyan eset is, amikor kutatófúrásokban
tektonikai következtetésekhez is a fáciestani megállapítások segítenek.”

Szakmai, tudományos tevékenységének nagyon érdekes vonása az, hogy az
alkalmazott sztratigráfia egyik fontos területén, a szedimentológiában is ma-
radandót alkotott: több éven át végezte végtelen szorgalommal a Dunántúl
délnyugati, nyugati és középs területeire kiterjeden a levantei és pleisztocén

kavicsok koptatottságának, gömbölyítettségének a vizsgálatát — a SzÁ-
DECZKY-féle kavicsvizsgáló módszer, az ún. cpv-módszer segítségével, — és ezek
alapján fontos sföldrajzi és tektonikai következtetésekre jutott:

— „A levantikumban . . . Rábavölgy nem volt, hanem az írottktl Zajk kör-

nyékéig (valószínleg az akkori Muravölgyig) általános déli lejt húzó-
dott. .

.”

— „A gyrdések az olajvidéken még a levantikumban is tartottak, s a kavi-

csot elterelték az antiklinálisckról” (Budafa. Lovászi).

— „A levantikum után a mai Zala-völgy körül keletkezett törés mentén az
innen északra es rész lesüllyedt, s itt keresztezte most az ópleisztocén

Rába az eddigi É— D-i folyásirányt.”

— „Az ópleisztocén után a mai Rába-völgytl É-ia lév rész tovább süllyedt.”

— „A mai Mura-völgy mentén egészen fiatal süllyedés is valószín.”
Korrekt, önkritikus felfogására jellemz az a mód, ahogyan megvilágította

azt, hogy hogyan változott a kavics-üledékekkel kapcsolatos szemlélete:

— „A kavicsokat legtöbb geológus, s köztük mindenesetre magam is úgy te-

kintettük, mint egy-egy terület geológiai vizsgálatának akadályát. .
.”

— „Ebben a szellemben a dunántúli kavicsok tanulmányozását a MAORT-fel-
vételek során is meglehetsen elhanyagoltuk, mindaddig, amíg 1940-ben
azt figyeltem meg, hogy a hahóti, budafai és lovászi szerkezeteken hiányoz-
nak a kavicsok — mintegy körülrajzolják a gyrdések helyét.”

A gyakorlati orientáltságú tudós szakemberre jellemz módon azonnal rávi-

lágított szedimentológiai vizsgálatainak várható gyakorlati jelentségére:
— „Az olajtartó gyrdések és a kavicsok elterjedésének feltételezett viszonya

az olajkutatás szempontjából komoly jelentséggel bírhatott, s ezért a
MAORT vezetsége szükségesnek tartotta az itteni kavicsok összefügg ta-

nulmányozását.” Nagyon valószín, hogy Straesz L. véleményére ala-

pozva.
A rétegtani nevezéktan kérdéseivel számos publikációjában foglalkozott.

Harcolt a fölösleges nevek, nem létez idkeretek elképzelése ellen, és hang-
súlyozta ezek negatív hatását a hasznosítható nyersanyagok kutatásában:
„Ha valamilyen nevezéktani szimmetria elérése céljából nemlétez idkeretet
csinálunk, akkor a valósággal ellenkez réteg-egymásutánokat képzelünk el, s a
kiaknázandó anyagokat esetleg egészen másutt fogjuk keresni, mint ahol van-
nak. Esetleg a nem létez emelet kedvéért diszkordanciát és üledékképzdési
hiányt erltetünk olyan szintbe, ahol az olajképzdés csak megszakítatlan,
folyamatos üledékképzdés mellett volt lehetséges.”

Munkássága szorosan kapcsolódott a hazai kolaj- és földgázkutatásokhoz.
A 30-as évek közepén indult intenzív kutató munkálatokban a MAORT geoló-

gusai — köztük Straesz László — komoly szerepet játszottak. Felszíni geoló-

giai térképezéssel egészítette ki a felszíni geofizikai kutatásokat, illetve a ku-

1 *
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tatófúrások kzetanyagainak igen alapos, részletes lito- és biosztratigráfiai

vizsgálatával nagymértékben elsegítette a szénhidrogén-kutatás eredményes-
ségét, tudományos megalapozottságát. Részt vett a MAORT igen korszer
geológiai felügyeleti rendszerének kidolgozásában:
— a precíz, igényes fúrási-rétegvizsgálati megfigyelési-adatrögzítési rendszer

megteremtésében, továbbá
— az alapjaiban még ma is használatos értékelési-adatfeldolgozási metodika

bevezetésében (pl.: az átfúrt rétegsorok formációk szerinti tagolása, hidro-
dinamikai egységek elkülönítése, elektromos szelvények görbe-jellegeinek
felhasználása a rétegtani egységek korrelációjára).

1947-ben Barnabás Kálmánnal közösen fontos összefoglaló munkát vég-
zett: ,,A délnyugat-dunántúli pannonikum” címmel feldolgozta az addig ösz-

szegylt DNy-dunántúli fúrási adathalmazt, komplex módon, rétegtani, s-
lénytani, tektonikai és kolajföldtani szempontból egyaránt. Sajnos, ez a mun-
ka (39.) nyomtatásban nem jelent meg, csak a nyomtatásra való elkészítésig
jutott ! A múlt e mulasztását helyrehozandó, rövidesen publikálja e folyóirat.

Szakirodalmi tevékenységét röviden a következképpen lehet jellemezni:

nyomtatásban megjelent nyolcvannál több cikke, tanulmánya, amelyek fleg a
Földtani Közlönyben láttak napvilágot. Az Akadémiai Kiadó 1962-ben jelen-

tette meg pompás kiállítású miocén csiga-határozóját „Magyarországi miocén-
mediterrán csigák határozója” címmel (70), s ezt utóbb, nagyobb terjedelem-
mel, németül is kiadta (73: 1966). Publikációi híven tükrözik szakmai tevé-

kenységének az elzekben vázolt f területeit:

— a biosztratigráfia (fleg neogén, de paleogén is);

— a faciológia;

— a szedimentológia (kavicsvizsgálatok);
— az sföldrajz-tektonika és
— a rétegtani nevezéktan témakörét.
Kiváló oktató-nevel és szervez szakember volt. Lehetsége lett volna az

egyetemi oktató munkában való részvételre is — több alkalommal hívták kü-
lönböz egyetemi katedrákra — ezt azonban családi okokból (felesége krónikus
betegsége) nem vállalta. A MAORT-nál részt vett a geológus középkáderek és

a fúróme3terek képzésében ill. továbbképzésében és bekapcsolódott Társula-

tunk oktatási bizottságának munkájába is. Posztgraduális képzés keretében
eladásokat tartott.

A II. világháború után munkáját a politikai vezetés is elismerte: legjelent-

sebb kitüntetése a Kossuth-díj (1953), amit a nagylengyeli olajmez felderíté-

sében való részvételéért kapott.

Tudományos munkásságát méltányolták akkor, amikor megkapta a „föld-

tani tudományok doktora” minsítést.
Társulatunk tiszteleti tagsággal ismerte el hazai és nemzetközi vonatkozás-

ban egyaránt jelents szakmai tevékenységét és a Társulatban végzett rend-

szeres, áldozatkész munkáját. 1978-ban megkapta a társulati emlékgyrt.
Elttünk áll egy nagyon érdekes, eredményben gazdag, de küzdelmekkel is

terhelt életpálya.

Stratjsz László példája volt a gyakorlati élethez szorosan kapcsolódó tudós-

nak, a széles kör szakmai ismeretekkel, mély hivatástudattal rendelkez, el-

veihez szilárdan ragaszkodó, rendkívüli vitakészség szakembernek.

Emlékét megrizzük !
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Elnöki megnyitó a Magyarhoni
Földtani Társulat 1989. évi közgy illésén"

Hámor Géza

Tisztelt Közgylés !

Tisztelettel köszöntm társulatunk megjelent tiszteleti tagjait, társegyesüle-

teink képviselit, minden kedves vendégünket

!

Engedjék meg, hogy hagyományainkhoz híven — március idusához legkö-

zelebbi szerdai eladónapunkon — a 142. évébe lépett Magyarhoni Földtani
Társulat 1989. évi közgylését megnyissam.

Társulatunk tagságának és közgylésének immár sokadszor kell szembenéz-
nie új idk új szeleivel, szembesülnie önmagával, kialakítania közös véleményét
és megkeresni a haza, a köz és a Társulat üdvére az elhatározás pillanatában
légjárhatóbbnak tn utat, az alkotó cselekvés irányait, módozatait. Abban
bizonyára egyetértünk, hogy ez napjainkban rendkívülien idszer: a gazda-
ság, a társadalom és a politika útkeresésének mindannyian részesei vagyunk.
Fokozza felelsségünket, hogy önként vállalt és kötöttségektl remélhetleg
egyre mentesebb, bölcs eleinktl örökölt, — ma divatos szóval úgy mondhat-
nánk: ,,önszervezdött” — formában kell közös helyzetünket, sorsunkat, jö-

vnket továbbalakítani a társulat adta keretek között, lehetségeink hatá-
ráig.

Szeretném, ha tisztelt tagtársaink megértenék: egy rövid elnöki megnyitó
keretében még egy teljeskör helyzetkép felvázolása is nehéz, végs konzek-
venciákig eljutni úgyszólván lehetetlen. Ez csak további következetes munká-
val, gondjaink intézményes és állandó napirenden tartásával lehetséges. Ezt a
munkát kezdtük meg a területi szervezeteinkben szervezett kötetlen kerékasz-
tal beszélgetésekkel és ezt a munkát szeretnénk társulati munkánk középpont-
jába állítani erre az idszakra mindaddig, míg ezt a helyzet megköveteli. Mind-
addig, míg vállalt kötelezettségünknek megfeleleen közvetíteni tudjuk e szak-
társadalom munkájának eredményeit, javító-alkotó célkitzéseit és ezekkel
kapcsolatos gondjainkat mindazon helyre, ahol hozzáért támogatást, szövetsé-
gest, — netán mecénást is találunk.

Megpróbálom összefoglalni közös munkánk jelenlegi állását — az együtt
gondolkodás egyik lehetségeként — hangsúlyozva, hogy a legutóbbi kerek-
asztal-megbeszélés óta eltelt néhány nap természetesen rövid id; továbbá azt,

• Elhangzott 1989. március 22-én, a Földtani Intézet dísztermében megtartott CXXXIV. közgylésen.
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hogy az ott elmondottakból a leggyakrabban (de nem leghangosabban) elhang-
zott általános érvény és közös érdek elemeket emelem ki a nagyon sok fontos
kérdés sorából. Ezek helyzetünket, problémáinkat, tennivalóinkat — ezen be-

lül hangsúlyosan a társulatra vonatkozókat érintik elssorban.
Nem értékítéletként, csak szubjektív véleményemként említem, hogy szak-

társadalmunk helyzetértékelésének objektivitása és színvonala meghaladja a
társadalmunk egészérl ma kialakuló képet; ez azért figyelemreméltó, mert
bennünket az általános gazdasági helyzeten túl a bányászat recessziója és a
geológia jelenlegi ,,kitettségi viszonyai” is sújtanak, mert többnyire szakmán
kívüli, nemegyszer „ellenséges” környezetben tevékenykedünk kis létszámú és

elszánt elrsként — vagy utóvédként. Örömmel állapíthattuk meg: baj idején

az összetartás érzése is megersödik. A jelen alapvet jegyeit természetesen
mikrotársadalmunk is magán viseli : általában egyetértés a helyzetértékelésben

:

divergáló nézetek a problémák eredetének megítélésében és azok mértékében;
bizonyos tanácstalanság a kiút, a tennivalók meghatározásában.

Helyzetünk értékelése

A legfbb ellentmondások szakmánk és eredményeink társadalmi megítélése,

az igények új megfogalmazása körül találhatók. Ennek két f eleme: az egyik
a nyersanyagok iránti igény jelenlegi csökkenése, amely a földtani kutatás
csökkentését vonja — helytelenül — maga után. A másik a geológiai természeti

környezet ismerete iránti óriási mértékben megnövekedett társadalmi igény,

amely viszont a földtani kutatás többirányú intenzifikálását igényelné. Sajátos

helyzetnek tartjuk, hogy szakmánk a földtani kutatás vétlenségét bizonygatni

kényszerül mindkét esetben: egyrészt a bányászat törvényszer vagy egyes

esetekben hibás koncepciókból adódó szükségszer visszavonulását a „geológiai

viszonyok romlása” és a „nyersanyagban szegény ország” szlogenek feleleve-

nítésével indokolni akarók eltt, másrészt egyes nagyberuházások földtani el-
készítettségi fokát hiányoló jogos kritikákkal szemben.

F törekvésünk, hogy mindkét ellenmondást feloldjuk, a szaktudományi
ismeretek szükségességét minden szinten és minden esetben hangoztassuk és

képviseljük. Ennek alapja: meggyzdésünk, hogy a nyersanyagok iránti igény

(a hazai nyersanyagokat is beleértve) elbb-utóbb kiegyensúlyozottan fog je-

lentkezni. Nem valószín, hogy az ország hosszú távon teljesen lemondhat a

jelenlegi 50% körüli hazai ellátottsági szintrl és megtalálja az import útján

történ ellátás ellentételezési lehetségeit.

1. Megbeszéléseinken kikristályosodott:

— a nyersanyagtermelés jelents csökkenése esetén is óriási munkát jelent

geológusainknak a bányászati termelés szakszer elkészítése, levezetése;

— az ásványi nyersanyagkutatás csak a jelenleginél gazdaságosabban termel-

het anyagok kutatására fog koncentrálódni (felszínközeli, vízveszélytl men-
tes, vagy nagyérték, egyedi, kis környezetrongálással járó nyersanyagok). Ez
a mennyiségi szemlélet helyett minségcentrikus szemlélet, földtanilag mun-
kaigényes feladatokat jelent;

— a visszavonuló bányászat dokumentációs, felhagyási, rekultivációs és

egyéb munkálatai szintén jelents volumenek;
— a bányászati, minségjavító, feldolgozottsági fokot növel, környezet-

kímél technológiákból nagyobb szerepet kell vállalnia a földtannak;
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— az alkalmazott földtan egyéb szakirányai iránti igény rohamosan növek-
szik. Széles kör társadalmi egyetértés alakult ki a természeti környezet — ezen
belül a földtani viszonyok — messzemen figyelembevételének szükségességé-

rl. Ez az igény ma még többnyire egysíkúan, csak a természeti környezet vé-

delme szempontjából — és sajnos általában utólag — jelenik meg. Minden le-

hetséges eszközzel törekednünk kell arra, hogy a gazdaság minden ágában pol-

gárjogot nyerjen e helyett egy valós környezetgazdálkodás, amely megpróbálja
megteremteni a környezeti felételek, az igények és a gazdasági lehetségek
egyensúlyát. Egy ilyen környezetgazdálkodás legfontosabb, tudományunk ol-

daláról megközelíthet elemeinek tartjuk a területhasznosítási, rendezési,

nagyberuházási, talajergazdálkodási, vízellátási, hulladékelhelyezési, termé-
szetvédelmi és egyéb terveket. Ezeket a földtan, hidrogeológia, mérnökgeoló-
gia, agrogeológia tényadataira, valamint a komplex nyersanyagprognózisokat
is magukba foglaló területprognózisokra kell alapozni;
— fentiekbl következen megállapítható: a földtani alapkutatás ma ki-

emelkeden fontos feladata az alkalmazott földtani ágazat alaptudományi
szint fejlesztése.

Ténykérdés tehát a nyersanyagkutatás és termelés visszaesése; a helyzet
iparáganként változó, de egyaránt sújt mindenkit az a tény, hogy gazdasági
rendünkben és pénzügyi szabályozó rendszerünkben olyan mvi úton létre-

hozott torzulások vannak, melyek a geológia szempontjából kedveztlen ha-

tásúak. Az ország magas fokú földtani ismeretessége (az általunk jól ismert
ismereti hiányokat is figyelembe véve) ugyanakkor lehetvé tenné (és jó lenne,

ha kötelezvé is tenné) ezen adatok figyelembe vételét, hasznosítását, anyagi
értékteremt eszközzé tételét.

2. A helyzetképet kialakító kerekasztal-megbeszélések második fontos eleme
a problémák feltárása volt.

Elrebocsátom, hogy a problémák megfogalmazásának élessége egyenes
arányban áll tagtársaink környezetének jelenlegi gazdasági helyzetével és

egyértelmen finanszírozási, szervezeti és szervezési kérdések köré csoporto-
sítható.

2.1. A földtani kutatás nyersanyagkutatási és egyéb kutatási feladatainak
jelenlegi finanszírozási rendszere általános problémaként merült fel a szakte-

rületen. A nyersanyagkutatás felderít és ennél részletesebb kutatási fázisai-

nak a finanszírozása, annak kívánatos volumene és hatékonysága a vállalati

szférában nem biztosítható. Egyértelm a kutatási tevékenység visszaesése.

Ennek okát néhol az általános gazdasági-pénzügyi helyzetben, illetve annak
közgazdasági alapjaiban; másutt az energia- és nyersanyagpolitikai koncep-
ciók gyakori változásában, az állami költségvetés tehervállalásának csökkené-
sében látják. Szélsséges ötletként felmerült az „abszolút területgazda (bánya-
vállalat)” kizárólagos kutatási joga, tekintet nélkül a kutatási fázisokra — de
természetesen „központi” kutatási keretekbl. Fontos, utólag levont szakmai
konzekvenciák: az erltetett ütem, beruházáscentrikus nagy nyersanyagku-
tatási programok költségesek; az egymásra torlódó kutatási fázisok miatt a
komplex feldolgozás és kiértékelés hiányai a létesítménytervezés idején és a
termelés során problémát okoznak.
A beruházáscentrikus kutatási versenyfutás közben elmaradt a választék-

bvítés, az alternatív lehetségek sokoldalú mérlegelése, több esetben elma-
radtak a járulékos (vízföldtani, környezetföldtani) kutatások, hatásfok és kör-

nyezeti-hatásvizsgálatok.
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Eltér módon és szinten jelennek meg tevékenységünkben az alkalmazott

földtani kutatások finanszírozási kérdései. Alapvet probléma, hogy a hidrogeo-

lógiai, mérnökgeológiai-építésföldtani, agrogeológiai, környezetföldtani alap-

kutatások és elkutatás finanszírozása megoldatlan. Az ugrásszeren megntt
feladatokat a földtani kutatási keret tovább finanszírozni ma már nem képes;

az ipari, vízügyi-környezetvédelmi, építésügyi, mezgazdasági tárcák jelents
volumen részvételét elérni pedig nem sikerült.

Örvendetes tényként állapíthatjuk viszont meg, hogy dönt elrelépés tör-

tént a földtani alapkutatási feladatok egy részének finanszírozásában. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Országos Távlati Kutatási Alapjából (OTKA)
pályázati úton elnyert támogatások rendszere hatékonyan mködik és nagyban
hozzájárult a szakterület alapvet anyagismereti, mszerellátottsági gondjai-

nak enyhítéséhez.

A földtani kutatás finanszírozási problémáinak megoldására jelen helyzet

szerint — és a megoldás nehézségeinek ismeretében — három eltér súlyú le-

hetséget látunk:
— az állami és vállalati feladatok következetes számbavétele,
— a központi, költségvetési pénzügyi források szükségszer minimális eme-

lése mellett a tárcák feladatarányos tehernövelésének meghatározása (esetleg

bányajáradék, környezeti erforrás-járadék formájában),
— a természeti erforrások (ennek részeként a természeti környezet) hasz-

nosítására és figyelembevételére irányuló közép- és hosszútávú koncepciók

kialakítása.

Alapvet, hogy ezek szakmailag megalapozott, magas tudományos érték, a

realitásokat és a társadalmi igényeket egyértelmen figyelembevev távlati

tervek formájában jelenjenek meg. Átgondolt, jövcentrikus elkészítés, kö-

vetkezetes végrehajtás és nem utolsó sorban többéves-évtizedes megvalósítási

mód esetén a kutatási költségek gazdaságosan és takarékosan használhatók fel,

jelentsen csökkentve a múltban gyakran ellenkez módon végrehajtott prog-

ramok óriási többletköltségeit.

2.2. Társulatunk tagságának egységes véleménye szerint a jelenlegi problé-

mák okai jogi, szervezeti, szervezési kérdésekben gyökereznek. Ezért a meg-

oldásukra vonatkozóan elhangzott elképzeléseket, javaslatokat ilyen csoporto-

sításban foglaljuk össze — a teljesség igénye nélkül.

A jogi háttér rendezetlenségét a földtörvény, a vízügyi- és környezetvédelmi

törvény földtannal kapcsolatos hiányosságai, a bányatörvény korszersítésé-

nek elhúzódása, a földtani hatóság jogkörét egységes szerkezetben feldolgozó

törvényes rendelkezés hiánya okozza. Felmerült a tulajdonjog és a használati

jog problémája az állami-, vállalati- és magántulajdon rendszerében. Az állami

hierarchiába és az államigazgatás regionális rendszerébe nem épült be kellen

az ásványi kincsek értékelése, a természeti környezet figyelembevétele, a mély-

ség környezetvédelme. Törekednünk kell tehát a szaktudományi eredmények,

megállapítások, vélemények, javaslatok figyelembevételét és felhasználását kö-

telezvé tev törvényes rendezési megoldásokra és meg kell találni helyünket a

különböz döntési szintek (koncepció-kutatás-tervezés-létesítés-üzemeltetés)

vertikumában.
Fenti helyzetkép és ehhez kapcsolódó szervezeti megfontolások alapján tag-

ságunk úgy véli, hogy idszer és szükséges a Központi Földtani Hivatal köz-

ponti, hatósági és kutatásirányítási jellegének állami szint megersítése, ha-

táskörének növelése. Ellenrz és tárcaközi koordinációs tevékenységéhez,
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nemzetközi vonatkozású állami feladatok végrehajtásához, az állami és társa-

dalmi érdekek maradéktalan érvényesítéséhez nélkülözhetetlen függetlenségé-

nek növelése, tárcaszint státusának megadása. Mindezek alapvet indokaként
említend a csúcsszinten azonos, a kapcsolatos szervekben és szervezetekben

pedig sokszín nemzetközi gyakorlat, a gazdaság átalakulásából következ
részben új feladatok sora, és nagymúltú szakmai hagyományaink.
Tagságunk a kerekasztal-megbeszélések során természetesen részletes kriti-

kai észrevételekkel támasztotta alá következtetéseit; ezek a fhatósági, kuta-
tóintézeti, tröszti, vállalati szervezetek képviseleti, érdekképviseleti, gazdasági,

szakmai munkával kapcsolatos hiányosságokra, a továbbfejldés szükségessé-

gére és lehetségeire hívták fel a figyelmet. Ezek sorában felmerült állami geo-

lógiai szolgálat szervezése; a helyhatósági szervek szakmai megersítése; geo-

mszaki irodák, tanácsadó irodák, esetleg Geológiai Kamara létrehozása. Fi-

gyelemreméltó, hogy a vélemények egyrésze a mköd kutatási-termelési-ér-

tékesítési tröszti vertikumok (pl. szénhidrogénipar, alumíniumipar) vállala-

tokra bontását, másrésze bányászati-energiatermelési-értékesítési vertikumok
(pl. uránbányászat, szénbányászat) létesítését javasolja (Salgó-, MÁK hagyo-
mányok).
A helyzetképbl adódó problémák között nagy hangsúlyt kaptak a szakterü-

let jelenlegi alapvet egzisztenciális kérdései és perspektívái.

Közismert a bányászat visszafejlesztésébl adódóan egyes munkahelyek
megsznése; a kutatás stagnálása következtében a szakemberigény csökkenése.
A szerkezetváltással kapcsolatos átszervezések során a nyugdíjazás utáni sze-

mélyi pótlás rendszeresen elmarad. Az alkalmazott földtani szakterületeken a
nyilvánvalóan megnövekedett igények ellenére a feladatok megoldásához szük-
séges geológus munkaer igénybevétele a szervezetek, vállalatok részben ren-

dezetlen helyzete és gazdasági feltételei miatt még nem érzékelhet. A nemzet-
közi piaci helyzet, a KGST keretében folytatott kutatások kérdjelei szintén

szkítik tagtársaink külföldi munkavállalási lehetségeit. A szakma egészén
túlmen mértékben sújtja ez a helyzet fiatal, kezd szakembereinket, közép- és

felsfokú képzésben résztvev szakmai utánpótlásunkat.
Ehhez kapcsolódóan az oktatási kérdésekrl széles kör, felelsségteljes vita

bontakozott ki, amely a geológus oktatás teljes szüneteltetésétl a létszámnö-
velés — tudatos túlképzés — minségjavító koncepciójáig terjed, rendkívülien
széles skálán mozgott. Utóbbi megoldás — valószín túlsúlyban lév — támo-
gatóinak véleménye, hogy szakmai vonatkozású országos problémáink alap-
veten a szakismeretek hiányából, közmveltségünk helyzetébl, és — szak-
szeren felépített döntési rendszerünk hiányában — közállapotainkból adód-
nak.

3. Társulati feladataink

A vázlatos helyzetképbl és a felhalmozódott problémák korántsem teljes

összesítésébl szaktársadalmi gondjaink egyértelmen következnek: nehezebb
kérdés, hogy ezek sorából társulatunk melyek megoldására vállalkozhat önál-

lóan, melyek megoldásához tud érdemben hozzájárulni. Dönt kérdés, hogy
milyen irányba és milyen módszerekkel vigyük tovább társulati életünket. Je-

lenlegi, társulatunk tagságának véleményén alapuló ismereteink, erink és le-

hetségeink felmérése alapján a gazdaság és társadalom jelenlegi helyzetét
messzemenen figyelembevéve, tennivalóink az alábbiakban összegezhetk.

3.1. Szaktársadalmi fórumként el kell érnünk, hogy a földtan fontos területeit

érint szakmai egyeztetések, viták társulatunk keretében kerüljenek elször
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napirendre, elzzék meg a közmegegyezés alapjául szolgáló társadalmi vitákat

és mértékadó véleményként jelenjenek meg azokban.
3.2. Szaktársadalmi képviseletként el kell érnünk, hogy eredményeinket fel-

használják és alapvet tényezként jelenjenek meg az állami, gazdasági dön-
tésekben. Ezt elssorban ismeretanyagunk állandó fejlesztésével, sokirányú
konvertálásával érhetjük el. A leghatékonyabb érdekképviselet, ha bizonyítani

tudjuk szakmánk sokirányú hasznosságát, gazdaságosságát, az élet és a fejl-

dés érdekében nélkülözhetetlen voltát, és ha ezekre alapozott feladatsorainkat

új kutatási, tervezési, termelési, létesítési, végrehajtási programokban tudjuk
meghatározni, összefoglalni és piacra vinni.

3.3. Szaktársadalmi mhelyként pedig arra kell törekednünk, hogy a nagyon
kívánatos és idszer valódi mhelymunka tematikus szakosztályainkban súly-

lyal a tudományunk bels fejldésébl adódó új irányok kialakítására, adaptá-
ciójára, magas szint mvelésére irányuljon; regionális szervezeteinkben pedig

az adott térségben megjelen konkrét társadalmi igények számbavételét, a leg-

hatékonyabb módszerek kimunkálását, a feladatok színvonalas végrehajtását

tzze ki célul.

3.4. Mindezek érdekében társulatunk életében legfontosabb feladatként a
munka minségi javítása jelölhet meg. Ezt a tudás remélhet felértékeldése;

a struktúra változása, a vállalkozási formák új követelményei, a kilencvenes

évek közepe táján az élet rendje szerint bekövetkez nagylétszámú generáció-

váltás egyaránt indokolja és kötelezvé teszi. Ennek egyik lehetséges módszere
az oktatás, amelyhez a középiskolában, pedagógusképzésben, szakirányú közép-

és felsfokú képzésben, továbbképzésben, a minsítés terén egyaránt tudunk
társulati összefogással segítséget adni és kapni. Másik lehetséges módszerként
a már-már kissé elfelejtett, társadalmi szint alkotó együttmködés szükséges-

sége említhet. A szakmák kezdetben divergáló, specializálódó fejldése után
elérkezett az id a csak együtt megoldható problémák és feladatok közös érdek
és közös ervel történ megoldására. Ennek lehetségei társulatunkon belül

közismertek, de korántsem kiaknázottak; a természettudománnyal foglalkozó

szakegyesületek között könnyen feltárhatók és kiaknázhatók; az élet által fel-

vetett új helyzetben új utakat kell találnunk a jogtudomány, közgazdaságtu-

domány, egyes mszaki tudományok irányába. Tág tere van tehát társulaton

belül és a szakegyesületek között egyaránt a közös erfeszítéseknek.

A Magyarhoni Földtani Társulat létét, eredményes munkáját közel másfél

évszázadnyi id sodrában fent tudta tartani. Önmagában ez a tény, és a jelen-

legihez hasonlóan nehéz helyzetek sora szolgál alapul jövbe vetett hitünknek.

A jelenlegi helyzetképbl adódó program és feladatsor — hézagossága ellenére

— munkánk f irányait, határait és korlátáit kívánta vázolni kifejezetten azzal

a céllal, hogy napi életünkben pontosítandó, módosítandó tevékenységünkhöz
társulatunk tagságának egyetértését és cselekv együttmködését megnyerje.
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Ftitkári jelentés az 1988. évrl*

Bérezi István

(1 táblázattal)

A hagyományoknak megvan a maga ereje, szépsége és megvan a veszélye.

Az ereje abban rejlik, hogy értékeket tud átmenteni, szépsége abban, hogy ez

az értékment tevékenység generációkra visszamenen rzi azokat a nemes
szokásokat, amelyek kisebb vagy nagyobb közösségnek — divatos szóval élve
— azonossági tudatát megadják. A veszélye abban rejlik, hogy egy id után
formálissá, — azt ne mondjam — unalmassá válik.

Társulatunk életében az ilyen hagyomány az éves közgylésekhez kapcsolódó
ftitkári jelentés, amelyeknél az unalmassá válás veszélye még inkább fokozott,
hiszen események, számok, adatok sorozatát kell élvezhet formában a hall-

gatóság számára prezentálni. Nem beszélve arról, hogy egy adott helyzetben
mi az érdekes, mi az érdekfeszít, azt a külvilág eseményei is meghatározzák.
Az utóbbi év hazai fejleményei nem kevés érdekességgel, izgalommal és koráb-
ban hihetetlennek tn változással jellemezhet háttere eltt a ftitkári jelen-

tés nem tehet mást, mint bemutatja a Társulat életének tényeit, egyszersmind
igyekszik az új fejleményekhez igazodó jövképet felvázolni. Teszi ezt anélkül,
hogy saját magunk meghatározta alapelveinket a legkisebb mértékben is meg-
változtathatnánk, vagy feladnánk, és ezzel azt a vádat víva ki magunk ellen,

hogy az események sodrában nem tudjuk saját arcélünket, saját hozzájárulá-
sunkat megfogalmazni.
Kezdjük a beszámolót a számszaki adatokkal. Az elmúlt évi ftitkári be-

számoló óta 1988-ban 9 tagtársunktól kellett örökre búcsút venni: Allodiato-
ris Irma, Bartkó Lajos, Buda Tibor, Fuchs György, Kisházi Péter, Majo-
ros Lászlóné, Orbán Gábor, Strausz László és Oleg Sztyepanovics Vialov.
Kérem adózzunk emléküknek egy perces néma felállással.

1988. folyamán a taglétszám átlaga: 1270 f volt.

Jogi tagvállalataink 1988-ban az alábbi intézmények: Alumíniumipari Ter-
vez Vállalat, Bauxitkutató Vállalat, Borsodi Szénbányák, Magyar Alumínium-
ipari Tröszt, Magyar Állami Földtani Intézet, Mecseki Ércbányászati Vállalat,
Országos Érc- és Ásványbányák Vállalat, Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt.
Éves szinten a jogi tagdíjbefizetések 5000,— és 80 000 Ft között váltakoztak,
ebbl teljes bevételünk 232 700 Ft. Egyéni tagdíjból befolyt összeg, ennek kb.
a fele. Az 1988. év pénzügyi adatokat az alábbi részletes táblázat tartalmazza:

• Elhangzott a Társulat 1989. március 22-én, a Földtani Intézet dísztermében megtartott (CXXXIV.) közgylésén.
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Bevételek

:

Kiadások:

Mködési bevételek

Egyéni tagdíj

Jogi tagdíj

Küls szolgáltatások

179 293,—
112 583,-
232 700,—
99 638,—

Mködési költségek

Rendezvények
Szerzdéses munkák
ÁFA

2 753 757,-
340 386,—

4 173 313,—
4 059,—

Rendezvények
bevételei

Szerzdéses munkák

624 214,—

468 453,-
5 450 500,—

összes költség: 7 271 515,-

5 918 953,—

összes bevétel: 6 543 167,—

Eredmény:

Kiadás 7 271 515,—
Bevétel 6 543 167,—

Támogatás 728 340,—

(Tervezett támogatás: 1 090 600 Ft).

Legfontosabb számadat az, hogy a tervezett 1 090 600 Ft-os állami támoga-
tás helyett a tényleges támogatás mértéke, kevésbé finoman körülírva: a de-

ficit 728 348 Ft. A bevételek azt mutatják, hogy a rendezvényeken a jelenlegi

árak mellett a nyereség minimális, nem éri el a 130 eFt-ot, így a szerzdéses
munkákból kell a bevételeink oroszlánrészét elteremteni most is és a jöv-
ben is.

A számszaki adatok másik típusát véve kézbe, 1988. során a területi szerve-

zetek és a tematikus szakosztályok tevékenysége mellett a központi nagy ren-

dezvények jelentették a Társulat életének súlyponti megnyilvánulásait. Ezek
közül ki kell emelni a szeptemberi Észak-magyarországi vándorgylést, amely
a térség — a bükki- aggteleki régió — geológiai térképezési kutatásának leg-

újabb eredményeit volt hivatott bemutatni. A résztvevk száma (110 f) az

érdekldést és az új eredmények iránt megnyilvánuló bizodalmát jelentette.

1988-ban három központi eladóülést tartottunk, ezeknek a látogatottsága egye-

lre nem mindenben igazolja azt az elképzelést, amellyel ezt a rendezvényfor-

mát újraélesztve útjára bocsátottuk. Mindazonáltal megvagyok gyzdve ar-

ról, hogy következetes és évrl évre megismétld megrendezése elvezet majd
odáig, hogy a megfelelen választott témák esetében a kívánt célt: a látoga-

tottság növelését és a különböz szakterületek szakembereinek kommuniká-
cióját legalább évente kétszer megvalósítsuk.

Sorra véve a területi szervezetek tevékenységét, az Alföldi Területi Szervezet 1988-

ban összesen 9 rendezvényt szervezett, az eladások száma 67, ami meglehetsen srített
eladási programokat jelent. A rendezvényenkónti létszám átlagosan 36 f. Változatlanul

az Alföld számíthat új, vagy újszer tudományunk, a geomatematika fellegvárának.

Ebben az évben rendezték meg a második Geomatematikai Ankótot, amelynek látoga-

tottsága az 1986-ban megrendezett elshöz viszonyítva mind az eladások, mind a hallga-

tóság összlétszámában jelents növekedést mutatott. Néhány szekcióban összesen 36 el-
adás bizonyította a téma népszerségét. Különösen a szakmánk távlatát tekint elképzelé-

sek vonatkozásában nem elhanyagolható jelenség, hogy új színfoltként jelentkezett a kép-

feldolgozási, térképezési és szimulációs módszerek geológiai alkalmazási lehetségeinek
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bemutatása. A geo- és társtudományok felé történ kapunyitást jelzi a hidrokémiai, hid-

rogeológiai és klimatológiai eladások jelenléte ezen az ankéton.
A területi szervezet aktívan törekszik arra, hogy a természet és a környezetvédelem,

nagyon is idszer kérdéseinek megtárgyalása geológiai kezdeményezéssel történjék.

Ehhez kitn partnerek az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága (SZAB) földtani szakbi-

zottsága, a Kiskunsági Nemzeti Park és a Mérnökgeológiai és Környezetvédelmi Szak-
osztályunk. Lényeges momentum a szakmai-emberi kapcsolatok ápolásában az egyes
szakmai alkotómhelyek bemutatása. Ennek sorában 1988-ban az Alföldi Területi Szer-

vezet a szegedi egyetem három tanszékét, illetve a Kolajkutató Vállalat szolnoki, oros-

házi, illetleg szegedi kollektívájának eredményeit mutatta be egy-egy eladóülés for-

májában.
A Budapesti Területi Szervezet hagyományainak megfelelen széles területen

mködött a beszámolási idszakban. Ezen belül is feltn azonban a tektonika irányába
történ eltolódás, valamint a mérnökgeológiai kérdések eltérbe kerülése. Ezt a szám-
adatok is alátámasztják, a Dunántúli-középhegység tektonikájával foglalkozó januári
eladóülés 64 fs részvétele, valamint a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosz-
tállyal közösen szervezett bs-nagymarosi — sokat vitatott — vízierm mérnökgeológiai
kérdéseivel foglalkozó ismertetés, amely 93 ft mozgósított. Feltn és további elemzést
érdeml jelenség, hogy a külföldi tanulmányutakról, munkavállalási tapasztalatokról
tartott eladások látogatottsága meglehetsen csekély volt. Ez a korábbi tendencia meg-
fordulását jelzi, ami annál is inkább aggasztó jelenség, mert a földtani tevékenység jöv-
jét — elssorban a fiatal generáció számára — egyre jelentsebb mértékben a külföldön
végzett munkákban látjuk, akár egyéni, akár csoportos formában, akár kivitelezként,
akár szakérti tevékenységet végezve.
A Dél-dunántúli Területi Szervezet eladásainak témája, mint csepp a tenger-

ben mutatja azt a változást, amelyet a megváltozott gazdasági-pénzügyi helyzet idézett
el a nyersanyagkutatásban. A korábbi évekhez képest csökkent a nyersanyagkutatási
eredményeket bemutató eladások száma, viszont ennek ellensúlyaként ntt a speciális

szakterületeket, azoknak részeredményeit bemutató szóbeli és írásos anyagok részaránya,
elssorban az slénytan, szedimenotlógia és tektonika területérl. Az építésföldtan, az
építipari nyersanyagok kutatása, a környezetvédelem, a környezetgazdálkodás, mint az

új idk új tudományágai, szintén teret követeltek maguknak az 1988. évi programban. Ez a
területi szervezet élen jár az egyetemek és az ipari intézmények kapcsolatának ápolásá-
ban és ezek keretében a fiatalokkal való fokozott tördés jellemzi tevékenységüket.
Az Észak-magyarországi Területi Szervezet a beszámolási idszak alatt a hosszú-

távú társulati, illetleg területi program alapján mködött. A rendezvények f témája az
Észak-Magyarország területén dolgozó és a terület földtanával — földtani kutatásával —
foglalkozó geológusok, geofizikusok kutatási eredményeinek ismertetését jelentette.

Különös hangsúlyt helyeztek az újabb kutatási módszerekre, azok eredményességére,
illetleg az ezekbl származó gazdasági haszon ismertetésére. A kézenfekv adottságok
ellenére, sajnálatos módon nehézségekbe ütközik az egyetemi hallgatók bevonása a tár-

sulati munkába. Ez megítélésünk szerint csak részben tulajdonítható az egyetemi hallga-
tók elfoglaltságának. Inkább figyelmeztet jelenségének kell tekintenünk, amely a nap-
jainkban lényegesen mozgalmasabb társadalmi kezdeményezésekben megnyilvánuló,
nagyobb önmegvalósítási lehetségek elszívó hatását jelzi. Ami a részvételt jelenti, mint
már évek óta, most is a tavaszi Borsodi Mszaki és Közgazdasági Hetek, illetve az szi
tanulmányút vonzották a legtöbb érdekldt. ,,Az észak-magyarországi ásványi nyers-
anyagkutatás jelenlegi gondjai és problémái” cím ankét és a tokaji tanulmányút egya-
ránt idszerségével vonzotta a résztvevket Az év folyamán külön nagy rendezvény
foglalkozott a földtani kutatás, bányászkodás szempontjából nehéz helyzetbe került
nógrádi terület jövjét esetleg megváltoztató új földtani kutatási eredményekkel. Ez a
példásan megszervezett rendezvény a Tudományos Akadémiával, az Orsz. M. Bányászati
és Kohászati Egyesülettel és a Földtani Intézet területi szolgálatával közös tevékenység
gyümölcse volt. Az eladóülések átlagos látogatottsága (20 f) az általánosan megfigyel-
het csökken tendenciát mutatja, amely a megújulás igényét egyre inkább követel-
ménnyé teszi.

Imponáló adatokkal büszkélkedik a Közép- és északdunántúli Területi Szervezet
1988-as tevékenysége, összességében 6 rendezvény 286 fs résztvev létszámmal, az átla-
gosnál nagyobb aktivitást jelent. Bizonyára szerepe van ebben annak a példamutató
együttmködésnek, amely a Közép- és Északdunántúlon mköd földtani szervezeteknek,
és az Akadémia Veszprémi Bizottsága viszonyát jellemzi területi szervezetünkhöz. Ki-
emelked jelentség volt a Litosztratigráfiai Szeminárium, amely szakmai kirándulással
foglalta össze ennek a földtani alaptudománynak a legújabb eredményeit.
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Sorra véve a tematihus szakosztályok 1988. évi tevékenységét, az Agyagásványtani
Szakosztállyal kezdjük a számvetést. Az 1988-as esztend a szakosztály részére gazda-

gabb eredményeket hozott a megelzeknél: összesen 13 eladás hangzott el a 7 eladó-
ülésen és ankéton. Figyelemre méltó a klasszikus mködési terület, az agyagásványtan
területérl való fokozatos eltolódás a talajtan, illetve a szilikátipar nyersanyagok gyakor-

lati kérdéseinek irányába. Ezt jól példázza, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfele-

len megrendezett éves ankét is ezt a témakört ölelte fel. A kaolin, illetve bentonit alapú
nyersanyagok földtani, bányászati elkészítési és feldolgozási kérdései szerepeltek a
programban. Kedveztlen tendencia azonban, hogy e szakterületen belül viszonylag

kevés az új fiatal szakember, aki a szakosztálymnk ájába bekapcsolódva annak frissebbé

és megújultabbá válására jelentene garanciát.

Az Általános Földtani Szakosztály profilját továbbra sem az általánosság, hanem
sokkal inkább a regionális földtani, tektonikai témák jellemezték, amelyekhagyományosan
e szakosztály f témaköreit adják. 1988-ban külön jelentséget kapott a szakosztály tevé-

kenysége azzal, hogy k állították össze az észak-kelet-magyarországi vándorgylés
szakmai programját, és segítettek a titkárságnak a szervezésben. Érdekes, hasznos szín-

folt — és a látogatottságot is jól befolyásolja — a szakosztály életében a külföldi rendez-
vények szakmai beszámolói. Fontos ez ma is, amikor a rendezvényeken való részvétel,

a külföldi munkavállalás lényegesen könnyebbé vált, megvan a sajátos szerepük. Az egyén
meg tudja osztani tapasztalatait, ismereteit azokkal, akik még ezen tevékenységi körben
nem aktivizálták magukat, és ily módon egyfajta propagandája lehet annak, ami az

egész magyar földtan jövbeli mködési terének egyik lehetséges, kibvített mozgás-
terét jelenti.

Az Ásványtan-geokémiai Szakosztály kimagaslóan legsikeresebb rendezvénye 1988
a „Radioaktivitás jelentsége a földtani kutatásban” cím ankét, 72 f részvételével.

A téma fontosságát külön nem kell hangsúlyoznunk, hiszen azon túlmenen, hogy a
hasadó anyagok— nyersanyagok kutatása is ebbe a témakörbe tartozik, jóformán a
geológia valamennyi szakterülete számol a radioaktív elemek lebomlása törvényszer-
ségeibl levonható geológiai, litológiai, geokémiai törvényszerségek gyakorlati alkalma-
zásával. Ebbl a szempontból sajnálatos, hogy az elhangzott eladások egy része áll csak
rendelkezésre kézirat formájában, megjelentetési célzattal.

A Gazdaságföldtani Szakosztály 1988. évi programján 5 szakülés szerepelt. A tema-
tika sokrétsége bizonyítja azt, hogy a bányák rekultivációjának tapasztalataitól és lehe-

tségeitl a távérzékelés szénhidrogénkutatási vonatkozásaival bezárólag számos téma
szerepelt az eladóüléseken. Különösen az elzt tartjuk rendkívül fontosnak, és az el-
adás címébl a tapasztalatai és lehetségei megjelölés úgy érzem, az id elrehaladtával,

a társadalom és az egész világ környezetvédelmi érzékenységének rohamos növekedésével,
egyre fontosabb szerephez jut. Nem lehet vitás, hogy ez a témakör is azok közé tartozik,

amelyekre az idben való felkészülés kifejtése, és a geológiai szempontok hangsúlyozása
mködési területeink további kiszélesítéséhez vezethet. A szakülések természetesen a fel-

soroltakon kívül a klasszikus gazdaságföldtini témák megtárgyalásához is lehetséget
nyújtottak, amelyek az ásványvagyon-nyilvántartás, kutatási és bányaföldtani stratégia

országos elemeinek kialakításával voltak kapcsolatban.
Szigorúan alfabetikus sorrendben most egy új szakosztály megalakulásáról — ponto-

sabban talán újjáalakulásáról kell szólnunk. Ez pedig a Geomatematikai és Számítás-
technikai Szakosztály. Az elzmények 10 évre nyúlnak vissza, amikor is a hazai és még
inkább a nemzetközi geológiai kutatásokban egyre nagyobb szerepet kaptak a számító-

gépes módszerek, az adatbázisok, térképezési rendszerek és általában a számítógépes
probléma-megoldások.

1986-tól kezdve Szegeden rendszeresen geomatematikai ankétot rendeztek. Ezek a
rendezvények többnyire 100 fn felüli érdekldt vonzottak. Az akkor még meg sem
alakult szakosztály tevékenységét jelzi az, hogy 1987-ben a Cogeodata, a geológia szá-

mítógépes alkalmazásával foglalkozó nemzetközi szervezet Szegedet választotta össze-

jövetele színhelyéül. 1988-ban a második Geomatematikai Ankét, illetleg az els Geo-
szoftver összejövetel egyértelmen bizonyították, hogy ennek a tevékenységnek ideje szer-

vezett hátteret teremteni a Társulat keretein belül. Áz a fiatal generáció, amelyik ennek
a szakosztálynak a megteremtését felkarolta, a hazai sikerek mellett nemzetközi elisme-

rést is aratott az 1988-ban Avignonban megtartott geostatisztikai kongresszuson, továbbá
több külföldi szaklapban megjelent publikáció is ezt jelezete.

A szakosztály hivatalosan 1988. szeptember 22-én alakult meg. Az alakuló

ülésen, a Földtani Intézet dísztermében, 53 f jelent meg. (Újjáalakulásáról is
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beszélhetnénk, mert 1970-es években már volt egy kezdeményezés Geomate-
matikai Szakcsoport néven, amely azonban az érdekldés és a lelkesedés hiánya
miatt, szép csendesen magától kimúlt.) Üj szakosztályról lévén szó, engedtessék
meg a beszámolóban részletesebben ismertetni annak céljait:

— rendszeres eladói fórumot teremteni a geomatematikai és geostatisztikai

kutatásokkal foglalkozók számára;
— népszersíteni a geomatematikai és geostatisztikai eljárásokat, és azok

geológiai alkalmazását;
— eladói és vitafórumokkal elsegíteni az eredmények szakmai geológiai

interpretációját és kontrollját;

— rendszeresen tájékoztatni a hazai szakmai közvéleményt a Geoszoftver
termékekrl, ily módon is népszersíteni a számítógépes módszereket, és elter-

jedésüket segíteni;

— rendszeresen továbbképz tanfolyamok formájában gondoskodni a hazai
geoszámítástechnikai kultúra terjesztésérl;
— munkakapcsolatok felvétele több szakosztállyal, illetleg párhuzamosan,

horizontális síkon a többi számítógépi alkalmazással foglalkozó egyesületekkel.

Ez a megalakulás óta eltelt idszakban már azt eredményezte, hogy jó kap-
csolat alakult ki a Geofizikusok Egyesületével, a bányászokkal (OMBKE),
ami az eladói fói’umokon kölcsönös eladói cserét, illetleg közös eladói na-
pok elirányzását jelenti. Az új szakosztály vezetsége a következ: Bár-
dossy György az elnök, aki egyben az Európai Geostatisztikai Asszociáció
szaklapjának, a Geostatisticnek az egyik szerkesztje és az Asszociáció kelet-

európai tagozata elnökjelöltje. Titkár: Geiger János SZKFI; vezetségi tagok:
Lelkes Péter SZKFI, Ó. Kovács Lajos MÁFI, Füst Antal KBFI, Turczi
Gábor MÁFI, Rapp Ferenc MÁT.

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 1988-ban a tervezett
programját túlteljesítette: egy terepbejárással egybekötött ankéttal többet iktattak be
a programúkba az elzetes elképzeléseknél. A közel 34 fs átlagos látogatottság a jelen-

legi körülmények között azt jelenti, hogy az eladóülések, illetve a kerekasztal beszélge-
tések (összesen 4 alkalom, átlag 4 eladás bemutatásával) jól választották meg azokat a
témákat, amelyek a szakmai közvéleményt érdeklik. Foglalkoztak a memléki kanya-
gok kzettani, kzetfizikai problémáival a Dél-Buda— Zugló metróvonal mérnökgeológiai,
vízföldtani kérdéseivel és a szakmai körökben messze túlterjed érdekldést — st annál is

többet — kiváltó Bs—Nagymaros—Dunakiliti Vízierm-rendszer szakmai vonatkozású
kérdéseivel. A hagyományossá vált munkahelyi látogatás 1988-ban a Barlangtani Inté-
zetbe vezetett, ahol a résztvevk megismerkedhettek a budai barlangok természetvédelmi
és földtani vonatkozásaival. A környezetvédelem és természetvédelem volt az Alföldi
Területi Szolgálattal közösen a Kiskunsági Nemzeti Park megtekintésére szervezett
tanulmányút tárgya, amely 12 eladással mutatta be a nemzeti park földtani, vízföld-
tani és környezetvédelmi kutatásait, amelyek példát mutatnak a hasonló jelleg kérdések
országos megoldásának a lehetségeire.
A Bs—Nagymaros— Dunakiliti Vízierm-rendszer munkálatainak helyszíni meg-

tekintése, amely mindkét résztvev ország területére kiterjeden összesen 50 f érdekldt
vonzott és betekintést adott az építkezés szakmai kérdéseibe, de nem foglalkozott — nem
is foglalkozhatott — a leginkább vitatott kérdéssel, az ermrendszer átfogó környezet-
védelmi hatásának elemzésével.
Az slénytANi-RÉTEGTANi Szakosztály 1988-ban 7 eladóüléssel vette ki részét

a társulat szakmai tevékenységébl. A hagyományosan specialistákat vonzó slénytani
témákon kívül ismeretterjeszt szinten is érdekesség volt a Mecseki alsóliász hüllláb-
nyomok felfedezésérl szóló bejelentés és eladás. A szakosztály interdiszciplináris ambí-
cióit jelzi a decemberben megtartott „Magyarországi paleogén medencék süllyedéstörté-
nete” c. egész napos eladóülés, amely 9 eladásban részletezte a szénhidrogénföldtani
szempontból figyelemre méltó terület szénhidrogén-genetikai modellezéséhez szükséges
legfontosabb adatokat.

2 Földtani Közlöny
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A Tudománytörténeti Szakosztály 1988-ban bemutatta a 6. Földtani Tudomány-
történeti Nap alkalmából „Kzetek, smaradványok és történelem” címmel a XIII.
Inhigeo Szimpózium magyar vonatkozású anyagait. A szakosztály szervezésében, de az
egész társulat megemlékezett néhai Kertai György fgeológus, akadémikus, volt társu-
lati elnök halálának 20. évfordulójáról és az O.MBKE Zsigmondy Klubjával közösen
Zsigmondy Vilmos bányamérnök születési centenáriuma alkalmából. Októberben az
Inhigeo védnöksége alatt a Szlovák Technikai és Tudománytörténeti Társaság, a Szlovák
Földtani Társulat és a Selmecbányái Bányászati Múzeum rendezésében Selmecbányán
lengyel— csehszlovák—magyar regionális szimpózium volt, amelynek témaköre „A Nyu-
gati-Kárpátok földtani kutatásának története az I. világháborúig”. A hat tagú magyar
delegációból Csíky Gábor, Hála József, Papp Péter és Vitális György eladásai foglal-

koztak a kérdés — értheten bséges — magyar vonatkozásaival. A szakosztály volt a
gazdája a decemberben a MTESZ megalakulásának 40. évfordulója alkalmából rendezett
ülésnek.

A társulatnál több, mint 40 éves tagsággal rendelkezket a MTESZ emlék-
lappal köszöntette. Név szerint: Balogh Kálmán, Bárdossy György, Bíró
Ern, Csíky Gábor, Jantsky Béla, Kiss János, Krössy László, Kretzoi
Miklós, Mezsi József, Memecz Ern, Reich Lajos, Siposs Zoltán, Szebényi
Lajos, Székyné Fux Vilma, Sztrókay Kálmán, Szurovy Géza, Végh Sán-
dorné, Venkovits István, Vogl Mária. Ez alkalomból még az ipari miniszter

által adományozott Kiváló Munkáért kitüntetést kapta: Krössy László és

Székyné Fux Vilma.
Az Ifjúsági Bizottság 1988-ban is megrendezte az els eladói ankétot. A

szakmai zsri tagjai az alábbiak voltak: Hámor Géza, Szabómé Balog Anna,
Alföldi László, Haas János, Kecskeméti Tibor, Kleb Béla, Kubovics Imre,

Pogácsás György, Székyné Fux Vilma, Szilágyi Gábor, Zelenka Tibor.

„Hallgató” és „végzett” kategóriában versengtek az eladók. A „hallgató”

kategóriában egy I. és két II., egy III., a „végzett” kategóriában két I. egy II.

és egy III. díjat és számos különdíjat oszthatott ki a zsri az alábbiak szerint:

„Hallgató” kategóriában:
I. díj: Sztanó Orsolya 5000 Ft

j üledékföldtani modell a lábatlani Köszörk bánya konglomerátuma ér-

telmezéséhez.

Sztanó Orsolya a hallgatói kategória I. díja mellé a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-
Fejleszt-Intézet külön díját is megkapta, mely 2 nap, teljes ellátással, a sziráki kastély-

ban, 2 f részére.

II. díj: Tamás Csaba 4000 Ft*
Az egyházaskeszi bentonit ásvány-kzettani vizsgálata.

II. díj: Bujtor László—Fehér Tamás—Molnár Attila 6000 Ft**
A nagyvátyi-völgy (Ny-Mecsek) és környékének földtani felépítése.

III. díj: Rotárné Szálkái Ágnes 3000 Ft
A Nagyharsányi Mészk Formáció K-magyarországi elterjedése szénhidro-

génkutató fúrásokban.

Hallgatói kategóriában a Mecseki Ércbányászati Vállalat külön díjál, 3000

Ft-ot:

Csicsák József: A Jakab-hegyi Homokk Formáció „átmeneti” tagozatának

ásványkzettani vizsgálata c. eladása nyerte.

• Tamás Csaba II. díjért járó 4000 Ft pénzjutalmat az Eötvös L. Tudományegyetem Geológiai Tanszékcsoportja

ajánlotta fel.

•• Bujtor László— Fehér Tamás—Molnár Attila társszerzös eladásáért a zsri az egyébként 4000 Ft második
díj helyett a bárom szerz részére összesen 0000 Ft-ot szavazott meg.
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,
.Végzett’ ’ kategóriában

:

I. díj: Böröczky Tamás 5000 Ft***
A Fenyf-IV. sz. telep bauxitföldtani vizsgálata.

I. díj: jszáSzi Katalin 6000 Ft
Szeizmikus sztratigráfiai vizsgálatok Mezcsokonya térségében.

II. díj: Nagy Imre 4000 Ft
Barlangi üledékek termolumineszcenciás kormeghatározása és paleomágne-

ses vizsgálata.

III. díj: Mátyás János 3000 Ft
A DNy-magyarországi szénhidrogén-elfordulások fbb csapdatípusai.

Végzett kategóriában a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ
külön díját 3000 Ft-ot:

Gyri Dóra
Hidrogeokémiai módszerek alkalmazásának lehetségei a felszín alatti áram-

lási rendszerek felderítésében c. eladásával nyerte el.

Az elnökségi bizottságok közül a Nemzetközi Bizottság tevékenysége egyben jelzi a
társulat nemzetközi tevékenységét is. 1988-ban az alábbi rendezvényeken vettünk részt:
Tkés reláció:

Cogeodata (Finnország) — Geiger János — deviza (részvételi díj); Diatoma Konfe-
rencia (Finnország) — Hajós Márta — útiköltség hozzájárulás Ft; Szedimentológiai
Asszociáció (Belgium) — Haas János, Lukács Andrea — dev. +- RD; A mérnökgeo-
lógia szerepe a memlékvédelemben (Görög.) — Kertész Pál — dev. RD; Az Alpok
nagyszerk. kapcsolata (Ausztria) — Haas János — meghívás, útikölts. Ft; ÖGG vándor-
gylés (Ausztria) — Nagy Elemér, Szabó János — meghívás, útikölts. Ft; Geológiai
Világkongresszus (USA) — 3 f — részvételi díj.

Deviza felhasználás: 89 500 Ft
Útiköltség, stb. Ft-ban: 67 700 Ft

157 200 Ft

Ebbl Ft-térítés: —79 000 Ft
~78 200 Ft

Szocialista reláció:

Lengyel Geol. Társaság vándorgylése — Böröczky Tamás, Tenkei Sándor — csere;
Geológiai viszonyok a Rhodope hg-ben (Bulgária) — Papp Gábor, Szebényi Géza —
csere; A Ny-i Kárpátok geol. kút. története (Selmecbánya, Csehszlovákia) — Csíky
Gábor, Zimmermann Katalin; 7. Ásványtani Konferencia (NDK) — Viczlán István —
napidíj + útiköltség.

Felhasznált Ft: 22 200,—

A nemzetközi tevékenység másik oldalát jelentette az 1989-es év örvendete-
sen megszaporodott hazai nemzetközi rendezvényeinek elkészítése, így az
áprilisban sorra kerül IAS 10. Regionális Konferenciája, illetve a XXI. Euró-
pai Mikropaleontológiai Kollokvium, mely szeptemberben lesz. A két szervez
bizottság 1988-ban összesen 7 elkészít ülést tartott. Folyamatosan figyelem-
mel kísértük az 1989-es washingtoni Geológiai Világkongresszus szervezési mun-
kálatait és megtettük az elzetes lépéseket a létszámban anyagi okok miatt
csekély, de határozott társulati részvétel érdekében.
Kétoldalú együttmködési megállapodást írtunk alá az Osztrák Földtani

Társulattal és a Bolgár Földtani Társulattal, részben évi néhány devizamentes
cserenapra, részben kölcsönös eladások megtartására egymás ülésein.

••• Böröczky Tamás I. dijával járó 5000 Ft pénzjutalmát a vállalata kifizette, továbbá a Magyarhoni Földtani
Társulat elnöksége az I. díj mellé — külön díjként — jutalmul adta, hogy a pályázót kiküldte a Lengyel Földtani
Társulat 1988. évi vándorgylésére.

2*
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A MTESZ Ellenrzési Önálló Osztálya 1988. október 3— 12. között ellenrzést tartott
a társulat egész tevékenységére kiterjeden. Általánosságban megállapítást nyert, hogy a
szakmai célok megvalósulnak, de további erfeszítéseket kell tenni az önfinanszírozó
képesség növelésére. Az Ellenrz Bizottság és a Gazdasági Bizottság résztvesz egy erre
vonatkozó intézkedési terv kidolgozásában.

A publikációs tevékenység is hozzá tartozik társulatunk rendszeres tevékeny-
ségéhez. 1988-ban megjelent a Földtani Közlöny 1987. évi 1—4. száma 438
oldalon, 2000 példányban, kiadtuk az Általános Földtani Szemle 23. számát
224 oldalon, 750 példányban, a Mérnökgeológiai Szemle 1988/36. számát 222 ol-

dalon, és a 37. számot 205 oldalon, 400 példányban számonként, a Tudomány-
történeti Évkönyv 11. számát 286 oldalon, 250 példányban, és az slénytani
Viták 1988/35. számát, 94 oldalon, 600 példányban.
Régóta vajúdó kérdés a szakmai folyóiratok illetleg publikációk kérdése.

Korábban a papírkontingens, azután az id változásával a költség oldal volt

az a szorító tényez, amely miatt állandóan, mint Damoklész kardja, lebegett

a fejünk fölött a szakosztályi lapok beszüntetésének, illetleg a Földtani Köz-
löny oldalszámának redukálási veszélye.

Napjainkban, amikor az újságstandokon naponta jelennek meg kiadványok,
— nem teljesen a tudományos folyóiratokéval azonos színvonalon — a papír-

kontingens kérdése már nem tnik idszernek, annál idszerbbnek tnik
azonban a pénzügyi forrásoknak az oldala, és ismételten, és errl a helyrl kell

foglalkoznunk azzal a gondolattal, hogy elbb, vagy utóbb a szakmának vala-

milyen pénzügyi finanszírozási formát kell találni a geológiai földtani kérdé-

sekkel foglalkozó vállalatok oldaláról a Földtani Közlöny terjedelmének és

színvonalának megtartása érdekében. Sajnálatos, de ez fokozottabb mértékben
vonatkozik a szakosztályi kiadványokra.
Minden évben örömmel adunk hírt azokról, akik szakmai tevékenységükért,

életmvükért kitüntetést kaptak. Gratulálunk a következ tagtársainknak és

kollégáinknak

:

Ágoston Zoltán
Barabás Antal
Budai Tamás
Chxkán Géza
Csicsely György
Darida Károlyné
Dobos Irma
Drazsdik Lajos
Dudko Antonyina
Fülöp József

GÉCZY Barnabás
Hír János
Ilkeyné Perlaki Elvira
Jámbor Áron
Juhász József
Kaiser Miklós
Koch László

T. Kovács Gábor

Kovács Lajos

Kiváló munkáért
Kiváló Dolgozó
KFH Elnöki Dicséret
Kiváló Munkáért
Kiváló Dolgozó
Kiváló Dolgozó
Schafarzik Ferenc Emlékérem
Kiváló Munkáért
Kiváló Munkáért
— Széchenyi István Emlék-

plakett
— A Rektori Konferencia elnö-

kévé választotta
Kiváló Munkáért
Kiváló Munkáért
Kiváló Dolgozó
Akadémiai Díj
Vitális Sándor Nívódíj
KFH Elnöki Dicséret
Emberi Környezetért kitüntet

jelvény
— Kiváló Munkáért
— Bányász Szóig. Érdemérem

arany fokozata
KFH Elnöki Dicséret



Bérezi Ftitkári jelentés 1988-ról 347

Krössy László Kiváló Munkáért
Kristóf János Kiváló Dolgozó
Kucsora Sándor Kiváló Dolgozó
Kurucz Béla Bányász Szóig. Érdemérem

arany fokozata
Latrán Béla Kiváló Munkáért
Majoros György
Marczell Ferencné

Kiváló Munkáért
KFII Elnöki Dicséret

Márton Gyuláné Kiváló Dolgozó
Nagy Lászlóné Kiváló Munkáért
Papp Péter Kiváló Dolgozó
Pikó József Bányász Szóig. Érdemérem

ezüst fokozata
Pogácsás György Kiváló Munkáért
Posgay Károly ifj. Munka Érdemrend arany fokozata
Ravasz Csabáné Kiváló Munkáért
Somfai Attila Kiváló Munkáért
Somssich Lászlóné MNK Csillagrendje
Szarvas Imre Kiváló Munkáért
Szederkényi Tibor Kiváló Munkáért
Székyné Ftjx Vilma Kiváló Munkáért
Szomszéd Elemérné Kiváló Munkáért
Sztyehlik Károly OVH Elnöki Dicséret
Tóka Jen Szocialista Magyarországért
Tormási István Kiváló Munkáért
Tuxlner Tibor Kiváló Dolgozó
Vándorri Róbert Kiváló Bányász
Virágh Károly Kiváló Munkáért
Völgyi László Kiváló Munkáért
Vörös Attila Szocialista Kultúráért
Zelenka Tibor MTESZ Emlékplakett
Zentay Tibor Kiváló Munkáért

Tisztelt Küldöttközgylés !

Az építészek kultúrtörténetének a szó fizikai és átvitt értelmében is kiemel-

ked alkotásai a tornyok. Ha széles, jó alapokon megfelel anyagból épültek,

évszázadokon át, st ezredév távlatából üzenik a mának egykor volt alkotóik

hozzáértését. Gondolataik, elképzeléseik, hogy mit miért építettek úgy ahogy,

csak sejthetk, a valóságot csak k tudták, akik csinálták.

Óhatatlanul ez a hasonlat jut az ember eszébe, ha meg akarja fogalmazni,

mi is a tudományos egyesületek szerepe hazánk közelmúltjának szellemtörté-

netében. Ma, amikor kezdjük hivatalos szinten is újra felismerni az évtizedeken

át mellzött, st rossz szemmel nézett értékeket. Talán nem önhittség utalni

arra, hogy ezeket az értékeket — mint hallgatag tornyok — rizték az egyesü-

letek a nehéz idszakban is, megkeresve az ellentétes nézetek között azt, ami
a közös szakmai- emberi érték. Ha ezt az utat járjuk továbbra is, azt keresve

ami összeköt, és nem azt ami szétoszlat, a szkebb szakmai köreinken túlra is

kisugárzó, nagyon is aktuális, jó példát mutathatunk. Ehhez kívánok jó ert,
egészséget, türelmet.

Jó szerencsét

!
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A földtani kutatási eredmények
hasznosulásának és társadalmi

elismerésének nehézségei*

Dr. Benk Ferenc**

Az elmúlt másfél év folyamán a legrangosabb földtani fórumok, az Országos
Földtani Kutatási Ankét, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Földtani

Bizottsága foglalkoztak a földtani kutatások eredményeinek értékelésével, leg-

fontosabb feladataival. Nem kívánjuk összehasonlíthatatlanul szerényebb le-

hetségek közt megismételve újólag taglalni, hogyan és mivel járultak hozzá e

kutatások az ipar, a mezgazdaság, az építipar, a közlekedés, a településfej-

lesztés és más ágazatok munkájához, ill. annak megalapozásához, hanem némi-
leg rendhagyó, de remélheten nem ünneprontó módon a földtani kutatás tár-

sadalmi elismerésének néhány árnyoldalát kívánjuk érinteni.

A földtani kutatások hivatalos elismerését látványosan jelzi a közelmúltban
kapott két állami díj; külön örvendetes, hogy mindkettben a csoportmunka
értékelése tükrözdik. Nem hiányzik az elismerés a nyilvánosság eltt elhangzó
hivatalos nyilatkozatokhoz sem, többek között éppen a legilletékesebb, az ipari

miniszter részérl, aki több alkalommal hangoztatta: a földtani kutatások
olyan ütemben és mértékben tárnak fel új nyersanyagokat, elfordulásokat,

növelik a készleteket, hogy az ipar (é.: bányászat) nem tudja ezeket hasonló

ütemben birtokba venni.

A földtani kutatási eredmények azonban mégsem jelennek meg kell súly-

lyal az állami és politikai gazdasági és gazdaságpolitikai állásfoglalásokban, ill.

az ezekkel kapcsolatos döntésekben nem tükrözdik az objektív földtani adott-

ságok reális értékelése. Ha azt mondjuk, hogy emiatt a döntések nem feltétle-

nül a földtani szempontból optimális megoldást jelentik, tulajdonképpen még
nagyon visszafogottan fogalmaztunk: egyes esetekben a döntések nem is igény-

lik a földtani szervek állásfoglalását (vö.: Dunai Vízlépcs).

A földtan, ill. a földtani kutatás társadalmi és legfels, de akár középszint
tényleges elismerését ezért nem tekinthetjük megnyugtatónak. Sok olyan kér-

dés merülhet fel ezzel kapcsolatban, amelyek a felszínen nem jelennek meg, s

ezért nem is szokás beszélni róluk. Az azonban, hogy valamirl nem beszélünk,

vagy taktikai okokból hallgatunk, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az

adott probléma valójában nem is létezik: növeli, ki elfedi a bajt.

A földtan elméleti és gyakorlati oldalának ha nem is minden területen minta-

szer, de általában kedvez és általánosan javuló kapcsolatai, st összességé-

• A kézirat lezárva: 1988. n. 29.
•* ELTE Általános és történeti földtani tanszék, 1088 Budapest VIII., Múzeum körút 4/A
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ben gyümölcsöz együttmködése ellenére józanul mérlegelve meg kell álla-

pítanunk, hogy egyes területeken a földtani eredmények gyakorlati haszno-

sításában, ill. társadalmi elismerésében nem egyértelmen pozitív a helyzet, st
egyenesen visszájára fordulnak, s a társadalom, vagy a fels vezetés részérl

szinte negatív megítélést kapnak. Nemcsak kiesik a tudatból az a tény, hogy
valamely fejlesztés lehetségét a földtani kutatások eredményei tették lehet-
vé egyáltalában, hanem a földtant a legkisebb nehézség esetén szinte a bnbak
szerepére kárhoztatják. Mindennek egyaránt vannak a földtanon belüli és

földtani szférákon kívül es okai.

A küls okok közt elssorban a következk említhetk:

Számos területen a tkehiány gátolja az eredmények hasznosítását (vö.

Recsk, Máza D.) Mivel a bányászat beruházásigénye közismerten nagy, a le-

kötött tke lassan térül meg, nem mobilizálható és nem konvertálható, más
vállalkozásokkal szemben nagyobb kockázattal jár, várható, hogy ez a tényez
a közeli jövben még az általános pénzszke által objektíve indokoltnál is

nagyobb mértékben fog hatni, és a szénhidrogén és a bauxit — s talán az épít-
anyagok — kivételével minden területen érvényesülni fog.

A bányászat közismerten a legkonzervatívabb termelési ágak közé tartozik.

Ez a konzervativizmus két irányban is hozzájárul a földtan negatív megítélé-

séhez :

A bányászat — ragaszkodva az addig bevált termelési eljárásokhoz — nem,
ill. csak nehezen hajlandó rugalmasan alkalmazkodni a tényleges földtani vi-

szonyokhoz, hanem a már ismert eljárásoknak megfelel földtani viszonyokkal

rendelkez elfordulásokra tart igényt; még a korszerbb technika bevezetése

sem a realitásokhoz idomul, hanem olyan földtani viszonyokat kíván kimu-

tattatni, melyek ennek megfelelnek.

Hasonló rugalmatlanság, ill. konzervativizmus tapasztalható a felhasználás

terén is: az igény mindig az ismert feldolgozási technológiáknak megfelel

nyersanyagokra jelentkezik, az ettl eltérkkel a felhasználó általában nem tud
— vagy nem hajlandó — mit kezdeni, legalábbis nem szívesen foglalkozik velük.

Ha valami, a földtani viszonyok, s a nyersanyag minsége az állandó egy

adott területen, ill. elforduláson. Ehhez idomulva kell megválasztani a ter-

melés, dúsítás és feldolgozás módját, s nem fordítva: várni az ábrándok telje-

sülését. S ha a nyersanyag mennyisége megfelel, és a földtani viszonyok ked-

vezk, ezt joggal el is lehet várni, amint a mintául tekintett technikák és tech-

nológiák is a realitások alapján alakultak ki. Legalábbis naivitás lenne azt

várni, hogy a hazai viszonyok pontosan megfeleljenek egy egészen más földtani

környezetben lév területének vagy elfordulásénak.

Sok esetben a tájékozatlanság, ha ugyan nem a hozzánemértés akadályozza

az eredmények hasznosítását: számos területen a potenciális hasznosító nincs

tudatában annak, mit jelentenek a földtani eredmények a gyakorlat számára.

Nincsenek követelmények (elvárások) a mszaki földtannal szemben, állapítja

meg egyik mértékadó szakemberünk, de hozzátehetjük: aligha kedvezbb a

helyzet agrogeológiai és környezetföldtani vonatkozásban sem. így érthet az

a (látszólagos) ellentmondás, hogy egyes területeken a kutatások elmaradott-

ságáról beszélünk, holott sok esetben az eddigi eredmények is meghaladják az

igényeket. Ilyen esetben t.i. egy objektív szakmai igény áll szemben egy szub-

jektív gyakorlattal.

A földtan tartalmával és jelentségével kapcsolatos, napjainkban szinte tár-

sadalmi méret tájékozatlanság gyökerei egészen az általános és a középisko-
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lai oktatásig nyúlnak vissza. A tanuló a középiskolában kap ugyan földtani

ismereteket, de a földrajz részeként, anélkül, hogy valaha is megtudná: ez

nem földrajz, hanem földtan. legalább annyit elvárhatna és elérhetne a föld-

tan, hogy a rá vonatkozó ismeretek — a csillagászathoz hasonlóan — a saját

nevükön szerepeljenek.

Más esetben a hasznosító ellenérdekeltségében keresend az ok. Ennek hatása

akár a dezinformálásig terjedhet.

A bányászatban pl. szinte általános az a gyakorlat, hogy a beruházás meg-
indokolásakor a ténylegesnél kedvezbb képet festenek a várható földtani

viszonyokról, vagy elhallgatják a kedveztlen tényezket. Az ásványi nyers-

anyagkészletek mennyiségét pl. a reménybelivel együtt veszik figyelembe,

mellzik a hígulás hatását, komplex termelést ígérnek, a bányaföldtani viszo-

nyokat (pl. víz- vagy gázveszély, hmérséklet) vagy a várhatónál kedvezbb-
nek, vagy a ténylegesnél könnyebben leküzdhetnek minsítik.

A termelés megindulásakor, olykor azonban már a feltáráskor, st a telepí-

téskor kiderülhet, hogy a Dichtung nem azonos a WahrheitteX. Ilyenkor, de
úgyszólván minden nehézség esetén szinte mindig készen áll az a sztereotip

magyarázat, hogy a földtani viszonyok a vártnál kedveztlenebbül alakultak.

Alig másfél éve pl. (86. VII. 29.) az Országos Tervhivatal egy fosztályvezetje
nyilatkozott úgy a bicskei ermrl, hogy „közben (ti. 1975, az eocén program
meghirdetése óta) az eocén széntermelés geológiai feltételei is tovább rom-
lottak.

A nagyegyházi és mányi fiaskó oka sem a hibás tervezés vagy kivitelezés,

hanem az, hogy „rosszul ítélték meg a térség vízföldtani helyzetét, alábecsül-

ték a leend bányák vízveszélyességét.” Aligha szükséges szakemberek szá-

mára magyarázni, hogy a termelés földtani feltételei jónéhány millió évvel ez-

eltt kialakultak; legfeljebb arról lehet szó, hogy nem ismertük meg, vagy nem
vettük figyelembe ket megfelelen. Az ilyen magyarázat csak arra alkalmas,

hogy a földtani kutatás (vagy: a geológusok) megbízhatóságát dezavuálja.

Ha valahol valóban megváltoztak a földtani viszonyok (nem pedig az azokra
vonatkozó ismereteink !), akkor ez épen az emberi beavatkozás következtében
történt: az emberi tevékenység változtatta meg a földtani képzdmények, ill.

alakulatok sok millió, vagy tíz millió évvel ezeltt kialakult fizikai és kémiai
állapotát (egyensúlyi helyzetét). Tehát
— az embernek kell alkalmazkodni a földtani viszonyokhoz, amikor beavat-

kozik a föld anyagába,
— az embernek (t.i. a bányásznak) kell felmérnie — és mérlegelnie — e be-

avatkozás várható (valószín) következményeit, beleértve a földtani követ-
kezményeket is.

A termelés során ugyanez az ellenérdekeltség úgy érvényesül, hogy minden
jelentkez nehézség okát a földtani viszonyok váratlan kedveztlenebb ala-

kulásával magyarázzák. Ezzel elleplezhet, ha a nehézségek tényleges oka a
rossz munkaszervezés vagy mszaki elkészítés, sok esetben a termelési kuta-
tásnak az ismeretek hiányából, vagy rosszul értelmezett takarékosságból ere-

d elmaradása, ill. elhanyagolása. Nem véletlen, hogy éppen azokon a területe-

ken változnak legkevésbé a földtani viszonyok, ahol jól mköd s a saját fel-

adataival foglalkozó bányaföldtani szolgálat van: az urán-, a bauxit-, s ter-

mészetesen a szénhidrogénbányászatban.
Kétségtelen, hogy a földtani kutatási eredmények sztochasztikus jellegek,

s megbízhatóságuk sohasem érheti el a 100%-ot. A valószínségi jelleg azon-
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bán egyenl esélyt ad a pozitív és negatív eltéréseknek. Ezért is feltn, hogy
a földtani viszonyok váratlanul kedvezbbre fordulásáról nem ismerünk hason-

ló hivatkozásokat. Az viszont kétségtelen, hogy, ha a földtani viszonyok „mérle-

gelése” az elzk szerint történik, pozitív eltérésre aligha lehet számítani, mi-
vel már az átlag bekövetkezése is kedveztlenebb a figyelembe vettnél.

Az a felfogás egyébként, mely úgy véli, hogy a bányatelepítés megbízható
megalapozásához szükséges földtani ismeretesség a késbbi termelés irányításá-

hoz is elegend, feleltlenül szakszertlen.

Az ellenérdekeltség másik, szintén a termelés mszaki hiányosságainak ellep-

lezésére szolgáló oldala az ásványi nyersanyagkihozatal meghatározásával kap-
csolatos. A szénhidrogénbányászatban kezdettl fogva központi kérdés a ki-

hozatali tényez meghatározása. A szilárd ásványi nyersanyagbányászatban
a kihozatalt — annak indirekt értékeként — a termelési veszteség fejezi ki.

A földtani kutatásnak az az érdeke, hogy az általa megtalált nyersanyag mi-

nél nagyobb arányban hasznosuljon. Az azonban az érdeke a népgazdaságnak
is, hogy a kutatási és bányászati ráfordítás minél nagyobb mértékben megtérül-

jön, azaz a megismert és a bányászattal hozzáférhetvé tett nyersanyag mi-

nél kisebb része maradjon hasznos!tatlanul a föld alatt. Ilyen értelemben

az ásványi nyersanyagokkal való takarékosság már lenn, a föld alatt kezd-
dik.

A termelési veszteség minden bányászati ágban nagy, noha csökkentése új

bányák telepítését tenné feleslegessé, ill. tolná el késbbi idkre. Ezért a vesz-

teség csökkentése, mint az ásványi nyersanyagkészletek növelésének indirekt

útja a jöv egyik legfontosabb feladata. Ennek azonban az a feltétele, hogy
egyáltalában pontosan meghatározzák, ennek viszont feltétele a rendszeres

termelési kutatás. Hazánkban pontosan, mérés útján csak az urán- és a bauxit-

bányászatban határozzák meg a termelési veszteséget, a többi nyersanyagét

még ma is inkább csak becsülik.

Az iparirányítás bizonytalanságai és következetlenségei is fokozottan csa-

pódnak le a földtani kutatásban. A földtan a 60-as években Bükkábrány meg-
kutatásával egy 2000 MW kapacitású herm nyersanyagbázisát teremtette

meg. A 70-es évek derekán mégis más, akkor még megkutatatlan szénvagyónra
kívántak hasonló kapacitású ermvet telepíteni. Az eocén program földtani

része a sürgsség miatt olyan feszített volt, hogy csak külföldi segítséggel lehe-

tett megvalósítani.

Egyidejleg folyt viszont a paksi atomerm és a Dunai Vízierm építése,

holott az ipari, fleg kohászati restrikció miatt a jelenlegi kapacitás sincs tel-

jesen kihasználva. Kérdés ezek után: van-e egyáltalában átgondolt energia-

politikánk ?

A földtani kutatás teljes ciklusának tartama legalább 10—12 év. A fels-

szint gazdaságpolitikai döntések változási periódusai ennél lényegesen kiseb-

bek; ezeket a földtani kutatás nyilvánvalóan nem tudja követni. Kívánatos
lenne, hogy e döntések vegyék figyelembe a realitásokat mind a földtani lehe-

tségek, mind a földtani kutatás objektív adottságai tekintetében.

Végül megemlíthetjük a prognózis használatával kapcsolatos gyakorlat két

végletét :

— egyik oldalon a fejlesztési és beruházási döntések meggyzbb megala-

pozására a prognózis adatokat szinte reális értékként kezelik,

— a másik oldalon a prognózisok lebecsülésével, szinte nevetségességig ter-

jed lejáratásával dezavuálják a földtani kutatás megbízhatóságát is.
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Nyilvánvaló, hogy mint minden véglet, egyik sem helyes. A prognózis alig-

ha használható fel bányászati, vagy általában: ipari döntések megalapozására;

viszont a prognózis nem jóslás, hanem a földtan egyik legnagyobb tudományos
megalapozottságot igényl — és egyik legnagyobb felelsséggel járó — felada-

ta. Eredménye pedig arra használható, ami a rendeltetése: a felderít kutatá-

sok megtervezése. Távlati termelési tervek irányainak kijelölésére akkor, ha
van mellette kategorizált készlet is.

Önkritikusan bels okokként kell kezelnünk a következket a kiküszöbölés,

legalábbis a csökkentés nyilvánvaló igényével:

A földtani kutatásnak nagyobb mértékben kell figyelembe vennie a gyakorlati,

azon belül a gazdasági igényeket. Aligha indokolt kutatásokat végezni olyan
nyersanyagok érdekében, ametyek bányászata nem gazdaságos, s a perspek-

tívák az ismerthez hasonló teleptani típusú nyersanyagot ígérnek, csak na-

gyobb mélységben, azaz a ma gazdaságtalannál kedveztlenebb viszonyok
között (v. mátrai teléres színesércek). Ölyan nyersanyagperspektívák kuta-
tására, amelyekrl az a véleményünk, hogy ha a feltételezett földtani viszo-

nyok között ténylegesen meglennének, nem lennének gazdaságosak, egyetlen
fillért sem szabad fordítani.

Mivel a hasznosító szervek sok esetben nincsenek tisztában azzal, milyen
elnyöket jelent számukra a földtani kutatás, a földtannak fokoznia kell fel-

világosító munkáját; meg kell találni a módját annak, hogy „el tudja magát
adni”. Ez a jó értelemben vett önpropaganda különösen az új, fejldésben lév
szakterületeken indokolt (vö. környezetföldtan). A földtanban ez jelentené a
piackutatást, divatos kifejezéssel a marketinget

.

Az elz érdekében is a földtannak nagyobb publicitást kell magának bizto-

sítania. Ha állandóan visszatéren olvashatunk a „váratlanul kedveztlenebbé
váló” földtani viszonyokról, a tényleges helyzet feltárása legalább ennyit meg-
érdemel. De mintha a földtani szakemberek is idegenkednének az ilyen kon-
frontációtól, s jobban szeretik a saját körükben lefolytatott vitát, abban is az
olyat, amikor azok igyekeznek egymást meggyzni arról, amirl akik amúgyis
meg vannak gyzdve. Ha nem sikerül a belterjes viták körébl kilépni (N. b.

ha ez igazi vita, máris eredmény), aligha lehet számítani arra, hogy nni fog a
földtan reputációja.

Fontos feltétel az is, hogy a földtan „le tudja fordítani eredményeit” a hasz-
nosító nyelvére. A felhasználó számára a szakmai zsargon — sokszor maga a
szaknyelv is — nemcsak érthetetlen, hanem értelmetlen is lehet. Igaz, olykor
már-már a szakma számára is. Ha a földtan nem tudja eredményeit megértetni,

ezeket az fogja kisajátítani, aki ezt a fordítást elvégzi.

A megértés alapvet feltétele azonban, hogy magát a szakmai eredményt is

világosan és konkrétan meg tudjuk mondani. Enélkül eleve nincs mit lefordí-

tani. Az olyan általános megfogalmazások, hogy „új ismereteket (adatokat)
szereztünk”, „jelents eredményeket értünk el”, „sikerült új képet kialakí-

tani” stb., anélkül hogy megmondanánk, mi az az új ismeret, eredmény stb.,

a szakember számára is semmitmondóak.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni objektíve mennyire akadályozza a földtan

küls elismerését az a — fleg elméleti szakemberek részérl — ma sem ritka

gyakorlat, mely— azelz továbbfejlesztéseként— szinte arisztokratikus gggel
kezeli mindazokat, akik nem képesek a szakmai nyelv megértésére, vagy fon-

tos gyakorlati jelentségnek deklarálnak nyilvánvaló alapkutatási eredmé-
nyeket. A nyelvhasználati sznobizmus ma már olyan fokú, hogy az érthetség
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eleve gyanút kelt a közöltek tudományos színvonalát illeten: hogyan is lehet-

ne tudományos az, amit bárki meg tud érteni.

A földtani ismeretek, ill. eredmények megbízhatóságának sztochasztikus
jellege miatt eleve félrevezetés lenne a teljes megbízhatóság elérhetségét ígér-

ni, ill. olyan reményeket kelteni, hogy ez a kutatás mennyiségének növelésével
elérhet. Az objektív és szakszer törekvés csak az lehet, hogy számszeren
meg tudjuk adni a kutatási eredmények megbízhatóságát. (N. b.: ez nemcsak a
gyakorlati kutatásokra vonatkozik.)

Ennek ismeretében ti. meghatározható az eredményeken alapuló döntés
földtani okokból ered kockázata, s dönteni lehet arról, vállalja-e ezt a hasz-

nosító, vagy további kutatásokkal csökkenteni kívánja, ill. milyen határig ér-

demes további kutatásokkal csökkenteni (teljesen kiküszöbölni t.i. semmiféle
többletkutatás nem tudja). Ez azonban szintén a tudatosítandó kérdések közé
tartozik.

A geológus feladata, hogy arra adjon választ: eredményei (következtetései)

milyen
— kiinduló (alap) feltételek mellett,

— peremfeltételek mellett,
— tér- és idtartományban,
— megbízhatósággal és valószínséggel érvényesek.
Ártott a földtani munka elismerésének az a megalkuvó gyakorlat is, mely az

eredmények relatív megbízhatóságának kifejezése helyett a napi ágazati érdeke-

ket szolgáló prakticista, a földtani kutatás eredményeinek elbírálására hátrá-

nyos, s objektíve a nyersanyagpazarlás és a rablóbányászat irányába ható
szemléletet tette a megítélés középpontjába, átvállalva ezzel a valójában a fel-

használóra tartozó munkát, de felelsséget is.

Ennek során olyan anomáliákkal is találkozunk, hogy egy sürgsen telepí-

tend elfordulás földtani ismeretességét háromszor olyan kedveznek min-
sítik, mint ami az adott földtani viszonyok között egyáltalában lehetséges

(Nagyegyháza), vagy objektíve megbízhatónak minsítenek olyan tektonikai

képet, — csupán azért, mert egyeztetett, — mely eltér nézeteken alapul, s

többféle értelmezésre ad lehetséget.
Az 1987. I. 1-i helyzet szerint Csordakúton a készletek 36,3, Nagyegyházán

pedig 76,4%-a magas kategóriában van. Különösen az utóbbi olyan arány,

amely egy ilyen, pl. a dorogihoz legalább hasonló mértékben tektonizált el-
forduláson egyszeren elképzelhetetlen, nem beszélve arról: a kategória komp-
lex fogalom, mely — többek között — a tektonikai és a hidrogeológiai viszo-

nyok ismeretességének megbízhatóságát is magában foglalja. Egy olyan terü-

leten, ahol a várható vízhozzáfolyás mennyiségére vonatkozóan majdhogynem
nagyságrendbeli eltérések vannak, eleve illuzórikus magas kategóriáról beszél-

ni. Ilyen arányúról mindenképpen. Csak tájékoztatásul: a lényegesen egysze-

rbb földtani felépítés Thorez külfejtés területén 48,7% a magas kategóriájú

készletek aránya, — igaz Bükkábrányban (úgyszintén vitatható módon) 100%.

A történeti hség kedvéért megjegyzem, hogy e sorok írója több mint egy évtizeddel
ezeltt (1977. március^ 24-én), amikor tudomást szerzett arról, hogy az Országos Ásvány-
vagyon Bizottság (OÁB) készletbizottsága a nagyegyházi elforduláson több mint 60%
magas kategóriájú készletet hagyott jóvá, levélben kért felvilágosítást a bizottság elnöké-
tl, hogy — mivel a terület földtani viszonyai reálisan aligha teszik lehetvé 20%-nál
nagyobb arányú B-kutegóriájú készlet kimutatását — valóban a terület túlkutatásával
magyarázható-e a feltnen nagy arányéi magas kategóriájéi készlet, vagy pedig ezt a
számítási kát egóriák indokolatlan és téves következtetésekre alkalmas fellazítása okozta.
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A kérdésre válasz 12 év és 11 hónap elteltével sem érkezett. Ez azonban nem jelenti azt,

hogy a kérdés nem maradt továbbra is függben annál is inkább, mert az arány azóta még
tovább ntt.

Az ilyen irányú igények — vagy elvárások ? — kielégítésének az Országos Ásvány-
vagyon Bizottság Készlet Szakbizottságának elnöke pl. annyira igyekezett elébe menni,
hogy az egyik bizottsági ülésen arra igyekezett rávenni a bizottság tagjait, mondják ki

(utólag !), hogy az egyik területen (N. b. az eocén program egyik közismerten vízveszélyes

elfordulásán) a tervben elírt, de el nem végzett hidrológiai kutatófúrások lemélyítése

felesleges (indokolatlan) lett volna, mivel a kszénkutató fúrások alapján a vízveszély

jóval kisebb a vártnál. Csak zárójelben jegyzem meg: vajon eszébe jutna-e bárkinek, hogy
azzal indokolja a tzvédelmi elírások be nem tartását, hogy: mivel az üzemben nem
volt tz, így azokat felesleges (indokolatlan) lett volna végrehajtani.

Nem használt a földtan társadalmi elismerésének az a gyakorlat sem, mely
lényegében nyílt szakmává tette a földtan mvelését, boldog-boldogtalannak

lehetvé téve, hogy geológusnak, de legalább a magyar föld kutatójának min-
síthesse magát.
Napjaink legzártabb szakmája, az orvosi (beleértve a gyógyszerészit és az

állatorvosit) a törvény szigorú paragrafusaiban foglalt megkötésekkel bástyáz-

za magát körül, sarlatánnak, kuruzslónak minsítve mindazokat, akik jogosít-

vány nélkül próbálnak a gyógyítással foglalkozni, — s ennek érvényt is tudnak
szerezni a mégoly sikeres gyógyítókkal szemben is. Hasonlóan zárt szakma a
mérnököké, — még a nem okleveles mérnököké is.

Sokkal kisebb társadalmi megbecsülése van azoknak a szakmáknak (a dolog

anyagi vonatkozásaitól most tekintsünk el), amelyek mvelése nincs ilyen

jogosítványhoz kötve. Ilyen pl. a pedagógus, mint a sok képesítés nélküli

igazolja (más kérdés, hogy közülük sokan jobban végzik munkájukat, mint
nem egy okleveles, mert van hivatástudatuk), de ilyen a geológia is.

A földtanban nem megtrtén, hanem hivatalosan is elismerten, st támogatottan és

kedvezményezetten két alkalommal került sor nem-szakemberek tömeges bevonására:
— a fordulat éve után a M. Áll. Földtani Intézet alföldi térképezési kampányának gyor-

sítására pedagógusoké, mégpedig geológus minsítéssel (még a „segédgeológus” meg-
nevezés talán elfogadható lett volna),
— a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején, amikor döbbenetes földtani és kuta-

tási— kutatásmetodikai tájékozatlansággal rendelkez bányamérnökök részére tették
lehetvé a döntéshozatalt és elbírálást földtani— szakmai kérdésekben.

A zárt szakmáknak megvan az az óriási elnyük is, hogy az oda tartozók

magatartásában szinte spontán ön-, ill. érdekvédelmi reflexként olyan sajátos

vonás fejldik ki, hogy a szakma — bármilyen bels ellentétek feszülnek is eset-

leg tagjai közt — kifelé egységesen lép fel: a bels ellentétek szigorúan „csalá-

don belül” maradnak.
A geológiában a csoportérdekek sajnálatosan olyan ersen érvényesülnek,

hogy ezek — megakadályozva az egységes szakmai magatartás kialakulását —
objektíve a szakma érdekei ellen mködhetnek, amint mködnek is.

A tapasztalat azt mutatja, hogy színvonalas földtani munka elssorban azo-

kon a területeken folyik, ahol a termelési és kutatási földtani szolgálat szerveze-

tileg is, funkcióiban is határozottan elkülönül (s hozzátehetjük: ahol ezek a
szolgálatok évtizedes múltra tekintenek vissza, s fontosságuknak megfelel
helyet és rangosítást kaptak a vállalati szervezetben és kell pouvoirt is fel-

adataik ellátásához; létrejöttükben és mködésükben meghatározó volt, hogy
nem a hazai, saját, ill. napi érdekeire korlátozódó bányászat provinciális szem-
lélete alakította ki, v.ö. szénhidrogén-, bauxit- és uránércbányászat).
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Nem lehet ui. ugyanazzal a szervezettel egyidejleg eredményesen megolda-
ni a termelési és a kutatási feladatokat. A kett más jelleg, s szinte más típusú
szakembert is kíván. Az egyik intenzív, a másik extenzív irányú; az egyik apró-
lékos, analitikus munkát kíván, a másik nagyvonalúbbat, szintetizálót. Ahhoz
pl. hogy szénbányászatunk minden új feladat megoldását csak extenzív úton
vélte megvalósíthatónak, a földtani szolgálat funkcionális elhatárolatlansága is

hozzájárulhatott

.

El kell azonban ismernünk, hogy a kifogásolt területeken a bányaföldtani
szolgálatok sem szorgalmazták kellen, hogy megtalálják helyüket és tényle-

ges feladataikat; szívesebben orientálódtak a kétségtelenül érdekesebb és ke-

vesebb közvetlen felelsséggel járó kutatások felé. Eltekintve attól, hogy a
termelés földtani megalapozásával kapcsolatos hiányosságok jórészt ezzel ma-
gyarázhatók, ez a feladatvállalás a szolgálat létével kapcsolatban kríziseket

okoz minden olyan esetben, amikor a termelés restrikciója, ezzel a kutatások
még fokozottabb beszkülése van napirenden.

Végül rá kell mutatnunk arra, ha azt várjuk, hogy a küls szférák elismerjék

és megfelelen értékeljék az alkalmazott földtan eredményeit, s ne igyekezze-

nek ket a maguk számára kisajátítani, elször azt kell elérni, hogy ezt a mun-
kát maga a szakma is elismerje. Ennek most elegend csupán két vetületét em-
líteni:

Mindenekeltt szükséges, hogy felels vezet hazai tudományos szerveink is

érdemének megfelelen elismerjék e feladatok tudományos jellegét, st ösztö-

nözzék az erre irányuló munkát. Aligha lehet szakmai szempontból megala-
pozottnak tekinteni azt a talán soha ki nem mondott, de ténylegesen annál
élbb nézetet, mely egy kagyló vagy tüskönc bütykeinek a számlálását tudo-

mányos tevékenységnek tekinti, egy telep anyagi vagy alaki változékonyságá-

nak vizsgálatát azonban nem, pusztán azért, mert az egyiknek nincs gyakorlati

jelentsége, a másiknak pedig van.

Az elmúlt tíz év alatt a tudományos fokozatok elérésére irányuló munkák
közt nemcsak arányában, hanem számszeren is csökkent az alkalmazott föld-

tani témák részesedése (a tudomány doktora fokozatot ezalatt nem is szerez-

tek gyakorlati témából). A kandidátusok közül 1978 eltt, ill. 1978—87 közt

egyaránt 33-an szereztek fokozatot. Az 1978 elttibl azonban 14, st közvetve

19 esik az alkalmazott földtan területére, az 19 78 utániakból 7. A tudomány
doktorai közül 16-an 1978 eltt, 5-en 1978 után szerezték fokozatukat, az

elzkbl 6 gyakorlati témából. Az 1978 eltti 7 akadémikusból— Vadász E.-t

nem is számítva— 2-en voltak az alkalmazott földtan képviseli, a jelenlegi

5-bl senki.

A jelenség jól jelzi: a földtani munka megítélésében egyre inkább olyan

szempontok érvényesülnek, hogy az alkalmazott földtant magas színvonalon

mvel szakemberek nagyobb része is ajánlatosabbnak, ill. biztosabbnak és

célravezetbbnek tartja, ha tudományos témáját a földtan klasszikus, ill. ab-

ból ered területeirl választja (lehetséges azonban, hogy ez csak azt bizonyít-

ja: az alkalmazott földtan színvonalas mvelése nem zárja ki, hogy egyidejleg

a földtan jobban elismert területein is ne lehessen eredményes munkát végezni).

El kell érnünk, hogy megbecsüljék egymás munkáját a szakmán, a földtanon

belül az azonos, de a különböz szakterületeken dolgozók egyaránt. Enélkiil

aligha van erkölcsi alapja annak, hogy a kívülrl jöv elismerést igényeljük.

A kézirat beérkezett: 1988. IV. 29.
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Difficulties of social appreciation and utilization of geological

exploration results

Benkó F.*

Abstract

In epite of somé high-level orders and of the open deelaration of the most competent
member of the government the author believes that the reál social appreciation and
practical utilization of the results of applied geological researches is unsatisfactory. The
reasons can be traced both inside and outside of geology.

The external reasons are as follows: the lack of investment means (e. g. Capital), conser-
vativism, the lack of professional knowledge, the opposite interests of investment and
production, the uncertainties of industrial policy and the false practice and expection
related to the use of prognostics.

As internál reasons among others the following are mentioned: the neglection of prac-
tical requirements, the insufficient explanatory work, the use of speciálist jargon, the
missing reliability estimates of exploration reports, the unprincipled fullfilling of practi-

tionary needs, the unseparability of production and exploration tasks as well as the fact
the applied geological exploration is nt accepted as equal with theoretical research.

Manuscript received: 29th April, 1988.

nperpaflbi Ha nyTH oömecTBeHHoro npn3HaHHH h Hcnojib30BaHHH

pe3yjibTaT0B reojiorimecKHx HCCJie/ioBaHMií

<PepeHtf Bemé

ripaKTHnecKoe HcnoAb30BaHHe h <|)aKTHMecKoe oömecTBeHHoe npH3H3HHe pe3yjibTaT0B npn-
KJiaflHHx reojiorHMecKHx HCCJieflOBaHuü — HecMOTpn Ha OTAe;ibHbie bmcokhc HarpaAbi h Ha
nyöAHHHbie BbicKa3biBaHHH HaHSojiee KOMneTeHraoro HJieHa npaBHTeubCTBa — aBTopoM chh-
T310TCH HeflOCTaTOHHblMH. CoOTBeTCTByiOlHHe npHHHHbl HM yCMaTpHBaiOTCH B (})aKTOpaX K3K
BHyTpH, TaK h BHe reojiorHH.

B KanecTBe npHHHH, He 3aBHcnmHx ot reojiornn, paccMaTpHBaioTCH oTcyTCTBHe KanHTa.no-
BJio>KeHHH (Kamn-ajia), K0HcepBaTH3M, HexBawa cneunajibHbix 3HaHHH, npoflHBoaeHCTByioiuaH
3aHHTepec0BaHH0CTb b xofle KanHTajiOBJioweHHH h 3KcruiyaTauHH, HenocroflHCTBO HHAycTpw-
aJlbHOH nOJIHTHKH, OIUHÖOMHHe TpeÖOBaHHH K nporH03aM H OHJHÖOMHaH npaKTHKa HX npHMe-
HeHHH.
B KanecTBe npHHHH, CBH3aHHbix c caMOH reojiorHeií, paccMaTpHBaiOTCH HeyneT TpeöoBaHHH

npaKTHKH, HeaocTaTOHHaH npocBeTHTe^bCKan paöoTa, Hcnojib30B3HHH npo<})eccHOHa.nbHoro

xoproHa, OTcyTCTBHe ouchok HagOKHOCTH pe3yjibTaT0B HCCJiegoBaHHH, 6ecnpHHUHnHoe yao-
BJieTBopeHHe npaKTHUHCTCKHx TpeöoBaHHH, opraHH3auHOHHyio HepacHjieHHMocTb aKcnjiyaTa-
UHOHHbix h pa3BeflOMHbix 3aAan, a Taioxe to, hto npHKJiaAHbie reoAorHHecKHe HccneAOBaHHH
Aawe caMHMH cneuHa;iHCTaMH-reo.noraMH He npH3HaioTCfl paBH03HanHbiMH TeoperanecKHM
HCCJieAOBaHHHM.

• Address of the author: H-1088 Budapest VIII. Múzeum körút 4/A, Institutum geologicum universitatis de
R. Eötvös nominatae
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Ásvány-kzettani megfigyelések

a Jakabhegyi Homokk F ormáció

DK-dunántuli elfordulásaiban*

Fazekas Via**

(4 ábrával, 2 táblázattal, 4 táblával)

Összefoglalás: Szerz a formáció kavicsanyagának és homokköveinek labora-
tóriumi vizsgálata során meghatározta a rétegsornak a fekv— folyóvízinek minsített —
törmelékes permi üledéksoroktól eltér sajátosságait.
A konglomerátum görgetett, összetételében szelektált kavicsai és a homokkövek nagy-

fokú érettsége többszörös áthalmozódásról tanúskodnak. A kavicsok egy része — bizonyít-
hatóan — a felspermbl halmozódott át. Éretlenebb homokkövek — áthalmozódásukra
utaló bélyegek nélkül — csak lokálisan, fleg a Ny-i Mecsekben találhatók.
Az irodalmi források alapján ilyen összetétel létrejötte csak folyami anyagszállítással

valószíntlen. így a vizsgált rétegsor olyan tengerparti üledéknek tekinthet, amelynek
elsdleges alluviális üledékanyagát az elnyomuló tenger abráziója többszörösen áthal-
mozta és a partszegély kzeteinek törmelékanyagával gyarapította. Tehát a szerz meg-
figyelései alátámasztják a rétegsor tengeri ffácies lerakódása koncepcióját.

Bevezetés

Dolgozatomban egyrészt a formációt átharántolt mélyfúrásokból származó
kavicsok és homokkövek, másrészt a többi fúrásokból és külszíni feltárásokból

gyjtött kavicsanyag makroszkópos-, mikroszkópos és részben kémiai meg-
határozása során szerzett tapasztalatokat ismertetem. A folyamatos szelvény-
ben vizsgált mélyfúrások — ahogyan ez a mellékelt térképvázlaton látható —
eléggé nagy területet képviselnek (1. ábra). Összesen 110 kzetkavicsot vizs-

gáltam meg. Kvarckavicsokat nem vizsgáltam. 12 reprezentatív fúrásból sze-

dett 147 középszem homokk mintában elektromos pontszámlálóval mennyi-
ségi kiméréseket végeztem. A megfigyeléseim kiértékeléséhez felhasználtam a
korábbi kutatók anyagvizsgálati eredményeit is.

A kavicsanyag gyjtésében sok segítséget kaptam a kollégáimtól, amiért ezútonmondok
köszönetét Téglássy Lászlónak, Vörös Józsefnek, Konrád Gyulának, Horváth Attilá-
nak, Hetényi Jánosnak és sokan másoknak.

• Eladta a Társulat D-dunántúli Területi Szervezete 1987. dec. 15-i szakülésén.
•• Mecseki Ércbányászati Vállalat, H-7633 Pécs, 39-es dandár út 19. A kézirat lezárva 1988. május 15.

3*
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Fia. 1. Sketch map ofthestudied area. L e g e n d: 1. Boreholeastudied in continuous profilé, 2. Boreholeastudled only
parts, 8. Known boundary of extenaion of the formation (after Bírabís—Stithl, Á. 1988)

Rövid kutatástörténeti áttekintés

A jelenleg alsótriászba sorolt — Magyarországon Jakabhegyi Homokk
Formáció név alatt ismert — törmelékes üledéksorozatnak mind külföldön,

mindpedig itthon tekintélyes szakirodalma van.

A hazai irodalomban: Böckh J. (1876), Vadász E. (1935), Barabás A. (1956),

Nagy E. (1959), Jámbor Á. (1960—1965), Szabó J. (1965), Szederkényi T.

1962— 1963), Kassai M. (1969— 1988), Barabásné Stuhl Á. (1975, 1981,

1986), Parti G. (1986), Wéber B. (1987).
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Közismerten mind a mai napig vitatottak ennek a rétegsornak fácies (folyó-

vízi, vagy tengeri ffácies) és kor kérdései. A fáciesre vonatkozó következte-
tések makroszkópos üledékföldtani bélyegek megfigyelésein alapulnak, melye-
ket különböz szerzk néha teljesen ellentétesen értelmeznek.

Mikroszkópos és kémiai, ásvány-kzettani vizsgálatokat ebben a rétegsorban
elég régóta ugyan, de csak elvétve végzünk. Pedig ezen kzetek ásványos ösz-

szetétele, mikroszöveti képe, érettségi foka adalékul szolgálhat a fácieskérdés

megoldásához is.

A DK -dunántúli térségben feltárt jakabhegyi homokkövek és konglomerátu-
mok laboratóriumi vizsgálatait az alábbi kutatók végezték: Böckh J. (1876)
találta az els Ullmannites fatörzsdarabokat a fkonglomerátum Ny-mecseki
külszíni kibúvásaiban. Bemosott voltukat kétségtelennek tartja. Barabás A.
(1956) ugyanonnan kovásodott riolit (kvarcporfir) kavicsokat vizsgált, vala-

mint felismerte a homokk érett mivoltát, és a kvarcregenerációs jelenségeket.

Mauritz B. (1959) öt, Ny-mecseki külszíni fkonglomerátum kibúvásból ka-
vicsvizsgálatokat végzett. A kvarcféleségeken kívül csak riolit (kvarcporfir)

kavicsokat talált. Szederkényi T. (1962) úgyszintén a Ny-mecseki külszíni

konglomerátum kibúvásaiból már nagyobb vulkanitkavics sorozatot (21 db)
vizsgált. Többségük kovásodottnak bizonyult. Elsként készített részleges ké-
miai elemzéseket is. 1962— 1963-ig a Szilágy-Bátaszék környékén feltárt jakab-
hegyi homokk komplex anyagfeldolgozását végezte. Kovács M.-né (1981) a
Ny-mecseki területen mélyfúrásokkal harántolt jakabhegyi homokkben ásvá-
nyos összetételi mennyiségi mérést végzett. A szerz (1968— 1988) különböz
laboratóriumi vizsgálatokat végzett az 1. ábrán bemutatott területen. Kivételt
képez a Cun-1. sz. fúrás, melyet Ravasz Cs. (1976—1977) vizsgált. Az utóbbi
idben — szakdolgozatként — Parti G. (1986) néhány Ny-mecseki mélyfúrás-
ban végzett komplex vizsgálatokat a „tavi fácies” képzdményeiben. Megálla-
pította, hogy az összlet tengerparti síkság árapály övében rakódott le. A vizs-

gálati anyagok — egy-két kivétellel — kéziratos formában maradtak.

Megfigyelések a határképzdményekben

A mai felfogás szerint a DK-Dunántúlon a permi üledékképzdés zagyfá-
cies üledékek kimosási felületére települ lila, kavicsos réteggel végzdik,
melyre diszkordánsan jakabhegyi fkonglomerátum, helyenként homokk, st
aleurolit települ (2. ábra; I. tábla 1.). Ezen képzdmények között a homokos
frakcióban éles ásványtani határ nincs (Fazekas V. 1979., 1987., Kovács M.-né
1981). Ezek minségileg azonos ásványos összetétel, azonos képzdmények
lepusztulásából származó üledékek. Az éles határ hiánya megfigyelhet mind-
azokban a fúrásokban, ahol a jakabhegyi homokk közvetlenül a felspermi
Kvágószlsi Homokk Formációra települ (elssorban a Ny-Mecsekben, a
Mecsektl DK-re megkutatott térségben, legjobban a Máriakéménd-3. sz. fú-
rásban).

Markáns az ásvány-kzettani határ azokon a területeken, ahol a jakabhegyi
homokk alsópermi törmelékes formációra települ (Villányi hegység és északi
eltere, máriakéméndi vonulat keleti része). A határövezet laza, kataklázos, né-
hol kaolinitesedett, kovásodott, karbonátosodon, piritesedett, másutt követ-
kezetesen maghiányos. Igazi konglomerátum hiányzik. Legfeljebb kavicsos
homokk rétegeket találunk. Az idsebb permen kifejlett mállási kéreg nem



362 Földtani Közlöny 119. kötet 4. füzet

2. ábra. A perm-triász határképzdmények a Ny-Mecsekben (Wéber B. 1988). Jelmagyarázat: A — Földtan 1

kor és közét, 1. A felspermi 17. apróciklus homokkövei, 2. Zagyfáciesü réteg, 3. Lila, kavicsos homokk, 4. Az alsó-

triász Jakabhegyi fkonglomerátum, B — Földtani szelvény és átlagvastagsági adatok, 0 — Feltételezett szelzraicitás

Fig. 2. Permian-Triassic boundary formationsin the Western Mecsek Mountains (after Wéber, B. 1988). L e g e n d:

A — Geological age and rock type, 1. Sandstones of the 17th microcycle of the üpper Permian, 2. Turbldlte facies

layer, 8. Violet gravelly sandstone, 4. The Lower Triassic Jakabhegy Main Conglomerate, B — Geological profile and
average thickness data, 0 — Presuraed seismicity

látható. Csak a Vajta-3. sz. fúrásban találtunk — a 10%-os fúrómag kihozatal

ellenére is — kevés konglomerátumot. Ezek részben saját megfigyelések, rész-

ben Barabásné Sttthl Á. megfigyelései.

A permnél idsebb alaphegységre a jakabhegyi homokk báziskonglomerá-

tummal települ, mely alatt a gránit esetén bazális arkózát (Bátaszék-1, és Szi-

lágy-1. sz. fúrások), a szilúr kovapalák esetén (Szalatnak-3. és 4. sz. fúrások)

vörös mállási kérget találunk. A Cun-1. sz. fúrásban ortogneisz képezi a jakab-

hegyi homokk fekjét. A szakaszos magvétel miatt érintkezésük nem tanul-

mányozható.
A jakabhegyi homokk fels határa a Patacsi Formáció felé az egész megku-

tatott területen egyforma: a homokkövek fokozatosan finomulnak, megjelen-
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nek aleurolitos betelepülések és a szulfátos kötanyag. A kötanyag összmeny-

nyisége növekszik, felszaporodnak a csillámok, közülük is fleg a biotit. A ho-

mokk érettségi indexe csökken.

A felsperm — jakabhegyi homokk határövezetében néhány új, igen figyelemre

méltó jelenséggel találkozunk. A legidsebb lelet a lila, kavicsos rétegbl került

el (Wéber B. gyjtése). Ez uránércéé, szulfidos, kovásodott fatörzs jól koptatott

kavicsa, mely biztosan a felspermbl pusztult le (I. tábla, 2, 3, 4.). A fkonglo-
merátumnak is gyakori elegyrészei a kovásodott fatörzskavicsok. Gyakran a

kovásodásuk olyan erteljes, hogy a kzet kvarcitszer és a sejtszerkezet mik-

roszkóposán csak néhol vehet ki, a szervesanyag pedig eloxidálódott. Rendkí-

vüli keménységük miatt nem mindig jól koptatottak (II. tábla 5, 6, 7.). El-
fordulnak az ismert felspermi területektl jelenleg földrajzilag távol es fel-

tárásokban is (Vajta 3. sz. fúrás, 1. ábra). A permbl való áthalmozódásra

utaló másik egyedi lelet a Szalatnak-3. sz. fúrással harántolt báziskonglomerá-

tumból elkerült, krómhidrocsillámokkal bségesen átitatott, teljesen átkováso-

dott kavics. Az elsdleges kzet már nem ismerhet fel. További figyelemre mél-

tó jelenség a fkonglomerátum meglehetsen jól koptatott kavicsanyagának
ásványos összetétele. A jelents kvarc-, kvarcit-, ritkán csillámos kvarcit kavics-

mennyisége mellett szelektíven csak nagyon kemény, kovásodott riolitféleségek

és tufái, valamint kovásodott fatörzs kavicsai maradtak fenn. Meglehetsen
ritkán, de elfordulnak még jól összeállt, finom-aprószem, ids homokk és

polimetamorfit kavicsok (III. tábla 8, 9, 10, 11, 12, 13.). A homokk kavicsok

A jellegzetes homokktípusok vegyi elemzésének eredményei súly%-ban
Results of Chemical analyses of characteristic sandstone types (Weight percent)

I. táblázat— Tablz I.

i- 2. 3. 4.» 5. 6. 8* 9.* 10.

SiO, 90,10 89,80 93,40 88,11 87,30 75,70 90,90 89,20 65,80 79,30

no. 0,05 0,08 0,05 0,09 0,18 0,18 0,11 0,15

Al tO, 4,10 4,50 3,10 4,28 6,00 5,40 3,30 4,30 13,80 8,90

Fe.O, 0,80 0,35 0,36 0,22 1,40 0,67 0,88 1,86 1,86 0,71

FeO 0,88 0,90 0,55 0,89 0,73 0,90 0,84 1,42 2,70 0,84

HnO 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04

MgO 0,24 0,50 0,10 0,81 0,36 0,35 0,21 0,32 1,10 0,71

CaO 0,50 1,20 0,28 1,47 0,44 3,40 0,43 0,39 2,80 1,30

Na.O <0,10 <0,10 <0,10 0,04 <0,10 0,15 <0,10 <0,10 1,50 1,50

K,0 2,60 1,70 1,40 1,10 2,40 2,80 1,50 2,10 5,10 4,20

H,0 0,64 0,89 0,41 1,30 4,66 1,23 1,80

CO, <0,20 0,91 0,24 <0,20 0,40 0,67 <0,20 1,30 1,80

SO, <0,10 5,60 <0,10 3,20

P,0 5 <0,03 <0,01 <0,03 0,07 0,05 0,03 0,05

r 100,05 101,06 100,03 100,29 99,91 100,23 100,30

1. Kvarc arenit (Bátaszék-1. sz. f., 202,00 m); Quartz arenite (Bátaszék-1 borehole, 202.00 m);
2. Kvarc arenit, kissé dolomitos (Yajta-3. sz. f., 1197.00 m); Quartz arenite, slightly dolomitic (Vajta-3 borehole 1197.00 m);
3. Kvarc arenit (Diósviszló-3. sz. f. 930,00 m); Quartz arenite, (Diósviszló-3 borehole, 930.00 m);
4. Kvarc arenit, dolomitos (Cun-1. sz. f., 1847,00—1847,50 m; Ravasz Cs. 1977); Quartz arenite, dolomitic (Cun-1 borehole,

1847.00—1847.50 m; RAVASZ Cs. 1977);
5. Szublitites arenit (Vli. szerk. 1., 950,00 m); Sublithic arenite (borehole VII., 950.00 m);
6. Szublitites arenit, gipszes (Somberek-1. sz. f. 1750,00 m); Sublithic arenite, with gypsum (Somberek-1. borehole, 1750.00 m);
7. Szublitites arenit (Máriagyd-I. sz. f., 1220,00 m); Sublithic arenite (Máriagyd-I borehole, 1220.00 m);
8. Szublitites arenit (Gálosfa-1. sz. f., 1972,40 m); Sublithic arenite (Gálosfa-1 borehole, 1972.40 m);
9. Szubarkóza a Patacsi Formáció alatt, szulíátos, kissé karbonátos (Gálosfa-1. sz. f., 1804,40 m); Subarkose below the Patacs

Fonnation, slightly carbonatic, with sulphates (Gálosfa-1 borehole, 1804.40 m);

10.

Szubarkóza a gránit fölött, kissé dolomitos (Bátaszék-1. sz.f.). Subarkose above the gránité,slightly dolomitic (Bátaszék-1
borehole).

* Részleges kzetelemzés— Partial rock analysis.
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Vulkánkavicsok K,0-, Na,0- és SiO, tartalma
The K,0, Na,0 and SiO, contets o£ volcanite gravels

II. táblázat — TabU II

Terület— Area
Na,0% K.O% SiO.%

n X s k s n X s

1. Ny-Mecsek, jakabhegyi fkonglomerátum
Western Mecsek Mountains, Jakabhegy Main
Conglomerate;

32 0,10 0,042 5,89 1,497 10 77,03 4,032

2. Ny-Mecsek, felsperm
Western Mecsek Mountains, Upper Permian

16 0,44 0,267 6,54 2,707 16 72,54 14,179

3. Máriakéménd-3. sz. fúrás, jakabhegyi fkonglomerá-
tum
Máriakéménd-3 borehole, Jakabhegy Main Conglo-
merate;

8 0,21 0,159 4,58 1,701 8 78,76 6,164

4. Máriakéménd-3. sz. fúrás, felsperm
Máriakéménd-3 borehole, Upper Permian

9 1,11 0,341 7,45 1,018 9 71,00 2,590

közül Jámbor Á. (1961). felismerni véli a perm lepusztulásából származókat is.

A víz tevékenységének kevésbé ellenálló, karbonátos, agyagosodott, morzsa-
lékosabb kavicsféleségek hiányoznak. Kivételt képeznek a már említett, a
permnél idsebb alaphegységre települ báziskonglomerátumok, melyekben a

fek gránit-, illetve a kovapala kavicsai is elfordulnak. A kavics összetételének

ennyire szelektív kialakulása leginkább a tenger abráziós munkája eredményeként
képzelhet el.

A Ny-mecseki jakabhegyi fkonglomerátumban a földtani dokumentációk gránit-,

gneisz-, csillámpala- és fillitkavicsokat említenek. Sem a jelen dolgozat szerzje, sem más,
mikroszkópos vizsgálatokat is végz kutató ilyen kavicstípusokkal nem találkozott, tehát
ezek csak egyedi leletként fordulhatnak el.

Kémiailag a formáció homokköveire és vulkáni eredet kavicsanyagára tel-

jes Na-kilúgzás jellemz, amely a felsperm képzdményeiben csak részleges

volt (I., II. táblázat). Oka a Na-földpátok kisebb állékonysága lehetett.

A homokkövek ásványos összetétele, érettségi foka

A törmelékanyag összetétele igen egyhangú az egész megkutatott területen. F össze-

tevi: fearcféleségek, alárendelt mennyiségben riolit alapanyag (felzit) törmelékek és káli-

földpátok. Az utóbbiak közül ritka az ikerrácsos mikroklin, különben a szerkezeti állapo-

tukról nincs adatunk. Csak elvétve fordulnak el kvarc- földpát összenövések. Savanyú
plagioklász (albit-oligoklász) törmelékek kis mennyiségben csak a Ny-Mecsekben, a réteg-

sor fels részében, a Patacsi Formáció határa közelében jelennek meg, de elvétve szeri-

citesedett szemcseként a rétegsor más szintjeiben is elfordulhatnak. Egyedi leletként a
Cun-1. sz. fúrásból szedett mintákban is talált Ravasz Cs. (1977) kevés plagioklászt.

A homokkövek éretlenebb szintjei csillámosak (muszkovit, ritkábban biotit képviseli

(IV. tábla, 14, 15, 16, 17, 18,).

A kötanyag illites-hidrocsillámos- kováa-, alárendelten karbonátos (dolomit, kalcit),

néhol vörös vasoxidolckal átitatott. Elfordulnak vékony szulfátos betelepülések. A Ny-
Mecsek kivételével mindenütt többé-kevésbé kaolinites. Mikroszkópban jól azonosít-

hatók a kaolinit szépen feljett, legyez alakú kristályhalmazai. A Szava-4. sz. fúrás anya-

gából elvégzett RTG -vizsgálat alapján a kaolinit— klorit— montmorillonit vegyes szer-

kezetek lehetnek (Vincze J. 1988).

Pettijoiin F. J. (1972) háromszög diagramja (3. ábra) szerint ezek a homok-
kövek zömében szublitites arenitek és szubarkózák. Figyelemre méltó a kvarc

arenitelc (ortokvarcitok) megjelenése. A Si0 2
-tartalmuk is magas (I. táblázat).
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3. ábra. A DK-dunántúli Jakabhegyi Homokk Formáció és a Ny-mecseki penn kzépszemfi homokkövei ásványos
összetételének Pettijohn F. J. (1972)-féle báromszögdiagramja. Jelmagyarázat: Mintánkénti és átlagolt
adatok a Jakabhegyi Homokk Formációból. 1. Ny-Mecsek, 2. A Pécs—Duna közti térség, 3. A Villányi hegység és

annak É-i eltere, 4. A Ny.-mecseki perm átlagolt adatai formációnként

Fig. 3. The Pettijohn (1972) triangle diagrams of mineral composition of the Permian medium-grained sandstones of
the Jakabhegy Sandstone Formation and of the Western Mecsek Mountains (Southeast Transdanubia). legend
Data by samples and averaged data írom the Jakabhegy Sandstone Formation. 1. Western Mecsek Mountains, 2. The
region between Pécs and the Danube, 3. The Villány Mountains and its northern foreground, 4. Averaged data of the

Permian of the Western Mecsek Mountains by formations

Ezekkel a jellegekkel a jakabhegyi homokk lényegesen különbözik a fleg
arkózás arenitek mezejére es felspermi homokkövektl. A szublitites areni-

tek nagy gyakorisága arra utal, hogy a kzettörmelékeket képvisel kvarcitok
és kovásodott felzitek ellenállóbbnak bizonyultak a víz tevékenységével szem-
ben, mint a földpátok.

A kvarc arenitek és a hozzájuk közelálló érett homokkövek mineralógiájának, valamint
szövetének néhány jellegzetes vonása van. Kicsi a szállított kötanyag mennyisége, vagy
teljesen hiányzik. Nem jellemz a csillámtartalom sem. Az agyagos frakció hiánya annak
intenzív kihordását jelzi az üledékgyjtbl, amely a törmelékanyag áthalmozódásának
eredménye. A kvarctörmelék zöme monokristályos. Gyakori a regenerált kvarc ott, ahol
kevés vagy hiányzik az egyéb kötanyag. A kvarc regeneráció eredményeképpen a homok-
kövek kvarcitszervé, illetve gránitszervé állnak össze, nyomási szerkezetek keletkeznek.

A homokkövek érettségi indexe, azaz kvarc-földpát aránya rétegesen válto-

zik. (4. ábra

)

A maximális érettségi fokot — a Villányi hegység és É-i eltere
kivételével mindenütt — a homkk leggyakrabban az ún. irányított kavicsos,

keresztrétegzett homokk tájékán, a „tavi fácies” alatt éri el. A maximálisan
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4. ábra. Az érettségi Index (q/fp) alakulása n Jakabhegyi Homokká Formáció kázépszemfi homokköveiben, négy jelleg-

zetes fúrásban. Jelmagyarázat A — Földtani kor. B — Rétegek. 1. Lila, kavicsos homokká, 2. Fökonglomerá-
tum, 3. Kavicsos homokká, 4. Átmeneti homokká, 5. Fakó homokká, (1. Irányított kavicsos homokká, 7. Tavi homokká,
8. Átmeneti-rezes homokká, 9. Tektonikus ismétlés, 10. Tektonikai zóna. Megjegyzés: 1—8: a rétegek helyi meg-

nevezései

Fia. 4. The maturation Index (q/fp) in the medium-grained sandstones of the Jakabhegy Sandstone Formation in four

characterlstlc boreholes (Gálosfa-l.structural borehole No. VII, Mária kéméiül -3, Dlósvlszló-3). Legend: A — Qeo-
loalc.al ace. H — Strata. 1. Vlolet cravcllv sandstone. 2. Main conglomerate. 3. Gravelly sandstone, 4. Transitlonal
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érett homokkövek nem képeznek regionálisan kitartó szinteket. Néha két szint-

ben is jelentkeznek. Ezen szintekben a törinelékszemcsék jól, vagy nagyon jól

koptatottak és osztályozottak. Csak a Ny-Mecsek térségében fordulnak el
éretlen homokk szintek is, sarkos törmelékanyaggal, bséges kötanyaggal,
néhol sok csillámmal. Rövid, lokális vízfolyások üledékei lehetnek.

Más a helyzet a Villányi hegységben és annak É-i elterében. Itt a jakab-

hegyi homokk zömében igen érett, csak elvétve tartalmaz arkózásabb szinte-

ket is. Hasonlónak a Vajta-3. sz. fúrással feltárt rétegsor bizonyult. Ezek gya-

korlatilag mind kvarc arenitek.

A mai nagy folyórendszerekben végzett vizsgálatok szerint magas érettségi fokú homok-
kövek nem keletkezhetnek folyami szállítás útján, akármilyen hosszú is a folyó. Például,
a Mississipi deltájának üledékei 1 700 km szállítás után még mindig 20% földpátot tartal-

maznak. A homokk nagyfokú érettsége — párosítva a jó koptatottsággal, — vagy szél,

vagy parti hullámverés munkája lehet, vagy kettnek a kombinációja és ezek a homokok
többször áthalmozódtak (Pettijohn F. J. et al. 1972).

Néhány következtetés

A DK-dunántúli törmelékes alsótriász anyagát szolgáltató gránit-, vulkanit-

és metamorfit területekhez permkori üledékek is társultak. Litifikációjuk kb.

olyan fokú lehetett, mint jelenleg a miocénkori képzdményeké. Ez a jelenség

elször a lila, kavicsos rétegben rögzíthet. Ezen kívül a lerakódott kavics-, és

homok anyagában — a permhez viszonyítottan — szelekció történt úgy, hogy
a keményebb, ellenállóbb fajták maradtak fenn.

A fentiekben vázolt ásvány-kzettani kép azt sugallja, hogy a perm és a
triász határán az üledékek lerakodási körülményei tengeri transzgresszió kö-
vetkezményeként változtak meg, melynek eredményeként különböz intenzi-

tású áthalmozódási folyamatok mentek végbe. A konglomerátum jelenlétét

vagy hiányát, vastagságát, a homokos-agyagos frakcióval történt keveredés
jellegét, valamint a homokk érettségi fokát több tényez összegezése határoz-

hatja meg. Ilyenek: a tenger partvonalának morfológiája, az üledékanyag le-

rakódásának távolsága a folyótorkolatoktól, a folyók jellege stb. Nem elha-

nyagolható a tenger szállító tevékenysége sem (Vadász E. 1955). Továbbá fel-

merül a kérdés, hogy a Kvágószlsi Formációt záró lila, kavicsos homokk
réteg nem a jakabhegyi homokk tartozéka-e?

Nincs hitelt érdeml magyarázat arra a megfigyelésre, hogy ahol jakabhegyi
homokk az idsebb permre települ, a kzetkontaktusok fellazultak, ásványo-
sodottak, tektonizáltnak tnnek. Az egyik értelmezés az lehetne, hogy ezen
zónákban intenzív, kési oldatszivárgás történt. Amellett nem lehet kizárni

vízszintes tektonikai elmozdulások lehetségét sem. A tektonikus behatások
biztosan csak a Máriagyd-I. sz. fúrásban észlelhetk, ahol a jakabhegyi ho-

mokk alsó, függleges település 42 m-es szakasza kataklázos.
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A kézirat beérkezett 1988. VII. 13.

Minerological-petrological observations on the Southeastern

Transdanubian occurrences of the Jakabhegy Sandstone

Formation

V. Fazekas

In Southeast Transdanubia the Permian-Triassic boundary forraations of detrital origin
are widespread ( Fig. 1

)

and are termed as Jakabhegy Sandstone Formation. These for-

mations are found alsó east of the Danube bút are less investigated. Taking int account
the occurrences of the neighbouring countries where these formations are called Permo-
Triassic, Permo-Scythian or Scythian, their extension is régiónál. Their facies and age is

debated. Based on laboratory tests an attempt was made to solve the facies probléma and
the conclusions below were drawn.

The sediments of the Jakabhegy Sandstone Formation display three kinds of mode of
deposition:

a) Overlies the detrital Upper Permian with or rarely without gravelly-conglomerate
horizons and without sharp mineralogical boundary bút with increasing maturity
index (q/fp). Its recent chronolgy is shown in Fig. 2.

b) It overlies the older Permian formations (rhyolite lavas, sandstones) with gravelly
horizons and by sharp mineralogical boundary.

c) It overlies the basement formations (gránité, Silurian coaly siliceous schists) with
basal conglomerate.

The upper part of the sequence transits everywhere int biostratigraphically proved
Lower Triassic marine detrital, then Chemical sediments.

In addition to the quartz varieties, the rounded gravels of conglomerates are represent-

ed selectively by very hard, sihcified rocks (mainly rhyolite varieties) that are resistant

to water activity. Somé gravel types refer to redeposition from the Upper Permian that
started at the timo of deposition of the violet gravelly layer. These are rounded gravels of

silicified trunks (one of these is uraniferous and sulphidic) and as a unique finding a
gravel abundant in Cr-hydromica was alsó found. Major part of the sandstones is mature
sublithitic arenite and subarkose, in each horizons sandstone with rounded clastics and
practically without cernenting matériái. The plagioclase decomposition and sodium leach-

ing are characteristic both of the volcanite gravels and of the sandstones and these may be
due to the lower stability of Na-feldspars. The carbonatized volcanite gravels are missing.

These features of the Jakabhegy Sandstone Formation distinguish these formations from
the underlying fluviatile Permian facies.
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In harmony with literature data, the mineral composition of the selected gravel and
sand could nt develop as a result of fluviatile transport. The observations support the
concept of the deposition of the strata mainly in marino facies. Fluviatile Bediments that
dérivé Bometimes from the basement redeposited and sedimented as a result of the trans-
gressive-abrasive activity of the sea. Their mineralogical-petrological characteristics can be
determined by the morphology of the shoreline.

Manuscript received : 13th July, 1988.

MnHepajioro-neTporpa(|)HMecKHe HaöjnoAeHHH

Ha Bbixo/jax HKaxeAbCKoro necqaHHKa b loro-BocTOHHoíí

3aAynaiímHHe (BeHrpwH)

Bua &a3eKdiu

B roro-BocTOMHoii 3agyHaHiHHHe ujhpoko pacnpocTpaHenu oöjiomomhhc otjiojkchhh rpaHHgbi
nepMH h Tpwaca (puc. 1 ), H3BecTHbie nog Ha3BaHHeM ’Hi<a6xegbCKHH necnaHHK’. Ohm BCTpeua-
lOTCfl h BocTOMHee peKH ÁyHaií, ho TaM HegocTaTouHo H3yweHbi. C yueTOM hx HajiHunn h b co-
cegHHx CTpaHax, rge ohm H3BecTHbi nog Ha3BaHH«MH ’nep.MOTpHacoBbie’, ’nepM0CKH(})CKHe’ hjih

’CKH(J)CKHe OTJIOJKCHHH’, HX paCnpOCTpaHCHHOCTb MO>KHO CMHTaTb perHOHajlbHOÜ. (PaUHaJIbHaH
npHHagjie>KHOCTb h B03pacT 3thx o6pa30BaHHií cnopHbi. Ha ochob3hhh JiaöopaTopnbix HCCJie-
goBaHHií aBTopoM cgejiaHa nonbiTKa npnBegeHHH gonojiHHTejibHbix gaHHbix gjin peuieHHH <{)auH-

ajibHbix npo6jieM h nojiyMeHbi cjiegyioigHe BbiBogbi.

M3BecTHbi Tpn rana 3aaeranHH otjiowchhh HKaSxegbCKOH necuaHHKOBOH cBHTbi:

a) 3ajieraHHe Ha BepxHenepMCKHx o6jioMouHbix otjiojkchhhx c npocnoHMH rageuHHKOBbix
KOHrjioMepaTOB, pewe 6e3 hhx, 6e3 pe3Koro H3MeHeHH MHHepajibHoro cocraBa, ho c B03pacTa-
HneM HHgeKca 3pejiocTH (q/fp). npuHHToe b HacTonmee Bpe.MH pacujieHeHHe no B03pacTy npH-
BOgHTCH Ha puc. 2.

6) 3ajieraHHe Ha öojiee rgy6oKHx ropH30HTax nepMH: jiaBax phojihtob, necuaHHKax c ra-
jieMHHMH ropH30HTa\íH npH pe3Koií CMeHe MHHepanbHoro cocTaBa.

b) 3ajieraHHe Ha nopogax (JiyHgaMeHTa : rpaHHTax, CHJiypHHCKHx yrjiHCTbix cjiaHgax — c 6a-
3anbHbiM KOHmoMepaTOM.

BepxHHe ropH30HTbi pa3pe3a Bciogy noKa3biBaioT nocTeneHHbin nepexog b Mopcxne o6jiomou-
Hue, 3aTeM xHMHuecKHe otjiokchhh paHHeTpHacoBoro B03pacTa, goKa3aHHoro ÖHocraTHrpaijm-
necKH.

Xopouio OKaTaHHbin raJienHbiH MaTepnaji KOHrnoMepaTOB cnaraeTcn Hapngy c KBapneM pa3-
Hoo6pa3Hbix ranoB b ochobhom oueHb KpenKHMH, OKpeMHejibiMH, ycTOHMHBbiMH k nepeHOcy
B BOgHOÍÍ cpege nOpOgaMH, nepHMymeCTBeHHO pa3H0BHgH0CTHMH pHOJlHTOB. HeKOTOpbie H3
THnoB raneK onpegejieHHO yKa3biBaioT Ha nepeoTjio>KeHHe H3 BepxHenepMCKHx tojhh, hto Ha-
HHHanocb yx<e npn HaKonneHHH rajieuHbix ropH30HTOB jihjioboh oKpacKH. 3to OKaTaHHan
ranbKa OKpeMHejiofi gpeBecHHbi (b ogHOM cjiyuae c ypaHOBbiMH pygaMH h c cyjib<|)HgaMH), a TaK-
x<e — b KanecTBe yHHKajibHOÜ HaxogKH — ranbKa nopogbi c oHJibHoií BKpanjieHHocTbio rng-
pocjnog xpoMa.

EOJIblUHHCTBO neCHaHHKOB npegCTBaJieHO 3pejlbIMH, CyÖJlHTHTOBbIMH apeHHTaMH H cy6ap-
K033MH, a B OTgejIbHblX ropH30HTaX — KBapueBbIMH neCHaHHKaMH C xopouio 0K3T3HHbIMH 3ep-
h3mh, npaKTHuecKH 6e3 ueMeHTa. Kax ranbKa ByjiKaHHTOB, Tax h necuaHHKH xapaKTepH3yiOTCH
nonHbiM pa3Jio>KeHHeM njiarH0KJia30B h BbiiyejiauHBaHHeM HaTpHH. npHHHHa Beponrao 3aKJiio-
HaeTcn b MeHbiueH ycToiíuHBOCTH HaTpHeBbix noneBbix uinaTOB. PIojiHocTbio oTcyTCTByeT ranbKa
Kap60HaTH3Hp0BaHHbIX ByjIK3HHT0B. Bee 3TH npH3H3KH TaiOKe HBJUHOTCH OTJIHHHeM HKa6xegb-
CKoro necuaHHKa ot nogCTHJiaiomHx nepMCKHx oTJio>KeHHH peuHoro npoHcxo>KgeHHH.
Ha 0CH0B3HHH JlHTepaTypHblX gaHHblX MO>KHO npHgTH K 3aKJH0UeHHK) 0 TÓM, HTO MHHepaJIb-

Hbiu cocTaB rajibKH h neexa, npouiegiiiHx cTOJib apnyio cejieKUHio, He mot B03HHKHyTb npn
peuHOM nepeHoce. TaKHM o6pa30M, HaÖJuogeHHHMH aBTopa nogTBep>KgaeTCH npegcTaBJieHHe o
HaKonjieHHH pa3pe3a b MopcKoií cpege. PeuHbie otjiojkchhh, MecTaMH npegcTaBjieHHbie MaTepna-
jiom nopog (JiyHgaMeHTa, 6binn nepeoTjio>KeHbi BCJiegcTBHe TpaHrpeccHBH0-a6pa3H0HH0H gen-
TejibHocTH Mopn. MHHepajioro-neTporpa(})HHecKHH xapaKTep BepogTHO onpegejiggcn Mopijio-
jiornnecKHMH ocoöeHHocTHMH 6eperoBoh J1HHHH MOpn.
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Táblamagyarázat — Explanation of plates

I. tábla — Plate I.

1.

Lila, kavicsos réteg — jakabhegyi homokk határa, konglomerátum nélkül. Jelenleg
a perm-triász határa. Ny-Mecsek. Téglássy L. gyjtése. Fúrómag. A természetes nagy-
ság 1/2-e.

1. Violet pebbly layer — boundary of the Jakabhegy Sandstone, without conglomerate.
Recently it became the Permian-Triassic boundary. Western Mecsek Mountains. Collected
by L. Téglássy. Core photo, half of the natural size.

2. Uránérces-szulfidos, kovásodott fatörzskavics a lila, kavicsos rétegbl. A kavics küls
része oxidált, ércmentes. Ny-Mecsek. Wéber B. gyjtése. Polírozott kzet felvétel.

A természetes nagyság másfélszerese.
2. Uraniferous sulphidic silicified trunk pebble from the violet pebbly layer. The extemal
part of the pebble is oxidized and ore-free. — Western Mecsek Mountains. Collected by
B. Wéber. Photo of a polished rock. M = 1.5 X

.

3. Azonos nagyítású nyomdetektoros autoradiográfia a kavicsból. Az urán megoszlását
szemlélteti.

3. Trace detector autoradiographic record of the same magnitude from the pebble showing
uránium distribution.

4. A kavics küls, oxidált része. A sejtüregeket vörös vasoxid tölti ki. Vékonycsiszolat,

+ nikollal. N = 80 x

.

4.

The external oxidized part of the pebble. The cellular voids are filled by iron oxides.
Thin section, + N, M = 80 X

.

II. tábla — Plate II.

5.

Kovásodott, kvarceres fatörzskavics a jakabhegyi fkonglomerátumban. Ny-Mec6ek.
Vörös J. gyjtése. Polírozott fúrómag. A természetes nagyság 2 x -e.

5. Silicified trunk pebble with quartz veinlets in the Jakabhegy Main Conglomerate.
Western Mecsek Mountains, collcted by J. Vörös. Photo of a polished core. Twice larger

than the natural size.

6. Az elz minta mikroszkópi képe. Az intenzív kovásodás miatt a sejtszerkezet ersen
roncsolt. Vékonycsiszolat, + nikoüal. N = 40 X-
6. Microscopic picture of sample 5. Due to the strong silification and cellular structure is

strongly damaged. Thin section, + N, M = 40 X .

7. Kovásodott fatörzskavics ép sejtszerkezettel. Jakabhegy, Babásszerkövek, külszíni
minta. Vékonycsiszolat, + nikollal. N = 40 X.

7.

Silicified trunk gravel with intact cellular structure. Jakabhegy, Babásszerkövek,
eurface sample. Thin section, + N, M = 40 X

.

III. tábla — Plate III.

8.

Kovásodott riolitláva kavics. A földpátmetszetet másodlagos kvarc tölti ki (a felvétel

jobb alsó sarkán). Jakabhegy, Babásszerkövek, külszíni minta. Vékonycsiszolat, + nikol-

lal. N = 40 x .

8. Silicified rhyolite lava pebble. The feldspar section is filled by secondary quartz (right

ower corner). Jakabhegy, Babásszerkövek, surface sample. Thin section, -f- N, M = 40 X .

9. Afíros riolitláva kavics mikrogranofíros szövettel, másodlagos kvarcfoltokkal (makro-
szkóposán: felzit). Máriakéménd-3. sz. fúrás, fkonglomerátum. Vékonycsiszolat, + ni-

kollal. N = 40 X

.

9.

Aphyric rhyolite lava pebble with microgranophyric texture and secondary quartz
spots (megascopically: felsite). Máriakéménd-3 borehole, main conglomerate. Thin section,

-f N, M = 40 X

.
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10.

Gyrfi típusú riolitláva kavics, vasoxidos biotittal, káliföldpáttal, hajszálvékony
kvarcór hálózattal. Ny-Bakonya, fókonglornerátum, külszíni minta. Szederkényi T.
gyjtése. Vékonycsiszolat, 1 nikollal. N = 40 x.
10. Gyrf-type rhyolite lava pebble with iron-oxidic biotite, potash feldspar and very
thin quartz vein network. West-Bakonya, main conglomerate, surface sample, collected
by Szederkényi, T. Thin section with one nicol, M = 40 X .

11. Kovásodott, kvarceres riolittufa kavics. Máriakéménd-3. sz. fúrás, fkonglomerátum.
Vékonycsiszolat, + nikollal. N = 40 x.
11. Silicified rhyolite tuff pebble with quartz veinlets. Máriakéménd-3 borehole, main
conglomerate. Thin section, + N, M = 40 X

.

12. Kvarcitkavics. Máriakéménd-3. sz. fúrás, fkonglomerátum. Vékonycsiszolat, + ni-
kollal. N = 40 X.
12. Quartzite pebble. Máriakéménd-3 borehole, main conglomerate. Thin section, -j- N,
M = 40 X -

13. Ids kvarchomokk kavics átkristályosodott, finomszemcsés kvarc kötanyaggal.
Máriakéménd-3. sz. fúrás, fkonglomerátum. Vékonycsiszolat, -j- nikollal. N = 40 x

.

13.

üld quartz sandstone pebble with recrystallized fine-grained quartz cementing ma-
téria!. Máriakéménd-3 borehole, main conglomerate. Thin section; -f- N, M = 40 x •

IV. tábla — Plate IV.

14.

Durvaszem bazális arkóza a gránit fölött. Bátaszék-1. sz. fúrás. Vékonycsiszolat,
+ nikollal. N = 40 x .

14.

Coarse-grained basal árkosé above gránité. Bátaszék-1 borehole. Thin section, -f N,
M = 40 X.

15.

Középszem szubarkóza 10%-os káliföldpáttartalommal, kevés kötanyaggal. Ny-
Mecsek, VII. szerkezeti fúrás. Vékonycsiszolat, + nikollal. N = 40 X.
15. Médium-grained subarkose with 10% potash feldspar content, minor cementing
matériái. Western Mecsek Mountains, borehole No. VII. Thin section, -|- N, M = 40 X.

16. Regenerált kvarc kötanyag kvarc arenitben (ortokvarcitban). Az eredetileg jól kop-
tatott kvarc törmelékszemcsék kontúrjait szennyezdési burok hangsúlyozza. Máriakó-
ménd-3. sz. fúrás. Vékonycsiszolat, -f- nikollal. N = 80 x.
16. Regenerated quartz cementing matériái in quartz arenite (orthoquartzite). The con-
tours of the originally rounded quartz clastics are stressed by a contamination coat.
Máriakéménd-3 borehole. Thin section, -f N, M = 80 x

.

17. Középszem kvarc arenit (ortokvarcit), monokristályos kvarcszemcsékbl áll,
melyek poligonális szemcsehatárokat képeznek ott, ahol továbbnövekedésük részére
elegend szabad térség volt. Az eredeti szemcse kontúrjai nem látszanak. Bátaszék-1. sz.
fúrás. Vékonycsiszolat, nikollal, N = 40 x

.

17. Medium-grained quartz arenite (orthoquartzite) that consists of monocrystalline
quartz graines which form polygonal grain boundaries where sufficient space was available
fór their growth. The contours of the original grain are nt seen. Bátaszék-1 borehole.
Thin section, + N, M = 40 x

.

18. Finomszem, biotitos, litites arenit, bséges kötanyaggal. Ez a Jakabhegyi Formá-
ció— Patacsi Formáció jellegzetes határképzdménye. Báta-3. sz. fúrás. Vékonycsiszolat,
+ nikollal. N = 40 x

.

18 Fine-grained biotitic-lithitic arenit with abundant cementing matériái. This is the
characteristic boundary formádon between the Jakabhegy Sandstone Formádon and the
Patacs Formádon. Báta-3 borehole. Thin section, + N, M = 40 x .
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A budai-hegységi Th-anomáliák*

Wéber Béla**

(9 ábrával és 1 táblával)

Bevezetés

A tanulmány a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) által, közremködésé-
vel vagy megrendelésére 1956—1988 között végzett munkák és vizsgálatok
fbb eredményeit foglalja össze.

A téma ismételt szerepeltetését (Wéber B. 1962, 1984, Barabás A.— Kósa L.

—

Majoros Gy.—Wéber B. 1975) az ankét célján túl is több dolog indokolja. Ezek: 1. Mind-
máig él kérdés e jelents anomáliák eredete, keletkezése és mélységi kapcsolataik min-
sége. 2. A Velencei-hegységben (Horváth I.— Daridáné Tichy M.— Ódor L. 1983), a
Velencei-hegység és a Budai-hegység között (Szabó Cs. 1979, Horváth I.— Ódor L. 1984,
Ktjbovics I. 1985) olyan teléres karbonatit és alkáli ultrabázikus kzetek váltak ismertté,
amelyek genetikai rokonságban lehetnek (és földtani idben sem nagy különbséget mutat-
nak) a budai-hegységi nagykovácsi anomália-területen felszínközeiben feltárt „biotitittal”

(Gerzson I.—Wéber B. 1960, Wéber B. 1962, 1984.). Tehát anyagukban ismertté váltak
olyan magmás folyamatok, amelyek a budai-hegységi Th-anomáliák mélységi földtani
hátterében is szerepet játszhattak. 3. A földtani alap ilyen irányú bvülése kedvez, mert
a kérdéskör megítélését a helyi érdekességtl a regionális probléma irányába mozdítja el.

4. A MÉV 1988-ban is támogatott olyan anyagvizsgálatokat, amelyek a Th-anomáliák
eredetének és keletkezésének felderítését szolgálták s amelyek eredményérl tudósítani
célszer volt.

A Budai-hegységben két területen ismerünk olyan jelents Th-anomáliákat,
amelyeknek a vizsgált és feltételezett földtani-geokémiai kapcsolataik miatt
prognosztikus értéket tulajdonítunk. Ezeket az anomália-területeket részben
1956-ban légigeofizikai mérésekkel, részben az 1957. évi terepi felszíni radioló-

giai felmérések során fedezték fel. (Elsholtz L.—Gerzson I.—Wéber B.
1958, Gerzson I.—Wéber B. 1960). A még 1956-ban megkezdett és változa-
tos módszerekkel végzett kutatási munkák folyamatosan 1958 végéig tartot-

tak.

Az anomália-területek

Az anomália-területek az 1. ábraként szerepl Th eloszlási térképrészleten
látható környezetben Nagykovácsi térségében, valamint Budaörstl NyÉNy-
ra vannak. A térkép az 1965. évi légigeofizikai mérések alapján készült.

* Elhangzott az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály „A radioaktivitás jelenségei az ásványtanban és a földtanban”
c. ankétjén, Budapesten, 1988. szepl. 2-án.

*• 7633. Pécs, 39-es dandár u. O'A.
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l. ábra. Részlet a Magyar Középhegység Th-eloszlási térképébl a nagykovácsi és budaörsi anomália-területekkel.
Légigeofizikai felvétel, 1965. Jelmagyarázat: l.Th anomália-terület, 2. Th tartalom (ppm)

Fig. I. Part of the Th-distribution map of the Hungárián Mid-Mountains with the Nagykovácsi and Budaörs anomalies.
Airborne geophysical record, 1965. L e g e n d: 1. Th-anomaly region, 2. Th-content (ppm)

Magyarországon 1956-ban, 1965— 1969 között és 1986-ban voltak olyan komplex
lógigeofizikai mérések, amelyek a Budai-hegységet is érintették.

A nagykovácsi anomália-területen a részletesebb Th eloszlást az 1986. évi

légigeofizikai mérések szerint a 2. ábra térképe mutatja.

A 3. ábrán a nagykovácsi és a budaörsi anomáliák egy-egy jellegzetes regiszt-

rátum részlete szerepel az 1986. évi légigeofizikai felvételbl. A gamma-
spektrumokban jól láthatók a f geokémiai azonosságra utaló Th csúcsok, az

általában együttjáró U minimumokkal.

A nagykovácsi területen a bemutatott és további regisztrátum részletek a Th-anomáliák
egyfajta szerkezetét jelzik. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy az anomáliák általában két
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2. ábra. A Th eloszlása a nagykovácsi anomália-területen. Légi-geofizikai felvétel, 1986. Jelmagyarázat:
1. Th anomália-terület a helyi maximumokkal, 2. A 9. ábra földtani szelvényének helyzete

Fig. 2. Th-distrihution in the Nagykovácsi anomaly area. Airborne geophysical record, 1986. L e g e n d: 1. Th-anomaly
area with local maxima, 2. Position of the geological profilé see on Fig. 9.

vagy több maximumosak, s hogy egyes anomáliákat a területi háttérnél (9,24 ppm) kisebb
„minimumok” határolják. Ezt a jelenséget csak az 1986. évi nagyérzékenység (± 0,12
ppm.) légi gammaspektrometriai mérések során lehetett észlelni. (Wébeb B.—Géresi Gy.
1987)

A Th-anomáliák közvetlen földtani kapcsolatai

1. Az anomáliák a Budai-hegység jelzett térségeiben a felszínen a ladini-

karni dolomitokból és a nóri dachsteini mészkbl álló alaphegység területén

fordulnak el.

2. Az anomáliák felszíni-felszínközeli közvetlen földtani kapcsolatában ed-

dig az alábbi típusokat ismertük fel: (4. ábra)
— a ladini diploporás dolomitot átszel törésekhez, esetenként felismerhet

vékony kaolinite3 (60% kaobnit, Földváriné Vogl Mária elemzése) agyag
kitöltés törésvonalakhoz kötve (4\a. ábra),

— a dolomitokban kialakult sárgásvöröses lilástarka porlódó, változó vastag-
ságú (max. lm?) zónákban (41b. ábra).

— a nóri dachsteini mészk meredeken (40— 70°) dl rétegeivel közel párhu-
zamos helyzet, a mészkrétegek közé „zárt” mészktörmelékes barnás-
sárga, vörösestarka és vörösagyago3, (a fed és fek felé éle3 határú), vál-

tozó vastagságú (0,30—1,8 m) zónában és ez mellett a vörös-sárga-barna
agyaggal? ersen cementált mészkbreccsiás zónában! (4/c. ábra).

4*
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— a dachsteini mészk és a kami dolomit tektonikus érintkezése mentén
mészktörmelékes sárgásbarna agyagos zónában (4jd. ábra),

— a triász korú alaphegységre települ oligocén korú? dolomittörmelékes,
rétegzett, tarka agyagban (4/e. ábra),

— közvetlenül a felszínen vagy a felszín alatt a legfiatalabb lejttörmelékben
és/vagy az ahhoz tartozó agyagfrakcióban (4jf. ábra).

A fentiek arra engednek következtetni, hogy
— a legidsebb (elsdleges) Th-anomáliák az alaphegység tömegén belül ala-

kultak ki, idben az oligocén eltt,
— az anomáliák anyagának lepusztulása és szóródása az oligocéntl máig

tartó folyamat, amelyben egyrészt kialakulhattak másodlagos stb. feldúsu-

lások, másrészt magyarázatául szolgálhat pl. a nagykovácsi anomália-terü-
let felszínen (különösen érzékeny radiometriai módszerekkel) észlelhet
nagy kiterjedésének is.

E kérdéskör további részletvizsgálatának lényeges kutatásmódszertani vonatkozásai
vannak. Felértékeldnek azok a közvetett módszerek is, amelyek az anomáliák lokalizálá-
sát és egyben minségi megkülönböztetését szolgálják (pl. a légi gammaspektrometria
különböz „aránytérképei”). Jelentsen felértékeldnek azok az egyes ismert anomáliák,
amelyek továbbkutatása a mélységi folytatást ígéri.

3. A Th-anomáliákra vonatkozó legnagyobb megbízható relatív ismereti
mélység a nagykovácsi területen 25 m, a budaörsi területen 16,2 m. Fúrás alap-

ján azonban tudjuk, hogy a dachsteini mészk rétegei között ersen radioaktív
zónát harántoltunk 55—58 m mélységközben, valamint további kisebb ano-
máliákat 64—65 m és 85—87 m mélységek között és 130 m alatt is. Fúrástech-
nikai okok miatt ezekbl a szakaszokból vizsgálható anyagot nem nyertünk.

4. A budai-hegységi Th-anomáliák felszíni helyzetére jellemz az a határozott

irányítottság, amelyben a hegység szerkezetének fcsapásirányai ismerhetk
fel (5. ábra).

Az 5/a ábrán a nagykovácsi és a budaörsi területek felszíni — emanációs módszerrel
megkutatott — anomáliáinak csapásirányai láthatók a gyakoriság figyelembevételével
ábrázolva. Ugyanitt kiegészítésként a nagykovácsi Th-anomália-terület irányítottságát
jellemz adat is szerepel (1. még a 2. ábrát). Összességükben (76%-os arányban) ezek az
adatok az anomáliák irányítottságában az ÉNy—DK-i csapásvonalak elsrend szerepét
jelzik. Ez az irány egyezik az egész hegységben kimutatható szerkezeti fcsapásiránnyal,
amelynek kialakulását Wein Gy. (1977) az „ausztriai-mediterrán” fázisba teszi.

Az 5/b ábra a nagykovácsi anomália-területen belül végzett szerkezeti vizsgálatok ered-

ményeként (Gerzson I.— Wéber B. 1960) megállapított csapásirányokat és azok egy-
máshoz való idbeli viszonyát mutat ja.

Az 5. ábra adatsorainak összehasonlításából kiderül, hogy:
— az anomáliák felszíni irányítottsága nemcsak általában, hanem részleteiben

is szoros korrelációban van az anomália területeken mért szerkezeti vonalak
csapásirányával. Ennek a korrelációnak a pontos földtani tartalmát jelen-

legi ismereteink és az eddigi kutatási mélység szintjén még nem tudjuk meg-
fogalmazni. Munkahipotézisként azonban okkal feltételezhet, hogv

— az idben legfiatalabbnak (miocén ? -pleisztocén ?) talált, közel E-P-i és

ÉK-DNY-i (IV.—V. jel) szerkezeti vonalak csak az anomáliák felszínen

áthalmozódó anyaga csapdáinak kialakulásában játszhattak szerepet. A
többi, kiemelten a 332°— 312°— 152°— 132° csapású sávba es (II.— III.

jel) szerkezeti vonal már szorosabb genetikai kapcsolatban lehet és van
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360°

270°— — 90°

2 3

5. ábra. Adatok a budai-hegységi Th-anomáliák irányítottságára és szerkezeti kapcsolataira
5/a ábra. A felszíni emanációs módszerrel megkutatott anomáliák csapásirányai, a gyakoriság figyelembevételével.
Jelmagyarázat: l.Az anomáliák csapásirányai a nagykovácsi területen, 2. A budaörsi anomáliák csapásiránya,
3. A nagykovácsi anomáliaterület csapása a légigeofizikai mérések alapján, 4. A nagykovácsi anomália-terület szer-

kezeti vonalainak csapásirányai a feltételezett fiatalodás felé növekv számozással (lásd az 5/b ábrát)
5/6 ábra. A nagykovácsi anomália-terület szerkezeti vonalainak csapásirányai és ezek egymáshoz való idbeli viszonyai

terepi vizsgálatok alapján (I.—V.-ig)

Fig. 5. Data on the orientation and structural relationships of the Th-anomalies in the Buda Mountains
Fig. 5a Strike directions of the anomalies explored by surface emanation method, taking int account the frequency.
L e g e n d: 1. Strike directions of anomalies in the Nagykovácsi region, 2. Strike direction of anomalies in the Budaörs
region, 3. Strike of the Nagykovácsi anomaly zone based on airborne geophysical measurements, 4. Strike directions
of structural lines of the Nagykovácsi anomaly region with increasing numbers showing the presumed direction of

younger ages (see Fig. 56)
Fig. 56 Strike directions of structural lines of the Nagykovácsi anomaly region and their temporal relationship based

on field data (I—V)

az anomáliákkal. A nagykovácsi és a budaörsi területen a mélység felé

követett anomális-ércesedett zónák ezt az utóbbi fcsapásirányt követik.

A szerkezeti meghatározottság jelentségére hívja fel a figyelmet az is, hogy a nagy-
kovácsi anomália-területen végzett újabb mágneses részletez mérésekkel (Dudko Anto-
nyina 1984) kimutatott (AT) anomáliák, és a Th-anomáliák csapásirányai jó korreláció-
ban vannak, az iránygyakoriság tekintetében is.
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5. A fentebb vázolt földtani körülmények között a Th változó mértékben
O.X%-os nagyságrendig dúsul. A legnagyobb eddig elemzett koncentráció egy
vörös agyaggumóban 12,2% Th0 2 volt.

Az anomáliák anyagvizsgálati eredményei

1. Az anomáliák anyagának vizsgálata során kiderült, hogy a jelenleg ismert

földtani körülmények között felemként szerepl Th dúsulásával pl. a lantani-

dák és némileg az U is korrelációban van. A 6. ábrán egy tarka, porlódó dolo-

mit zónában kialakult Th-anomália néhány kísér elemének korrelációja lát-

ható a növekv Th tartalommal. Ebben az összefüggésben a legfontosabb rész-

let a lantanidák és a Th szoros kapcsolata. A továbbiakban ezért a budai-hegy-

ségi Th-anomáliák mellett zárójeles jelzként a Rf(TR) jel szerepeltetése in-

dokolt.

2. A terepi anomália-kutatások, az ezekhez szorosan kapcsolódó (kzettani-

geokémiai) anyagvizsgálatok alapvet eredményei és a feltárt összefüggések

ismeretében célszernek látszott a Th(Rf
)
anomáliák anyagának dúsítási lehe-

tségeiben is tájékozódni. A 7. ábra egy ilyen általunk egyszer módon végzett

dúsítási kísérlet eredményeit mutatja be. (Webeb B. 1982) A kapott eredmé-

nyekbl levonható legfontosabb következtetés az, hogy
— a Th(Rf) anomáliák anyaga egyszer fizikai módszerekkel dúsítható, to-

vábbá

C. áJnra. Porlódó dolomit zónában kialakult Th anomália néhány kísér elemének korrelációja a növekv Th tartalomma
(lásd még a 4/b ábrát)

Fia- fi. Correlation of the increaslng Th-content and of somé accessory elements of the Th-anomaly developcd in the

crumbllng dolomité zone (see alsó Fig. 4b)
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— a Th és a lantanida tartalom ásványtani forrásának minségét jelezte az,

hogy minden vizsgált szemnagysági osztályban a mágneses frakció tartal-

mazta a magasabb koncentrációkat,
— a dúsítmányként szerepl mágneses frakciókban a Nb jelenlétét is vizsgál-

tuk és nagyságrendjén belül kétszeres dúsulását tapasztaltuk.

3. Az elbbiekhez hasonló egyszer dúsítási módszerek segítségével állítottuk

el azokat az ásványpreparátumokat, amelyek vizsgálatának célja a budai-

4 SZEMNAGYSÁGI OSZTÁLYOK A-2mm, B . 2-1 mm
,

C 1-0.63 mm
D 0.63-0.3 15 mm

t

E 0 3 15 - 0 16 mm
,

F < 01 6 mm

7. ábra. Budai-hegységi Th-anomália anyagának kísérleti dúsítási eredményei. Jelmagyarázat: 1. Alapminta,
2. Mágneses frakciók, 3. Nem mágneses frakciók, 4. Szemnagysági osztályok

Fig. 7. Résülts of experimental enrichment of the matéria! with Th-anomaly from Buda Mountains. L e g e n d:

1. Starting sample, 2. Magnetic fractions, 3. Non-magnetic fractions, 4. Grain size fractions
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hegységi Th(Rf) anomáliák eredetének és képzdési folyamatainak felderí-

tése.

— Az els ilyen irányú érdemleges vizsgálat 1965-ben a M . Áll. Földtani Inté-

zetben készült. Ennek során egy Th(Rf) anomália vörösagyag min-
ség anyagában csökken mennyiségi sorrend szerint: kvarcot, kalcitot,

kaolinitet, illitet és kloritot mutattak ki. Ugyanebbl az anyagból
az ELTE Ásványtani Tanszéke (Kiss János 1965) segítségével készült
elektronmikroszkópos felvételen „fire clay” jelenlétére mutató, rosszul

kristályosodott kaolinit halmazokat és montmorillonitot határoztak meg.
Az anomália anyagából készült dúsítmányban a Földtani Intézetben

készült röntgendiffrakciós vizsgálat (Viczián I. 1965) kaolinit, kvarc,

kaiéit mellett Na 20 /U0 3H 20/n („A” forma)?, Th(OH) 2 Co0 4 • H20?,
U 203P 207

? CaTh(P0
4 ) 2 ? vegyületek, ásványos alakban pedig párisit:

2(Ce,La,I)y) FC03 • CaC03 esetleges jelenlétére utalt.

— Az ásványos források vizsgálatára irányuló további kísérletek 1980-ban az
ELTE Kzettani-Geokémiai Tanszékén Kubovics I. vezetésével elektronkép,
területi röntgenkép, lézerszínkép és elektronmikroszonda alkalmazásával a
cheralit [(Rf,Th,Ca,U)(P,Si)0

4 ]
ásvány (S. H. U. Bowie és J. E. T. Horné

1953) zárványként való elfordulását valószínsítették, jelenlegi állapotá-

ban vázkristályos-lemezes szerkezet limonitos vasoxidban, amely eredeti-

leg hematit? lehetett (Gálné Sólymos Kamilla 1980). Ez a figyelemre mél-
tó és kedvez eredmény összhangban van Viczián I. 1965. évi CaTh(P0

4 ) 2

összetétel vegyület jelenlétére utaló röntgendiffrakciós vizsgálatának ered-

ményével.

Itt érdemes kitérni arra, hogy a cheralit elfordulását a Velencei hegységi vörös föld-

pátos biotit— gránit nyomásványai között Pantó Gy. (1975) gyakorinak minsíti (föld-

pátban és biotitban). A cheralit a Mórágyi hegységben is elfordul. Pantó Gy. munká-
jában a finomszem, kissé biotitosan erezett gránit-gránitaplit f nyomásványai közé
sorolta a biotitban megjelen cheralitot.

— A legújabb vizsgálatokra ugyancsak az ELTE Kzettani-Geokémiai Tan-
székén 1988-ban került sor. A vizsgálat dúsítmányból származó, általunk egye-
dileg preparált ásványszemcsék morfológiai, optikai és lézerszínkép elemzésébl
állt. Biztos eredményül nyomelemekben gazdag, trigonális és szabályos rend-
szer, ersen bontott, szipkátokkal szennyezett vasoxidásványok kimutatása
könyvelhet el. Az ásványszemcsék színképvizsgálata pegmatofil (U,Th,La,Ce,
Be,Y) és kalkofil (Ba,Zn,Ag,As,Bi,Pb) nyomelemdúsulást mutatott ki.

(Gálné Sólymos K.—Nagy B.-né—Puskás Z. 1988) (8. ábra).

Az 1980. évi és az 1988. évi ásványtani vizsgálatok eredményeként ismertté

vált tehát egy olyan vasoxidos ásványfázis, amely a budai-hegységiTh(Rf) ano-

máliák egyik forrása. Ebben a fázisban tényként fogadható el egy önálló Th és

lantanida tartalmú ásványnak (a cheralitnnk) a megjelenése. Az egyedi ásvány-
szemcsék pegmatolfil elemeinek koncentrációja és gyakorisága lehetségessé

teszi a vasoxidos fázison belül további Th (esetleg Be) és lantanida tartalmú

ásványok elfordulását.

A kalkofil elemek felszaporodása felteheten az elsdleges anomáliák kelet-

kezésének olyan folyamatára utal, amelyben a hidrotermális hatásoknak szere-

pe van. Itt említjük meg, hogy a budaörsi anomália-területen végzett feltárások

során a Th-anomália mellett színképelemzéssel és ásványos formában ( „tégla-

érc”

)

a Hg jelenlétét is tapasztaltuk. (Gerzson I.—Wéber B. 1960)
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Az ELTE Kzettan-Geokémiai Tanszékén 1 988-ban készített vizsgálati jelentésbl külön
kiemelést igényel az ésványszemcsék nyomelem-koncentrációiból és az egyes elemek el-
fordulási gyakoriságából a ,,nyomásványok ” elfordulására vonatkozó lehetségek mérle-
gelése. Ezek szerint a fentebb már említett f csoportok elemeibl az ismert vasoxidos
ffázisban való elfordulás mellett nyomásványok is megjelenhetnek az alábbiak szerint:

Ba-barit, Zn-spinellrácsú oxid, szfalerit, montmorillonoid agyagásvány, U, Th-leukoxén, Th,
Be, Y, La-gadolinit, As-spinellrácsú oxid, szidfids ásvány, Ag, Bi— Pb-szulfidos ásvány
(Gálné Sólymos K.— Nagy B.-né— Puskás Z. 1988).

< >
200/jm

8. ábra. Be, Ce, Mg, Mn, U, Th, Y (100 < ppm) nyomelemtartalmú, izometrikus kifejldésfi, szabályos morfológiáid,
spinell-rácsú, oxidos ásványszemcse budai-hegysági Th anomália anyagából preparálva (felemek < 10% Fe, Ál,

Sí, < 1% Ti). N = 60

X

Fig. 8. Isometric oxide mineral grain with isometric morphology and with spinéi structure, with Be, Ce, Mg, Mn>
U, Th, Y (100 ppm) trace elements, prepared from the matériái of Th-anomaly, Buda Mountains. (Main elements:

10% Fe, Al, Si: 1% Ti). M = 60X

E lehetségek továbbvizsgálatának fontossága, mind kutatásmódszertani-anyagvizs-
gálati, mind genetikai szempontból nyilvánvaló.

Az ELTE Ásványtani Tanszékén egy preparált sárga— vörösbama szín aggregátum
szemcse röntgendiffrakciós vizsgálata brockit / (Ca, Th, La)P0

4 -H*0/ elfordulását
jelezte (Bognár L. vizsgálata 1988).

Az ásványtani adatok további értelmezése és az újabb vizsgálatok tervezése
során mérlegelni kell azt a tényt, hogy a mai felszínrl vagy felszínközelbl
származó minták az oxidációs zónát képviselik.

A Th(Rf) anomáliák mélyföldtani kapcsolata

A budai-hegységi Th(Rf) anomáliák terepi földtani és anyagvizsgálati ered-
ményei kézenfekvvé teszik a mélységi földtani kapcsolatok keresését.
A nagykovácsi anomália-területen a MÉV kutatási programjának keretében

mélyült fúrások közül két fúrásban felszínközeiben — 65,0—154,0 m (talp) és
32,0—63,0 m között — harántoltunk egy túlnyomóan biotitból álló mélységi
alkáli bázikus-ultrabázikus (valószínleg alkáli gránitos-szienites eredet),
kontakt hatásokat mutató kzetet (Gerzson I.—Wéber B. 1960).
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A makroszkóposán sárgás szürkészöld szín, fleg biotitból álló, általában kis kemény-
ség kzetet változó (max. 3— 4 mm) vastagságú és gyakoriságú, világossárga karbonát-
ereeskék járják át. A karbonáterecskék ~ 7Ö°-os dléssel többé-kevésbé orientált le-

futásúak.
A kzet részletes vizsgálatát Fazekas Via (1970) végezte el a MÉV Ásvány-Kzettani

Laboratóriumában.
E vizsgálatok alapján:

— a f kzetalkotó biotit-flogopit aránya ~ 40— 50%, szemcsemérete max. 2 mm. A barna
szín biotit-flogopit a helyenként megfigyelhet kezdetleges kloritosodás nyomait is

mutatva közepesen lebontott. Sok piroxén, apatit, st gránátzárványt tartalmaz.
A biotitra-flogopitra jellemz, hogy finoman rostos, szálas, megnyúlt lencsealakú kar-
bonátásvány kiválásokat tartalmaz. A 90% -os biotit-flogopit dúsítmány F-tartalma
1,4% volt.

— a másik f kzetalkotónak monoklin piroxén (-diopszid-hedenbergit vagy diopszid-augit)
tekinthet. Osszmennyisége ^6%. Színtelen vagy halványsárga. Szemcsemérete
0,1— 0,5 mm között változik. Kristályformák: prizma-, piramis- és véglapokból álló

megnyúlt szemcsék, gyakori ikresedéssel. A piroxén kristályok egyrésze lebontott.
A bomlási termék részben agyagásvány, részben szerpentinszer rostos kiválások.

— a karbonátásványok változatos kiválási formában jelennek meg: a már említett zár-

ványként biotitban, a kzetben kötanyagként üde izometrikus vagy szabálytalan ki-

válásokban, egyszer vagy összetett szerkezet (egy vagy több generációs szálas, ros-
tos kiválások, szemcsés tiszta kiválások, üreges vagy agyagásványokkal kitöltött)
szemcsék, telérkitöltések. Osszmennyiségük 10%. Uralkodó mennyiségben jól kris-

tályosodott, Mg-ban gazdag dolomit fordul el.
— a kzet jelenlegi összetételében jelents szerepet játszanak az agyagásványok. Össz-

mennyiségük ~ 30%. A karbonátásványokhoz hasonlóan a biotitszemcsék között
mintegy kötanyagként helyezkednek el. Gyakoriak a teljes vagy részleges agyagás-
vány pszeudomorfózák piroxén és gránát után. Általában pikkelyes, lemezes alapszer-
kezet szemcsehalmazokat alkotnak.

— mellékelegyrészként apatit, gránát, vasoxidok és hidroxidok fordulnak el. Az apatit
típusosán hosszú prizmás, hatszög keresztmetszet, magas képzdési hmérsékletre
utaló formákban jelenik meg 1— 2%-os arányban. Méretük 0,2— 2,0 mm között vál-

tozik. A gránát igen apró (0,05— 0,1 mm), víztiszta, négyszög vagy rombusz alakú
metszetekben látható. Mennyisége 1% alatt van. Gyakran zónás, ami az ugrandit sorra
jellemz, de törésmutatója valamivel alacsonyabb a gránátokénál. Az optikai adatok
a gránáttípusú Ca— A1 szilikátra, a hibschitre utalnak, amelyeknek középén grosszulár
mag van, (a hibschit-hidrogrosszulár-, az alkáli magmás kzetek és mészk márga
kontaktusáról ismert kontaktmetamorf ásvány) (Kubovics I. 1968). A vasoxidok és

hidroxidok rombusz alakú, hatszög vagy szabálytalan alakú metszetekben, a biotit-

ban gyakran zárványként fordulnak el. DT vizsgálat maghemitet mutatott ki.

— egyéb ásványkiválásokként még zeolit, szkapolit, földpátpótló és fekete, opak, szabályta-
lan alakú földes anyag jelenléte valószín.
A kzetekrl készült mikroszkópi felvételeket az I. tábla tartalmazza.
Fazekas Via véleménye szerint a kzetminta ásványtársulása olyan kontakt képzd-

ményre utal, amely karbonátkzetek és alkáli magma érintkezésével jöhetett létre. A kzet
egy mintájának kémiai elemzését „biotitit” név alatt már publikáltuk. (Wébeb. B. 1984).

E helyütt csak 39,26% -os SiOj tartalmát emeljük ki.

A kzet röntgendiffrakciós felvételének kiértékelése (Vincze J. 1988) az alábbi ásvány-
tani összetételt jelezte: biotit-flogopit (1M), augit-diopszid, klorit (klinoklor? ) ,

mont-
morillonit (valószín montmorillonit-klorit és lehetséges montmorillonit-illit átmenetek),
apatit, dolomit és kevés kaiéit.

Ezt a kzetet részben a szoros térbeli elfordulás, részben geokémiai meg-
fontolások, földtani analógiák és a feltételezett nagyszerkezeti helyzet (Hor-
váth I.—Daridánk Tichy M.—Ódor L. 1983) alapján összefüggésbe hozzuk a

Th(Rf) anomáliák eredetével.

A két, általunk eddig ismert mélységi magmás kzettest feltételezett térbeli

helyzetét a 9. ábra földtani szelvényén mutatjuk be. Egyelre a kzettestek
földtani helyzetét is bizonytalannak kell tekinteni. A kzet K-Ar módszerrel

megállapított 64, 1;±: 2,4 mo. éves korára vonatkozó adat (ATOMKI Árváné
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Sós E. 1988) a bezáró felstriász alaphegységnél jóval fiatalabb, (felskréta?)
— alsóeocénben való képzdést jelez. Jelenlegi földtani helyzetük kialakulásá-

ban a teléres jellel benyomulás és a tektonikus hatások egyaránt szerepet,

játszhattak. Kétségtelenné teszik azonban azt, hogy a Budai-hegység paleo-

zóos-mezozóos üledékes közegébe egy fiatalabb korú bázikus-alkáli magmatit
tömeg benyomulására és jelenlétére kell számítani. Amikor a bevezetben a
budai-hegységi Th(Rf) anomáliáknak prognosztikus értéket tulajdonítottunk,

akkor ezt is figyelembe vettük.

A Th(Rf) anomáliák keletkezési idejére vonatkozó Pb izotópvizsgálatok (izotópszín-

kép) a keverék (modell) minta 232Th— 208Pb korára 97 20 mo. évet adtak (Vincze J
értékelése, 1988).

Befejezés

A budai-hegységi Th(Rf) anomáliák ismerete a jó példák sorát gyarapítja
arra vonatkozóan, hogy milyen fontossága van a földtanban a radioaktivitás

jelenségeinek s az így hordozott információk hasznosításának.

* * *

A szerz köszönetét fejezi ki mindazoknak, akikkel a terepi kutatási munkák
során együtt dolgozhatott, azoknak akik az anyagvizsgálatokban resztvettek,

és azoknak akik a témában való elrejutást bármi más módon segítették.
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Th-anomalies in the Buda Mountains

Wéber, B.*

The Buda Mountains is situated west of Budapest and is part of the Transdanubian
Mid-Mountains. Its highest point is the Nagy Kopasz (560 m). Middle to Upper Triassic

dolomites and liinestones constitute its surface, the overlaying strata are represented
mostly by Eocéné and Oligocene carbonate and clastic sedimonts.

Th-anomalies of great extension and high value are found in two localities of the Buda
Mountains ( Figs. 1,2,3). According to the geological relations the Th-anomalies represent
several types. ( Fig. 4 ). The orientation of the anomahes follows the main strike directions
predominating in the Mountains (Fig. 5). The youngest (Miocéné? — Pleistocene ?)

structural lines of N— S and NE—SW directions might have important roles in the for-

mation of traps fór surface redeposition of the matériái displaying these anomalies. The
other structural lines may be and are in genetic relationship with the anomalies.

It is characteristic of the anomalies that Th is accompanied by lanthanides (Fig. 6).
Lanthanides, Nb and U can be relatively easily accumulated with Th ( Fig. 7 ).

Mineralogical studies were carried out to reveal the origin and formation conditions of
the Th-anomalies. An iron oxide phase was determined; its trigonal and isometric minerals
showed remarkable pegmatophile (U, Th, La, Ca, Y, Be) and chalcophile (Ba, Zn, Ag, As,
Bi, Pb) trace element accumulation ( Fig. 8 ). In one grain a cheralite inclusion was identifi-

ed by electron diffraction, X-ray diffraction, laser spectrography and microprobe (TR,
Th, Ca, U), (P, Si/0 4 ).

Based on the laser spectrographic data other Th-, lanthanide- and
other minerals were alsó presumed. The presence of brockite) (Ca., Th, La/P0

4 • H 20) was
concluded in a yellow-red-brownish aggregate by means of X-ray diffractometry. Accumu-
lation of chalcophile element in somé grains relates to possible hydrothermal effects in the
formation of the primary Th(TR) anomalies. Exploring one of the anomalies the presence
of native mercury was proved in the radioactive zone.

Regarding the subsurface relationships of the Th(TR) anomalies within the anomalous
area abyssal alkali mafic-ultramafic rocks showing contact effects and consisting of
biotite-phlogopite (probably of alkali-granite or syenite origin) were found (Piaié I ). Two
rock bodies of this type were explored by boreholes so far. Their distribution is shown in a
rough geological profile (Fig. 9). In the emplacement of their recent position both the
dyke-like intrusion and the tectonic effects might have goveming role. The age of biotites
(phlogopites) of the rocks proved to be 64.1 ± 2.4 Ma determined by K—Ar method.

Manuscript received: 4th November, 1988.

TopHeBbie aHOMajiHH b SyjjaHCKHx ropax

B. Beep

EyflaücKHe ropw HaxoAHTca k 3anaay ot r. EyAaneuiT h bxoaht b cocTaB 3aAyHancKoro
cpegHeropbH. HanBbiciuen tohkoh aBaaeTca BepuiHHa ropw HaflbKonac (550 m Hág yp. Mopa).
ByAaficKHe ropw caoweHw aojiomht3mh h H3BecTHaKaMn cpeflHero— BepxHero TpHaca, nepe-
KpUTblMH KapÖOHaTHbIMH H OÖJIOMOHHbIMH OTJlOWeHHHMH BnepByiO OMepeflb 30LieHa H OJIHrOpeHa.
B ByaaHCKHX ropax 3H3MHTeabHwe no MacuiTaöaM h hhtchchbhocth aHOMaann Topna (puc.

7
, 2, 3) Ha6jiflAaK)TCB b Asyx paiíoHax. no reoaornHecKon oöcTaHOBKe npoaBaeHna aHOMajihh

Topna OTHOcaTca k HecKOJibKHM TnnaM (puc. 4).

üo CBoen opneHTnpoBKe aHOMaann caeAyiOT ochobhwm TeKTOHnaecKHM jihhhhm ByAancKnx
rop (puc. 5). Hanöoaee MoaoAbie (MnoueHOBbie? naencToaeHOBbie?) CTpyKTypHwe anHnn cyö-
MepnAHOHaabHoro ao CB— K)3 npocrapaHnií Mórán KOHTpoanpoBaTb HaKonaeHne MaTepnaaa
aHOMaann, nepeoTaararoiyeroca b 6aH3noBepxHOCTHbix ycaoBnax. npoane CTpyKTypHwe anHnn
MoryT 6wTb n HaxoAHTca b reHeranecKon cBa3n c aHOMaanaMH.
OAna H3 ocoöeHHOCTen aHOMaann 3aKaroMaeTca b tóm, hto Topnn b hhx conpoBoa<AaeTca

aaHTaHHAaMn (puc. 6). HapaAy c TopneM KaK aaHTaHHAbi, TaK n hho6hh BMecTe c ypaHOM
cpaBHHTeabHo aerKO noAAaiOTca oöorameHnio.

H-7633 Pécs, 39-es dandár u. 9/A.
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H3yHeHHfl npOHCXO>KfleHHfl H yCJIOBHH (J)OpMHpOBaHHa TOpneBblX aHOMaJIHH 6m;ih npo-
BefleHbi MHHepajiorHMecKHe HccjieAOBaHHA. K HacToameMy BpeMeHH ohh npHBejiH k BbisBjieHHH)

okhch >xejie3a, npHcyTCTByiomeH b TpHroHa^bHoií h KyömecKOH MOAH([>HKauHflx h Hecymeií

3HaMHTejibHbie KOHuempauHH KaK nenwaTopHajibHbix (U, Th, La, Ce, Y, Be), Tan h xajibKO-

<})HJ]bHbix (Ba, Zn, Ag, As, Bi, Pb) 3JieMeHT0B (puc. 8). B oahom h3 3epeH 6bui ycTaHOBjieH tuepa-

jiht [(TR, Th, Ca, U) (P, Si)0
4 ] c noMoigbio ajieKTpoHHoíí mhkpockoiihh, pemreHOBo-CTpyK-

TypHoro aHaJiH3a, jia3epHoro cneKTpa^bHoro aHa;iH3a h aneKTpoHHoro MHKp030Hfla. no flaHHbiM

KaMecTBeHHOH h KOJiHHecTBeHHoíí HHTepnpeTaqHH coflep>KaHHH MHKpoajieMeHTOB, onpeaejieH-

hhx jia3epH0H cneKTpocKonHefi, mo>kho npeanojiaraTb HajiH^ne KpoMe mepajiHTa Taioxe h
Apyrnx MHHepajiOB TOpHH h jiaHTaHHA. PeHTreHOBO-CTpyKTypHbiM aHa;iH30M >KejiTOBaTo-Kpac-

Hoöyporo arperaTa 3epeH BbiABjieH öpokht [(Ca, Th, La) P0 4 • H 20]. OöorameHHe HeKOTopbix

MHHepajiOB XaJIbKO^MJlbHblMH 3JieMeHTaMH CBHfleTeJlbCTByeT 0 TÓM, MTO B C03flaHHH nepBHMHblX

aHOMajlHH TOpHH H peflK03CMeJlbHbIX 3JieMeHT0B npHHHMaJIH yMaCTHe THflpOTepMbl. B XOfle

pa3BeflKH oahoh H3 aHOMajiHií ycTaHOB/ieHo npHcyTCTBHe MHHepajia caMopoflHon pTyra.

O rjiyöHHHbix CBH3AX aHOMajmii Th(TR) mo>kho cyflHTb no npHcyTCTBHio rjiyöHHHOH me;iOH-

HO-yjibTpaocHOBHOH nopoflbi, cocTonmen b ochobhom H3 6hotht3 h <j>jioronHTa h oöHapywnBaio-

men cjieflbi KOHTaKTOBbix B03AeficTBHH, Beponmo, oTHOcmyeHcn k pnsy mejiOHHbix rpaHHTOB

h cneHHTOB (maóA. I ). CKBawnHaMH ao chx nop noAceneHbi ABa t3khx Tejia. 06 nx npocT-

paHCTBeHHOM nonoweHHH mo>kho cyAHTb no cxeMaTHnecKOMy reojiornMecKOMy pa3pe3y (puc. 9).

B otjjopMjieHHH coBpeMeHHoro hx 3ajieraHH« motjih npHHHMaTb ynacrae KaK MarMamMecKne
npoueccbi (BHeApeHne b bhac AaiíeK), TaK h TeKTOHimecKHe HapyuieHHn (pa3JioMbi). Kajiníí-

aproHOBbin B03pacT 6hothtob ((j)jioronnTOB) sthx nopoA cocTaBJineT 64,1 + 2,4 mjih. JieT.

Táblamagyarázat — Explanation of plate

I. tábla — Plate I.

A nagykovácsi anomália-területen feltárt mélységi alkáli bázikus-ultrabázikus („biotitit”)

kzet ásványai. Foto: Füzy T.
Minerals of the abyssal alkali mafic-ultramafic („biotitite”) rock explored in the Nagy-
kovácsi anomaly region. Photo: Füzy T.

1. Összetett, több generációs dolomiterecske, -f Nic, N = 16 X.
Complex dolomité vein with several generations, + N, M = 16 X •

2. Piroxén fészek „alapanyagot” képez agyagásvány mezben. Az idiomorf piroxén-

szemcsék részben ikerlemezesek. A képmez fels részén agyagásványokkal kitöltött

pszeudomorfóza. Bal oldalon egy megnyúlt apatitkristály. + Nic, N = 40 X

.

Pyroxene nest in clay mineral field forming the „groundmass”. The idiomorphic pyro-

xene grains are partly twin-lamellated. In the upper part a pseudomorph füled with

clay minerals. An elongated apatite crystal is shown on the left. + N, M = 40 x

.

3. Szerpentinszer, szálas kifejldés másodlagos ásványok. Pszeudomorfózák a piroxén

után. Nic, N = 40 X

.

Serpentine-like fibrous secondary minerals. Pseudomorphs after pyroxene. -|- N, M =
40 X.

4. Apatitkristály, mellette apró piroxénszemcsék. Analizátor nélkül. N = 40 x

.

Apatite crystal and small pyroxene grains. IN, M = 40 x .

5. Piroxén és gránát zárványok biotitban. Analizátor nélkül. N = 40 X •

Pyroxene and garnet inclusions in biotite. IN, M = 40 X

.
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A Nyergesújfalu környéki eocén

képzdmények áttekintése a kszéntelepek

prognózisa szempontjából

Dr. Gidai László*

(4 ábrával)

1. Bevezetés

Nyergesújfalu környékén az eocén képzdmények általános elterjedések.

Kivéve a község keleti részén egy kis sávot, vizsgálati területünkön mindenütt
kimutathatók (1. ábra).

A terület eocénjére vonatkozó adatok összegyjtésével és az ismeretek érté-

kelésével az alsóeocén képzdmények kszén prognózis szempontjából való
megismeréséhez szeretnénk hozzájárulni.

A vizsgált terület É-i határa a Duna-meder közepén húzódó országhatár,

Ny-on a lábatlani, D-en a bajóti, K-en a táti kifejldési terület határolja. A
vizsgált terület nagysága kb. 9,0 km2

.

2. Kutatástörténeti áttekintés

Nyergesújfalu környékének els érdemleges kutatója Hantken M. (1868,

1871) volt. Liffa A. (1909) részletes földtani felvételt készített a területrl.

Rozlozsnik P. (1925) a kszénkutatás szempontjából foglalkozott a terület-

tel. Lényeges megállapítása, hogy a paleocén kifejldése eltér a dorog-tokodi

„szénterm” fáciestl. Frésze kövületmentes, kontinentális képzdmény.
Szts E. (1956) rövid áttekintést ad a terület eocénjérl. Fülöp J. (1958)

1 : 50 000-es földtani térképet közöl a területrl.

A terület 5000-es földtani térképét Jaskó S. (1959/a) és Gidai L. (1961 a, b,

c, 1962 b, c,) készítette. Gidai L. három alkalommal foglalkozott a területtel.

1967 : A Dorogi-medence Ny-i részén az alsóeocén barnakszénösszletnek há-
rom nagyobb kifejldési területét különítette el. Nyergesújfalu környékét az

ÉNy-i kszenes agyag kifejldés területbe sorolta be. Beszámolt a Nyerges-
újfalui téglagyár mellett mélyített térképez fúrások eredményérl, miszerint
közvetlenül a Duna-terasz alatt kréta (valangini) márga alkotja az alaphegysé-
get. 1968 : A Nyergesújfalu 29. sz. fúrás eocén rétegsoráról számolt be. A terü-

let alsóeocén kszénprognózisa szempontjából ma is figyelembevehet tény,

hogy a fúrás szelvényébl az alsóeocén barnakszénösszlet hiányzik, az alsó-

• Magyar Állami Földtani Intézet. 1443 Budapest XIV. Népstadion út 14.

5 Földtani Közlöny
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eocén subplanulatusos-operculinás agyagmárga közvetlenül az alsóeocén fek-

vtarkaagyag összletre települ.

1972: A Nyergesújfalu környéki eocén képzdmények monografikus leírását

készítette el.

3. Az eocén képzdmények elterjedése

Az alsóeocén barnakszénösszlet fekvjében lev tarkaagyag sorozat Nyer-
gesújfalu környékén a felszínen nem található meg. A legidsebb, felszínen

lév eocén tag, a sztriátuszos-molluszkás összlet Nyergesújfalu község belterü-

letének több pontján megtalálható. A sztriátuszos összlet Nyergesújfalutól

délre is felszínre bukkan. József-puszta környékén felseocén mészk és márga,
Lábatlan-Nyergesújfalu között a vasútállomás mellett, a Raibl-patak völgyé-

ben és a Sánchegytl délre pedig a helyenként biotitot dúsan tartalmazó tufás

agyagos, plankton foraminiferás, meszes aleurit összlet feltárásait találjuk.

4. A területen lemélyített fúrások

A józsefpusztai major mellett lemélyült Nyergesújfalu-29. sz. fúrás, amely a

terület alapfúrásának tekinthet, 333,6 m vastagságban harántolta az eocén

kor képzdményeit (2. ábra). Az alsóeocén fekv tarkaagyag-összletet, alján

homok és aleurit rétegekkel, a fúrás 35,3 m vastagságban mutatta ki. Ez az

összlet Rákosi L. vizsgálatai szerint a Dorogi-medence alsóeocén széntelepeire

jellemz sporomorpha maradványegyüttest tartalmazza a Leiotriletes micro-

adriennis és a Monocolpopollenites tranquillus formák dominanciájával. Ennek
az összletnek a fels részén, 310,3— 310,4 m-ek között van egy 0,1 m vastag

kszenes agyagos-homokos aleuritként leírt réteg. A fúrás szelvényébl az

alsóeocén barnakszénösszlet hiányzik. Az aleuritos agyagmárgának és aleuri-

tos márgának minsül 19,1 m vastag cuisi subplanulatusos-operculinás összlet

közvetlenül a fekvösszletre települ. A 2,8 m-es vastagságú Nummulites per-

foratusos aleuritos agyagmárga és a 41,7 m vastag striatusos-molluszkás aleurit,

márga rétegcsoport a középs eocént képviseli. A helyenként mészk, mészmár-

ga betelepüléseket tartalmazó felseocén tufás márgás aleurit és aleuritos márga
összlet 227,5 m vastagságnak bizonyult.

A fúrás rétegsora eocén kszén szempontjából meddnek tekinthet.

A Nyergesújfalu 28. sz. fúrás (2. ábra) krétára települten 174,8 m vastag-

ságban mutatta ki az eocén kor képzdményeit. E fúrás rétegsorában az alsó-

eocén képzdmények jóval vastagabbak, a középs- és felseocén képzdmé-
nyek pedig jóval vékonyabbnak bizonyultak, mint az elbbiekben. A fúrás a

fekv tarkaagyagösszletben, 181,2 m táján 0,4 m kszenes agyag réteget tárt

fel. Gyakorlatilag ez a fúrás is meddnek tekinthet, ez sem mutatta ki a fekv
összlet és a tengeri fedképzdmények közötti barnakszéntelepeket.

A Nyergesújfalu 30. sz. fúrás szakaszos magfúrással vízmegfigyel fúrásnak

készült. Sajnos pont a tengeri fed és a terresztikus fekv tarkaagyag összlet át-

meneténél, egy 12,4 m-es szakaszon nem vettek magot. A karotázs vizsgálato-

kat rendben elvégezték. Kszénre ezek alapján sem lehetett következtetni.
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5. Szerkezeti viszonyok

A terület részletes földtani térképezése, és a térképez fúrások eredményei
alapján vázoljuk fel a terület szerkezeti viszonyait (1. ábra).

Ny-on É—D-i irányban húzódik a kb. 4 km hosszú és kb. 2 km széles Jó-

zsefpuszta-Nyergesújfalu Ny-i szerkezeti árok (3. ábra). Feltn, hogy a Dorogi-

medence területén Ny—K-i uralkodó szerkezeti irány itt nem jellemz. A f-
vetk itt É— D-i irányúak. A szerkezeti árok területét 250—350 m vastag eocén

összlet tölti fel. Ennek több mint kétharmada a felseocént képviseli.

A felseocén plankton foraminiferás, tufás, márgás aleurit és aleuritos márga
a Raibl-patak völgyében több helyen a felszínre bukkan. Impozáns feltárása

látható a Nyergesújfalu és Lábatlan közötti partfalban.

A szerkezeti árok ÉK-i részén a felseocén hiányzik. A középseocén Num-
mulites striatusos — molluscás rétegcsoport található meg a kvarter alatt,

helyenként a felszínen.

A szerkezeti ároktól kelet felé haladva, Nyergesújfalu község keleti része

alatt egy kb. 1 — 3 km széles szerkezeti röglépcs következik. (4. ábra.) Ezen a
tektonikai egységen az alsóeocén fekv tarkaagyag összletet mutatták ki a
térképez fúrások a negyedkori képzdmények alatt. Kszén szempontjából ez

a szerkezeti egység meddnek tekinthet.
Innen keletre, a régi nyergesújfalui téglagyár helyén és agyagbányái környé-

kén, egy ÉÉNy—DDK-i irányú, kb. 600 m széles sasbérc húzódik. A Duna
terasza alatt alsókréta (valangini) márgát mutattak ki a térképez fúrások.

Innen keletre egy 600—700 m-es levet következik. Ez a területrész már kap-
csolódik a Mogyorósbánya-É— táti szerkezeti depresszió területéhez. Itt már
megvan az oligocén is. A paleogén összvastagsága 600—700 m közöttinek be-

csülhet.

6. Konklúziók

A szénfedt alkotó szubplanulátuszos-operkulinás agyagmárga jó korrelá-

ciós lehetséget nyújt a szkebb értelemben vett Dorogi-medencével, azzal a
területtel, ahol a sparnacumi emeletben vastag, jó minség barnakszéntele-
pek keletkeztek.

A spóra-pollen vizsgálatok is megersítik azt a nézetet, hogy a Dorogi-
medence Ny-i részén, Lábatlan és Nyergesújfalu környékén a szkebb értelem-

ben vett Dorogi-medence alsóeocén kszénképzdésével egyidben tarkaagyag
felhalmozódása történt. A tarkaagyag képzdésének területe Lábatlan és

Nyergesújfalu környékére terjedt ki. Innen keletre (Bajót, Mogyorósbánya) és

délre (Domonkoshegy, Domonkos puszta) már kimutatható és valószínsít-
het a kszenes agyagból és palás barnakszén rétegekbl álló kszénképzd-
mény. A vizsgált terület Ny-on kapcsolódik a szintén tarkaagyag kifejldés
lábatlani területhez. A tanulmány tárgyát képez terület déli és keleti határa
megegyezik a tarkaagyag kifejldés valószínsített elterjedési vonalával.

Mindezek alapján nagy valószínséggel az következtethet, hogy Nyerges-
újfalu környékén produktív alsóeocén barnakszén nem keletkezett . De, mivel
csak két teljes megbízható fúrás (Ny-28, Ny-29) áll rendelkezésünkre a viszony-
lag nagy, 6,5 km2 kiterjedés területrl, a kérdést nem tekinthetjük teljesen

lezártnak. A harmadik fúrást (Ny-30) a legkritikusabb szakaszon teljes szel-
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vénnyel fúrták át. A szomszédos terület el- és felderít kutatása alkalmával a
Szénás völgynél, a Vörös Csillag TSZ majorjától keletre, valamint Nyergesúj-
falu község déli részén, a Sánchegynél, 3 fúrást még le kellene mélyíteni.
Számoljunk azzal is, hogy a kszenes agyag— palás barnakszén kifejldési

terület délrl, illetve délkeletrl ÉÉNy-i irányban felnyúlik. Ez a fúrási hálózat
ritka ennek a lehetségnek a kizárására. A Nyergesújfalu keleti részén lev
röglépcs (alsóeocén fekv tarkaagyag összlet a Duna negyedkori terasza alatt)
és a régi téglagyár — agyagbányák vonalában futó sasbérc (kréta márga a
kvarter alatt) alsóeocén kszén szempontjából véglegesen meddnek tekint-
het.
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A kézirat beérkezett: 1988. XI. 11.

Eocéné formations in the Nyergesújfalu environs:

A review froni the aspect of coal bed prognostics

Dr. L. Gidai*

In the western part of the Dorog hasin the Eocéné formations are common (Fig. 1 )

.

These formations were studied in detail in order to answerthe question: are there thick and
high-quality coals like in the Dorog hasin. Two boreholes of reliable strata sequence were
available.

The borehole Ny-29 (Fig. 2

)

revealed the lack of the Lower Eocéné brown coal sequence.
The variegated clay sequence forming the underlying strata ofthe Lower Eocéné brown co-

al sequence is directly overlain by the overlying strata consisting of maríné clay-marl with
subplanulatus and Operculina. Similar results were obtained in the borehole Ny-28
( Fig. 2

)

and the sometimes cored and well-logged borehole Ny-30.
In harmony with the palynological studies the underlying variegated clay sequence

contains the characteristic sporomorph assemblage of the Lower Eocéné brown coal

sequence of the Dorog hasin. As to our opinion in this region the accumulation of the
variegated clay sequence proceeded contemporaneously to the coal formation in the Dorog
hasin. From west to east, i.e. from Nyergesújfalu to Dorog the following heteropic facies

belts alternate: variegated clay, coaly clay, clayey brown coal — schistose brown coal,

and brown coal.

Institutum Geoiogicuin Publicum Hungnricum, H-1443 Budapest XIV., Népstadion út 14.
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The area in question joins in the west the Lábatlan area of variegated clay formation.

The Southern and eastern boundary of the area coineides with the probabilized extension

of the variegated clay formation.
It can be concluded that in the Nyergesújfalu environs no productive Lower Eocéné

brown coal seams were formed. It is alsó expected that the coaly clay — schistose brown
coal formations reacli this region from the south and southeast, respectively. The borehole

network is too loose to exclude this possibility.

The block in the eastern margin of the viliágé Nyergesújfalu ( Figs. 7 and 4; the under-
lying variegated clay sequence beneath the Quaternary terrace of the Danube) and the

horst lying east of it ( Figs. 1 and 4; Cretaceous Valanginian mari beneath the terrace for-

mations of the Danube) can be regarded as barren formations from the point of view
of brown coal bearing strata.

Manuscript received: llth November, 1988.

OqepK soueHOBbix OTJio>KeHHH OKpecTuocTen c. HbepremyHiJiajiy

(JloporcKHÍí öacceMH, BeHrpwH) c tomkh 3peiiHH

nporH03a ymeHOCHOCTH

d-p JlacAo rudau

B 3anaflHoii nacTH HoporcKoro öacceitHa (ceBepo-BOCTOHHan 3agyHaiíiunHa) aoueHOBbie ot-

jioweHHH pacnpocTpaHeHW noBceMecTHO (puc. 7 ). Ohh öm/ih aBTopoM geTajibHo H3yneHbi c

uejtbio peiueHiin Bonpoca o tóm, mowho jih 3flecb paccHHTbiBaTb Ha oöHapyweHHe MomHbix 3a-

jieweü BbicoKOKanecTBeHHbix 6ypwx ymefi rana Tex, hto floöbiBajiHCb b HoporcKOM acceiíHe.
B pacnopíDKeHHH aBTOpa HMejlHCb flBe CKBa>KHHbI C HaflOKHUMH pa3pe3aMH. CKBa>KHHa

Ny-29 (puc. 2), KOTopaít MoweT paccMaTpHBaTbcjt b KanecTBe onopHoit paitoHa, noi<a3ajia

OTcyTCBHe HH>KHe30ueH0B0ií yrjieHOCHofi TOjiiHH. Ha TOJiiye necTpouBerabix tjihh, oGmhho
oöpa3yiomeií noHBy HHWHesoueHOBoií yrjieHOCHOH Tomim, npjiMO 3ajieraeT mniqa nepeKpbiBaio-

utHx oTJio>KeHHH — MopcKHx rjiHHHCTbix Meprejieií c subplanulatus h Operculina. CxoflHbie

pe3yjibTaTbi no.nyHeHbi h no CKBa>KHHe Ny-28 (puc. 2), a TaioKe no CKBawHHe Ny-30, npoöy-
peHHoit HacTHMHo 6e3 OTÖopa KepHa, ho c nojiHbiM KapoTaweM.
no gaHHbiM cnopoBO-mjjibiteBbix onpefleneHHú, mama noflCTHJiaiomnx necrpoiiBeTHbix rjiHH

coflep>KHT KOMnjieKC cnop, xapaKTepHbix nnn HHWHeaoueHOBoií ymeHocHoií tojiihh HoporcKoro
öaccenHa. no npeflCTaBjieHHHM aBTopa, ogHOBpeMeHHO c yrjieHaKonjieHHeM b HoporcKOM 6ac-
ceitHe b paccMaTpHBaeMOM paiíoHe oxnarajiHCb necTpoueBTHbie mhhh. B HanpaBJieHHH c 3anaaa
Ha boctok, ot HbepreiuyH<j)a.ny ao flopora npoHCxoflHT cMeHa cjieayiomHx (jjaimajibHbix 30h:
necTpoitBeTHbix tjihh, yrjiHCTbix tjihh, rriHHHCTbix ymeií h cjiaHiieBarax öypwx ymeü, HaKO-
Heu, öypbix ymeií.

HccjienyeMbiö pafiOH Ha 3anane npHMbiKaeT k JlaGaTjiaHCKOMy paiíoHy, TaiOKe xapaiorepH-
3yiouteMycH necTpoueBTHHbiMH rjiHHaMH. IO>KHaH h BocTOHHan rpaHHUbi coBnasatoT c npegno-
jiaraeMon jihhhch, orpaHHHHBaiomeií pacnpocTpaHeHHe (J)auHH necTpogBeTHbix tjihh.

C öojibuioH aojieft BeponTHocTH mowho npHflTH k BbiBoay o tóm, hto b oKpecTHocTHx Hbepreui-
yií<j)ajiy HiDKHeaoueHOBbieyrjiHHe bo3hhk3jih. Heo6xoflHMo,oflHaKO, CHHTaTbcn cB03M0>KH0CTbK)
npoHHKHOBeHHn oSjiacTH pacnpocTpaHeHiin 4>anHH yrnHCTbix mHH h c^aHqeBaTbix Bypwx
ymeií c tora h c toroBOCTOKa b HanpaBJieHHH Ha ceBepo-ceBepo3anaa. HMeiomancn ceTb öypoBbix
CKBaWHH CJIHUIKOM peflKa flJIH HCKJIIOHeHHH nOflOÖHOH B03M0WH0CTH.
OönacTb pa3BHTHH noacTHJtaioinHx necTpouBeTHHx mHH, nepeKpbiTbix HeTBepTHHHoü Tep-

pacoö peKH HyHaü, b pafioHe cöpocomx ycmynoe Ha boctohhoh oKpaHHe c. HbepreutyH(J)ajiy

(puc. 7 u 4), a TaioKe oönacTb pa3BHTHH BanaHWHHCKHx Meprejieií TaioKe nog TeppacoBbiMH
OTjioweHRHMH HyHan b pafioHe zopcma, pacnonoweHHoro eme boctohhee(puc. 7 u4), cnegyeT
CHHTaTb nojiHOCTbio öecnepcneKTHBHbiMH Ha HHWHeaoueHOByio ymeHOCHOCTb.
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egyez paleomágneses elfordulásai a
Dunántúli-középhegység szerkezetének
fényében — Clockwise paleomagnetic
rotations of the Alps in the light of the
structure of the Transdanubian Rangé
— Ált. Földt. Szemle (General Geol.
Review) 23. 1988. pp. 163— 200., 16 figs,

9 tables, eng R
Balogh Béla— Buócz Z.— Kovács Fe-

renc: A frontfejtéséé széntermelés jel-

lemzi és az endogén bányatüzek kifej-

ldésének kapcsolata — Relationships
,
between the characteristics of coal pro-
duction from longwall faces and the
development of endogeno mine fires —
BKL Bányászat 121. 7. 1988. pp. 463—
466., rus, ger, eng, fre R

Balogh Kadosa: lásd: Árváné Sós E.
Balogh Kadosa: lásd: Jámbor Á.
Balogh Kálmán: A magyar rétegtani és

slénytani kutatás rövid története —

A brief history of the stratigraphical and
palaeontological research in Hungary —
si. Viták (Discussiones palaeont.) 35.
1988. pp. 3— 49. In Hungárián

Bárdossy Gy.: Geostatistics in Hungary.
De Geostatisticis. Fontainebleau. No. 3.

pp. 15—16.
Bárdossy Gy.: lásd: D’Argenio, B.
Bárdossy Gy.: lásd: Tardy Y.
Barkó J.— Puskás L.: Az európai „Grand
Canyon”: Gorges du Tarn — Gorges du
Tarn: „Grand Canyon” in Europe —
Föld és Ég XXIII. 11— 12. 1988. pp.
367-370., 7 figs

Barta E.—Németh Géza: A nagylengyeli
mez gazdasági jelentsége a múltban és
a jövben — The economic significance
of the field of Nagylengyel in the pást
and in the future — BKL Kolaj és
Földgáz 21. (121.) 1. 1988. pp. 1— 4. rus,
ger, eng R

Barta Gy. : A fizika és a geofizika kölcsön-
hatása — Interaction between physics
and geophysics — Magyar Tudomány
(Review of the Hungárián Academy of
Sciences) XCV. (XXXIII) 3. 1988. pp.
176—183. 10 figs, eng R

Barta I.: lásd: Zentay T.

Bartha A.—Fügedi P. U.— Kuti L.:

A felszínközeli rétegsorok mozgékony
mikroelem-háztartásának vizsgálatára
kidolgozott ,,BFK”-módszer és alkalma-
zásának tapasztalatai — Experiences
with ,,BFK” method elaborated fór
testing of mobile micro-element régimé
of subsurface layers — Mérnökgeol.
Szemle (Engineering Geol. Review) 36.

1988 pp. 91— 106., 4 tables, eng R
Bauer J.— Sárdi A.: A balatoni meder-

üledék térképezése felszín alatti radar
alkalmazásával — Mapping of the bed-
load of laké Balaton by the use of sub-
surface radar — Vízügyi Közi. (Hydrau-
lic Engineering) LXVI. 3. 1984. pp. 456—
466., 8 figs, rus, eng, fre R

Bauer K.— Mosonyi Z.: A tárolókzetek
víztelítettsége és dielektromos permitti-

vitása közötti kapcsolat alakulása és

meghatározása szigeteletlen fegyverzet
mérkondenzátorokkal végzett vizsgála-

tok alapján — The development of the
relation between the water saturation
and the dielectric constant of reservoir
rocks and its determination on the basis

of tests carried out with measuring con-
densers equipped with uninsulated ar-

matúra — BKL Kolaj és Földgáz 21.

(121.) 11. 1988. pp. 335-339., 7 figs,

rus, ger, eng R
Bauer K.—Mosonyi Z.: A kzetek di-

eloktromos jellemzinek tanulmányozása
a 10 Hz f 10 MHz frekvenciatartomány-
ban végzett kapacitív vizsgálatok alap-
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jén — The study of the dielectric charac-
racteristics of rocks on the ground of
capacitive teste carried out in the fre-

quency rangé of 10 Hz f 10 MHz
BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.) 11.

1988. pp. 340 344., 6 figs, rus, ger, eng
R

Bauer K.: lásd: Tóth János
Beck B. (szerk.): A fvárosi fürdk 75 éve.

Pallas Lap- és Könyvkiadó, Budapest,
1988. (évszám nélkül). 319 oldal, ábrák-
kal, táblázatokkal. Szerzk: Beck B.,
Hegeds L., Horváth József, Meskó
Cs., Rátz E.

Beke I.: Külfejtéséé lignitbányászatunk
lehetségei — Lignité production in

Hungary from opencast mines — BKL
Bányászat 121. 6. 1988. pp. 383— 390.,
10 figs, 4 tables, rus, ger, eng, fre R

Bencze G.— Muntyán Cs.— Szabó Imre:
öskü földtani térképe. 1 : 20 000. A M.
Áll. Földtani Intézet kiadása, Budapest,
1988.

Bencze G.— Peregi Zs.: Sóska földtani
térképe. 1 : 20 000. A M. Áll. Földtani
Intézet kiadása, Budapest, 1988.

Bencze L.: lásd: Múzeumi Közlemények
Benedek E.: lásd: B. A.
Benke I.: Fels-magyarországi bányaváro-

sok közössége, 1487—1987. Miskolc,
1987. A Péch Antal miniatrkönyv-

gyjtk klubjának kiadása. (Készült a
Prospektkop nyomdaüzemében, Buda-
pesten, 500 példányban, vörösréz plaket-
tel.) 7 ábrával, magyar és szlovák nyelv
elszóval. 43x41 mm.

Benke I.: Telkibánya bányászatának tör-
ténete — Közlemények a magyarországi
ásványi nyersanyagok történetébl III.

A Nehézipari Mszaki Egyetem kiadása,
Miskolc, 1988.

Benke I. : 500 évvel ezeltt alakult a Fels-
magyarországi Bányavárosok Közössége
— Establishing the Community of Min-
ing Towns in Upper Hungary fór 500
years — BKL Bányászat 121. 4. 1988.

pp. 261— 267., 8 figs, rus, ger, eng, fre R
Benke L.: Megemlékezések a Fels-ma-

gyarországi Bányavárosok Közössége
megalakulásának 500. évfordulójáról —
BKL Bányászat 121. 7. 1988. pp. 498

—

499., 37 ábra
Bérczi I.: Ftitkári jelentés (1987. III. 18.)
— Secretary General’s report — Földt.
Közi. (Bull. of the Hungárián Geol. Soc.)
117. 4. 1987. pp. 337— 345., 5 táblázattal
(in Hungárián)

Bérczi I.: lásd: Jámbor Á.
Bércziné Makk A.: A karádi fúrások

paleozóos képzdményeinek újraértéke-
lése — Reassessment of the Paleozoic
from the boreholes of Karád — Földt.
Közi. (Bull. of the Hungárián Geol. Soc.)

118. 1. 1988. pp. 67-74., 2 figs, 3 plates,
eng, rus R

Berényi M.— Patai K.: Mészk az anya-
méhben — Természet Világa 119. 7.

1988. pp. 320-321., 3 ábra
Béres L.: Árvízvédelmi töltések mérnök-

geológiai vizsgálata — Engineering geo-
logical examination of floodwater dykes
— Mérnökgeol. Szemle (Engineering
Geol. Review) 36. 1988. pp. 51 — 68.
10 figs, eng R

Bernáth Z.— Karácsonyi S.: A kavics-
kutatás elméleti eredményei és gyakor-
lati tapasztalatának összehasonlító elem-
zése — Theoretical results and practical
experience in gravel exploration: a
comparative analysis — Földt. Kút.
XXXI. 1. 1988. pp. 93-101. 10 figs,

eng, ger, rus R
Berri, I. L.: lásd: Kononov, V. I.

Bidló G.: Az Al-Duna és a Vaskapu szabá-
lyozásának története — Historical re-

view about the river control at the lower
reach of the Danube, especially of the
„Vaskapu” area — Mérnökgeol. Szemle
(Engineering Geol. Review) 37. 1988. pp.
143-149. eng R

Bircher E.: A magyar szénbányászat kez-
detei az 1782-es törvényhatósági jelen-
tések tükrében — The beginning of coal
mining in Hungary, as reflected by the
reports presented in 1782 — BKL Bá-
nyászat 121. 7. 1988. pp. 482— 486. rus,
ger, eng, fre R

Bircher E.—Tóth Péter: Az démonokról,
amelyek némely bányákban tartózkod-
nak — About demons, who are staying
in somé mines — BKL Bányászat 121.
6. 1988. pp. 411 — 414. rus, ger, eng,
fre R

Bíró P.: A nehézségi ertér idbeli válto-
zásának geodéziai hatása. (Értekezések
— Emlékezések). Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1988. 82 oldal. Ára 25 Ft.

Bobok E.: lásd: Mating B.
Boda J.: Megemlékezés Telegdi Roth

Károlyról születésének centenáriumán —
Commemoration on Károly Telegdi
Roth on the occasion of the centenary
of his birth — Földt. Tudománytört.
Évk. (Annals of the History of Hung,
Geology) 1983— 84. 11. sz. 1988. pp.
203— 212. eng R

Bodnár P.— Miskolczi Bodnár P.: A jog
érdekegyeztet szerepe a bányászatban:
a külszín védelme a bányamvelés kö-
vetkezményei ellen — The conciliatory
role of the right pertaining to the mining
industry and protection of the surface
against the effects of exploitation —
BKL Bányászat 121. 2. 1988. pp. 112—
114. rus, ger, eng, fre R

Bodoky T.: lásd: Trös E.
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Bognár L.: lásd: Mindszenty A.
Bognár T.: lásd: Takács P.
Bognárné Bevicz J.: Beszámoló az 1986.

évi erdélyi terepbejárásról — Report
about the Transylvanian topographic
field tour of 1986 — Mérnökgeol. Szemle
(Engineering Geol. Review) 36. 1988. pp.
209— 221. 1 fig. eng R

Bohn P.—Marczell F.-né (szerk.): Ma-
gyarország mélyfúrási alapadatai. Re-
trospektív sorozat, 7. kötet, Nagyalföld,
1883— 1972. A Központi Földtani Hiva-
tal és a M. All. Földtani Int. megbízásá-
ból kiadja a Vízügyi Dokumentációs
Szolgáltató Leányvállalat, Budapest,
1988. 911 old., 68 térképmelléklet

BohÓczky F.: A hbányászat kérdjelei.
Energia — ésszerbben — Elet és Tu-
domány XLIII. 46. 1988. pp. 1443—
1445., 2 ábra, 1 táblázat

Boldizsár I.— Pozsgai J.— Ktjcsora S.

—

Kaszab I.—Rakovits Z. — Kneifel F.
— Soós J.-né—Törzsök Á.— Zsilák Gy.
— Orosz I.-né—Hegyesi S.— Józsa G.

—

Prakfalvi P.—Csáki F.—Altnöder
A.

—

Szani K.: Magyarország szennye-
zdés-érzékenységi térképe 1 : 500 000.

A M. All. Földtani Intézet kiadása, Bu-
dapest, 1988.

Bolla M.: Egy elfeledett természettudós:
Marsigli — Természet Világa 119. 8.

1988. p. 376., 1 ábra
Bóna J. : Szintjelz spórák és virágporsze-
mek a Keleti-Mecsek felstriász kszén-
fek rétegekbl — Stratigraphisch sig-

nifikanten Sporen und Pollen aus dem
Liegende dér Steinkohlenschichten dér
Obertrias im östlichen Mecsek-Gebirge
(Südungarn) — Fólia Comloensis-Kom-
lói Közlemények, Tomus 1 . 1 984., Komló,
1985. pp. 3— 25., 4 Fig., 4 Taf. ger R

Bóna J.: Újabb adatok a Középs Para-
tethysben elforduló Noelaerhabdus bozi-

novicae nannoplankton faj ismeretéhez —
Further data to the knowledge of the
Nannoplankton species Noelaerhabdus
bozinovicae from the Middle Paratethys
— Fólia Comloensis-Komlói Közlemé-
nyek, Tomus 2. 1986., Komló, pp. 7— 23.,

3 figs, 1 table, ger R
Bóna J.: lásd: Jámbor Á.
Boni M.: lásd: D’Argenio, B.
Boross M.: Dr. Szalai Tiborné, dr. Stro-
bentz Ilona 1900—1985 — Ilona Stro-
bentz (1900—1985), wife of Tibor Szá-
lai — Földt. Tudománytört. Évk.
(Annals of the History of Hung. Geology)
1983-84. 11. sz. 1988. pp. 247— 249.
eng R

Borsos B.: lásd: Móga J.

fBÖHM F.: lásd: Alliquander Ö.
Brassói Fuchs H.: Adatok az Erdélyi-
medence ásatag szirénjeinek ismeretéhez

(VI.): Alkarcsontok a kolozsvári (Cluj-

napocai) felseocénbl — Beitrag zr
Kenntnis über fossile Seekühe aus dem
Siebenbiirgischen Becken (VI): Unter-
armknochen aus dem Obereozán von
Klausenburg (Cluj-Napoca) — Földt.
Közi. (Bull. of the Hungárián Geol. Soc.)
1 1 8. 1 . 1988. pp. 49— 60., 6 Taf., ger, rusR

Brassói Fuchs H.: A Hargita gyöngy-
szeme: a Szent Anna-tó — Természet
Világa 119. 8. 1988. pp. 374-375.,
1 ábra

Brukner-Wein A.: lásd: Bruknerné
Ween A.

Bruknerné Weln A.: Az 1982. évi bala-

toni aktuálgeológiai kutatás során mé-
lyült fúrások szerves-geokémiai vizsgá-

lata — Actuogeologieal drilling in Laké
Balaton in 1982: organic geochemistry —
Földt. Int. Évi Jel. 1986-ról (Relationes
annuae inst. geol. publ. Hung.), Buda-
pest, 1988. pp. 569—582., 5 figs, eng R

Buda E.: lásd: Alliquander Ö.
Buda E.: lásd: Bacslnszky T.

Budai T.

—

Vörös A.: Balatonfelvidék,
Aszóf, Farkó-k — Aszóf, Farkó-k,
Balaton highland — Magyarország
geológiai alapszelvényei. A M. Áll. Föld-
tani Int. kiadványa, Budapest, 1988. pp.
1— 8., 7 figs, in Hungárián and English

Budavári Á.—Grynaeus T.: Barlangku-
tatók elektroenkefalográfiai és pszicho-

lógiai vizsgálatának eredményei — Re-
sults of elektroenkephalographic (EEG)
and psychological examinations of cave
explorers — Karszt és Barlang 1988. I.

pp. 29— 32., 2 figs, eng R
Buócz Z.: lásd: Balogh Béla
B. Z.: Magasra csaptak a szenvedélyek egy

dinoszaurusz-kori légbuborék miatt —
Természet Világa 119. 4. 1988. p. 171.

B. Z.: A Föld légköre 80 millió évvel ezeltt
— Természet Világa 119. 4. 1988. p. 171.

Calw, Rulein von: Kiskönyv a bányászat-
ról. A szöveget gondozta és az utószót
írta Zsámboki L. Miskolc, 1987. A Péch
Antal miniatrkönyv-gyjtk klubjának
kiadása. (A bányászat els nyomtatás-
ban megjelent szakkönyvét hasonmás
kiadásban és magyar fordításban mutat-
ja be az 500 példányban, a Prospektkop
budapesti nyomdaüzemében készült kö-
tet. A könyvtáblát rézdomborítás díszí-

ti.) 43 X 50 mm.
Carannante, G.-D.— D’Argenio, B. -

Ferreri, V.— Mindszenty A.— Simoné,
L.: Facies e ambienti carbonatici nell’in-

tervallo Cretacico Miocéné dell’Appen-
nino Campano — Guida allé Escursioni.

Soc. Geol. Ita. 74. Congresso, Napoli,

1988. pp. 1-67., 16 figs
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Carannante, G.-D.—D’Argenio, B.

—

Dello Iacovo, B.— Ferreri, V.— Mind-
szenty A.— Simoné, L.: Carsismo Creta-
cico in Campania. Elementi analitici —
Atti dél 74. Congresso della Soc. Geol.
Ita. A-90-100. Napoli, 1988., 1 fig.

Catalano, R.: Vörös A.
Chabert, C.: Franciaország legnagyobb

barlangjai — Karszt és Barlang 1986.

H. p. 144.

Cholnoky J.: Veszprém földrajza — Geog-
raphy of town Veszprém — Földrajzi
Közi. (Geogr. Review) XXXVI. (CXII.)
1—2. 1988. pp. 12 — 19. (In Hungárián).

Cholnoky J.: A Balaton eredete — The
genesis of the laké Balaton — Földrajzi
Közi. (Geogr. Review) XXXVI. (CXII.)
1 — 2. 1988. pp. 19 — 27., 2 ábra (In Hun-
gárián).

Csaba J.: A henergia föld alatti tárolása
— Underground storage of the thermal
energy — BKL Kolaj és Földgáz 21.

(121.) 10. 1988. pp. 312-313., rus, ger,

eng R
Csaba J.—Fülöp M.: A mélyfúrási számí-

tástechnika az olajipar kutatóintézeté-
ben — Computer technique fór deep
drilling in the research institute of the
Hungárián oil industry — BKL Kolaj
és Földgáz 21. (121.) 6. 1988. pp. 166—
167. rus, ger, eng R

Csaba J.: lásd: Árpási M.
Csáki F.: lásd: Boldizsár I.

Csákó D. (szerk.): A magyar kolaj- és
földgázbányászat irodalmi közleményei-
nek jegyzéke. Az OMBKE kiadása, Bu-
dapest, 1987.

Csákó D.: A Szovjetunió földgáztermelési
koncepciói — BKL Kolaj és Földgáz
21. (121.) 7. 1988. pp. 220-221., 1 ábra

Csákó D.— Subái J.: A földgáz és Magyar-
ország. In: a KLTJWER Akadémiai Ki-
adó (Dordrecht, Hollandia) gondozásá-
ban, a „The GeoJournal Library” soro-
zatban megjelent tanulmánykötet, 1987.

Csapó K.—Godó B.—Krémek K.: A fej-

tési technológiák fejlesztése a Dorogi
Szénbányák bányaüzemeiben — Devel-
opment of working technologies at the
pits of Dorog Coal Mines — BKL Bá-
nyászat 121. 9. 1988. pp. 603— 608.,

5 figs, 4 tables, rus, ger, eng, fre R
Császár G.— Góczán F.: A bakonyi fels-

kréta kszénkutatás és kszénláp vizs-

gálat — Upper Cretaceous coal prospect-
ing and peat bog studies in the Bakony
Mts — Földt. Int. Évi Jel. 1986-ról
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 155— 178.,
8 figs, 6 tables, eng R

Csath B. : Az alföldi kincstári szénhidrogén-
kutatások eredménye — Results of
hydrocarbon exploration initiated by the

Treasury, on the Great Hungárián Piain
Földt. Tudománytört. Évk. (Annals

of the History of Hung. Geology) 1983—
84. 11. sz. 1988. pp. 159-165. In Hun-
gárián.

Csath B.: Zsigmondy Vilmos — BKL Bá-
nyászat 121. 5. 1988. p. 380., arcképpel.

Csath B.: Zsigmondy Vilmos-emlékülés
és szoboravatás Dorogon — BKL Bá-
nyászat 121. 9. 1988. pp. 647— 648.

Csath B.: A hazai mélyfúrás fejldése
1918— 1938 között, különös tekintettel
a földgáz- és kolajkutatásra — The de-
velopment of the deep drilling in Hun-
gary between 1918 and 1938, with special
regard to the natural gas and oil explora-
tion — BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.)
2. 1988. pp. 118—121. 6 figs, rus, ger,

eng R
Csath B.: A kincstári szénhidrogén-kuta-

tások az 1920-as években — Hydro-
carbon explorations of the Hungárián
treasury in the twenties — BKL Kolaj
és Földgáz 21. (121.) 6. 1988. pp. 183—
185., 1 fig., in Hungárián.

Csath B.: A hazai vízbányászati fúrási dol-

gozók baleset-elhárítási oktatásának
története — The history of the teaching
in accident prevention of workers of
water drillings in Hungary — BKL K-
olaj és Földgáz 21. (121.) 10. 1988. pp.
314— 318., 4 figs, rus, ger, eng R

Csath B.: Megemlékezés Zsigmondy Vil-

mos halálának 100. évfordulójáról —
BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.) 12.

1988. pp. 353— 354., 1 ábra
Csath B.: Beszámoló az OMBKE KFVSZ
XX. Vándorgylésérl — Vízkutatás
1987. 6. pp. 17—19., 6 ábra

Csath B.: A szegedi Anna-kút fúrása —
Vízkutatás 1988. 1. pp. 19— 20., 2 ábra

Csath B.— Puskás M.: Kremszner Mik-
lós (1932— 1988) — Vízkutatás 1988. 2.

pp. 3— 4., arcképpel
Csath B.: A rétegek elkülönítése mélyfú-

rású kutakban VI. — Vízkutatás 1987.

6. pp. 2— 6., 5 ábra
Csath B.: A rétegek elkülönítése mélyfú-

rású kutakban VII. — Vízkutatás 1988.

1. pp. 7— 10., 1 ábra, 3 táblázat
Csath B.: A rétegek elkülönítése mély-

fúrású kutakban VIII. — Vízkutatás
1988. 2. pp. 9— 15., 12 ábra, 3 táblázat

Csath B.: A rétegek elkülönítése mélyfú-
rású kutakban IX. — Vízkutatás 1988.

3. pp. 7— 13., ,9 ábra, 1 táblázat
Csath B.—sz A.: Látogatás tengeri fúró-

berendezésnél — Vízkutatás 1988. 2. pp.
6— 9., 12 ábra

Csató I.— Kosztin B.—Torma L.: A ré-

tegkezelések tudományos elkészítésé-
nek helyzete és irányai — Situation and
trends of the scientific preparation of
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formation treatments — BKL Kolaj és
Földgáz 21. (121.) 2. 1988. pp. 39— 42.,

3 figs, rus, ger, eng R
Csendes Cs.: Együnk követ? Sebhint-

portól a farmerkoptatásig — Magyar
Nemzet LI. évf. 129. sz. 1988. V. 31. p. 5.

Csengey D.: Dükay Miklós geológus,
csehszlovákiai magyar nemzetiségpoli-
tikus — Hitel I. évf. 3. sz., 1988. nov.
30., p. 34., arcképpel

Csengey D.: A jellem szerény hérosza.
Bethlen Gábor díja alkalmából Dukay
Miklósról, geológusról, csehszlovákiai
magyar nemzetiségpolitikusról — Hitel
I. évf. 3. szám, 1988. nov. 30., p. 34.

Cseri R.: A mélység akrobatái. Barlangá-
szokkal a Baradlában — Búvár XLIII.
4. 1988. pp. 1—5. 12 ábra

Cserny T.: Beszámoló az 1987. évi szegedi
mérnökgeológiai szemináriumról és az azt

követ jugoszláviai terepbejárásról —
Report on the Engineering Geological
Seminar held at Szeged, in 1987 and
about the following field tour in Yugos-
lavia — Mérnökgeol. Szemle (Engineer-
ing Geol. Review) 37. 1988. pp. 77— 82.

eng R
Csics Gy.: Búcsú a tatabányai (tatai) szén-

medencétl — Bid farewell from a coal-

field — BKL Bányászat 121. 10. 1988.

pp. 712—721., 22 figs, rus, ger, eng, fre R
Csics Gy.: Új bánya lépett termelésbe a
Tatabányai Bányák Vállalatnál — BKL
Bányászat 121. 12. 1988. p. 853.

Csics Gy.: Szabadtéri bányászati múzeum
Tatabányán — BKL Bányászat 121. 12.

1988. p. 856.

Csíky G.: Beszámoló és megemlékezések
az 1983. esztendrl — Report and com-
memorations, 1983 — Földt. Tudomány-
tört. Évk. (Annals of the History of

Hung. Geology) 1983— 84. 11. sz. 1988.

pp. 9— 19. In Hungárián.
Csíky G.: Beszámoló és megemlékezések

az 1984. évrl — Report and commemo-
rations, 1984 — Földt. Tudománytört.
Évk. (Annals of the History of Hung.
Geology) 1983-84. 11. sz. 1988. pp.
21 — 32. In Hungárián.

Csíky G.: Visszapillantás a szakosztály 15

éves mködésére — 15 years’ work of
the Section fór the History of Geological

Sciences of the Hungárián Geological

Society — Földt. Tudománytört. Évk.
(Annals of the History of Hung. Geology)
1983-84. 11. sz. 1988. pp. 33-43. In
Hungárián.

Csíky G.: Az Erdélyi-medence földgázának
felfedezése — The discovery of natural
gas in the Transylvanian Basin — Földt.
Tudománytört. Évk. (Annals of the
History of Hung. Geology) 1983— 84.

II. sz. 1988. pp. 59—73.. 1 fig., eng R

Csíky G.: Bél Mátyás, Magyarhon nagy
ékessége (Emlékezés születése 300. év-
fordulóján) — Matthias Bél, pride of
Hungárián native land. (Commemora-
tion of the 300th anniversary of his birth)
— Földt. Tudománytört. Evk. (Annals
of the History of Hung. Geology) 1983—
84. 11. sz. 1988. pp. 103—120., 2 figs,

eng R
Csíky G.: Papp Simon a magyar kolaj-

bányászat megteremtje (Születése 100.

évfordulóján) — Simon Papp, founder
of Hungárián oil mining (Commemora-
tion of the lOOth anniversary of his birth)
— Földt. Tudománytört. Évk. (Annals
of the History of Hung. Geology) 1983—
84. 11. sz. 1988. pp. 121— 135., 3 figs,

eng R
Csíky G.: Pávai-Vájná Ferenc életmve

(Születése 100. évfordulóján) — Ferenc
Pávai-Vajna’s life-work (Commemora-
tion of the lOOth anniversary of^ his

birth) — Földt. Tudománytört. Évk.
(Annals of the History of Hung. Geology)
1983— 84. 11. sz. 1988. pp. 137—157.,
2 figs, eng R

Csíky G.: Benk Ferenc és a magyar mi-
neralógia kezdetei — Ferenc Benk and
the beginnings of mineralogy in Hungary
— Földt. Tudománytört. Evk. (Annals
of the History of Hung. Geology) 1983—
84. 11. sz. 1988. pp. 213—236., 3 figs

eng R
Csíky G.: Krónika az 1982-évrl — Chro-

nicle of the year 1982 — Földt. Tudo-
mánytört. Évk. (Annals of the History
of Hung. Geology) 1983— 84. 11. sz.

1988. pp. 281— 287. In Hungárián.
Csíky G.: Kolaj és földgáz Jugoszláviá-
ban — Petroleum and natural gas in

Yugoslavia — Mérnökgeol. Szemle (En-
gineering Geol. Review) 37. 1988. pp.
171— 175. eng R

Csíky G.: Hofmann Károly (1839—1891).
In: Évfordulók a mszaki- és természet-
tudományokban. 1989. Az MTESZ ki-

adása, Budapest, 1988. pp. 82— 83.,

1 ábra
Csíky G.: Zipser Keresztély András

(1783— 1864). Évfordulók a mszaki- és

természettudományokban 1989. Az
MTESZ kiadása, Budapest, 1988. pp.
112—113., 1 ábra

Csíky G.: Erdi- und Erdgasschürfungen
in Ungarn zwischen den zwoi Weltkriegen
— Abstracts. The devclopment of science

and technology in Central Europe be-

tween 1918—1938. MTESZ International
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20. pp. 11-12.

Csíky G.: Az Északi-középhegység terüle-

tén végzett kincstári kolajkutatások
története és eredménye — The history
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and results of petróleum propectings
carried out by the treasury in the area
of the Hungárián Northern Central Chain
of Mountains — BKL Kolaj és Föld-
gáz 21. (121.) 5. 1988. pp. 152-155.
rus, ger, eng R

Csiszár L.: Fagyasztófúrások a lyukóbá-
nyai akna mélyítésénél — Freezing dril-

linge at the shaft deepening at Lyukó-
bánya in 1986 — BKL Kolaj és Föld-
gáz 21. (121.) 6. 1988. pp. 170-174., 9

figs, rus, ger, eng R
Csoma J.: A nagymarosi vízlépcs alatti

Duna-meder vizsgálata — Investigation
of the Danube river-bed downstream of
the water power station of Nagymaros
— Vízügyi Közi. (Hydraulic Engineer-
ing) LXÍX. 2. 1987. pp. 286-296., 5

figs, 1 table, rus, eng, fre R
Csorba L.— Huszár I.: A kzetek akusz-

tikus emissziós vizsgálata — Investiga-
tions int the acoustic emission of
strata — BKL Bányászat 121. 7. 1988.

pp. 448— 452., 1 7 figs, rus, ger, eng, fre R
Czabalay L.: Az Ajkai Kszén Formáció

skörnyezeti viszonyai a kagyló és csiga
fauna alapján — Palaeoecological study
of the Ajka Coal Formádon upon bival-

ves and gastropods — Földt. Int. Évi
Jel. 1986-ról (Relationes annuae inst.

geol. publ. Hung.) Budapest, 1988. pp.
211 — 227., 7 figs, 1 table, eng R

Dahlem J.: lásd: Senger J.

Dala J.: A Ság-hegy alakváltozásai — Bú-
vár XLIII. 6. 1988. p. 43., 2 ábra

Dallos F.-né: A magyarországi kolaj- és
földgázbányászat félévszázados jubileu-
mának ünnepi eseményei — BKL K-
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Dank V.: Kertai György olajgeológus,
akadémikus (1912— 1968) — Petroleum
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1964— 1984. cím doktori értekezés té-
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Dankó J.: lásd: Bacsinszky T.
D’Argenio— Mindszenty A.: Cretaceous
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dossy Gy.— Juhász E.—Boni M.:
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4 photos
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lationes annuae inst. geol. publ. Hung.),
Budapest, 1988. pp. 53—67., 7 figs,
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ápr. pp. 9—12. 7 ábra
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Dobos I.: Ózonriadó — Magyar Nemzet
LI. évf. 128. sz. 1988. május 30.

Dóda B.: lásd: Dömsödi J.
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phic — 100 years National Geographic —
Föld és Ég XXIII. 10. 1088. pp. 302—
303., 2 figs

Dormán J.: Az öblítfolyadék-technológia
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of principle and practice of the techno-
logy of circulating fluids — BKL Kolaj
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Dömsödi J.—Dóda B.: A tzegtermelés
mszaki-gazdasági alapadatainak meg-
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közös nyelve? — Természet Világa 119.
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Base - Földt. Kút. XXXI. 1. 1988. pp.
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Erdélyi M.: A Duna—Tisza köze déli ré-
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2 ábra
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13 photos, 5 tables. Ára 630 Ft.
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3. szám, pp. 20— 21.
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tum.
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barlangok kutatásának eredményei —
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Results of basalt cave research in Hun-
gary — Karszt és Barlang 1988. I. pp.
15— 20., 6 figs, eng R

Esztó P.: A bányahatóság rendeltetése,

feladatai és szerepe napjaink bányásza-
tában — The function, tasks and role of
Mining Inspectorates in today’s mining
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1988. pp. 732—738., rus, ger, eng, fre R
Esztó P.: A bányatörvény és a végrehaj-

tásáról szóló jogszabályok korszersíté-
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execution — BKL Bányászat 121. 11.
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Esztó Z.: Az angol szénbányászat fejldése
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ábra
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Fleck N.: Beszámoló közgylés — Karszt
és Barlang 1987. I— II. p. 61., 1 ábra
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— Turista Magazin 99. évf. 6. sz. 1988.

p. 31., 1 ábra
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Gáborené Csánk V.: lásd: RingerÁ.
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nautiloids from Cuba — Paláont.
Zeitschr. 62. 3/4. pp. 265—269.

Galácz A.: lásd: Vörös A.
Gálfi J.: lásd: Erdélyi M.
Gálné Sólymos K.: lásd: Mindszenty A.
Gálos M.: A kbányászat mérnökgeoló-

giai kérdései — Engineering geological

problems of quarries — Mérnökgeol.
Szemle (Engineering Geol. Review) 37.

1988. pp. 17— 32., 5 figs, eng R
Gálos M.: A Duna-menti középkori vár-

építészet építésföldtana (különös tekin-

tettel a középkori Magyarország déli

határvidékén lev várakra) — Engineer-
ing geological features fór the medieval
fortress constructions — Mérnökgeol.
Szemle (Engineering Geol. Review) 37.

1988. pp. 161 — 170., 6 figs, eng R
Gálos M.— Kürti I.: A kzetek triaxiális

vizsgálatának értékelése a MoHR-elmé-
let szerinti másodfokú határgörbével
— Evaluation of the results of triaxial

tests on rock using the quadratic limit

curve according to the theory ofMohr —
BKL Bányászat 121. 7. 1988. pp. 472—
476., 8 figs, 1 table, rus, ger, eng, fre

R
Gálos M.—Török E.: Gyorsvizsgálati
módszer halmaz-szilárdsági tulajdonsá-
gok megítélésére a genetikai adottságok
függvényében — Short-time testing of
somé aqueous sedimentary Quaternary
rocks fór the determination of body
strength properties relating to genetics

Mérnökgeol. Szemle (Engineering
Geol. Review) 36. 1988. pp. 167-181.
6 figs, 3 tables, eng R

Gáspár F.: A Bauxit Trust A. G., az Alu-
míniumérc Bánya és Ipar Rt. és kon-
szern vállalatai. Repertórium. Budapest,
1968. (Levéltári Leltárak 41. sz.)

Géczy B.: A kréta/tercier határ és a ten-
geri gerinctelenek evolúciója — The
Cretaceous/Tertiary boundary and the
evolution of the marine invertebrates —
Idjárás 92. 2— 3. 1988. Budapest, pp.
61 — 68. eng R

Géczy B.: A földtudományi szemlélet ki-

alakulása a felvilágosodás korában —
Mveltség, Természettudomány, Tech-
nika. Az Eötvös L. Tudományegyetem
kiadása, Budapest, 1988. 27 p.

Gedai Cs.: Zermatti palák — Élet és Tu-
domány XLIII. 39. 1988. pp. 1247—
1248., 1 ábra

Geffert K.-né: Környezetihatás-vizsgá-
latok a bányászatban — meddhányók
újrahasznosítása — Mszaki Gazdasági
Tájékoztató 29. kötet, 128. füzet, 1988.
jan., pp. 91 — 112. 5 ábra, 4 táblázat

Geiger J.: lásd: Jámbor Á.
Gergely E.: Megemlékezés Dr. Láng Já-

nosról (1907— 1978), a Magyar Állami
Szénbányák RT. vezérigazgató-helyette-
sérl — Commemoration of Dr. János
Láng (1907—1978) deputy generál direc-

tor of the Hungárián Nationalized Coal
Mines, Corp. — BKL Bányászat 121. 7.

1988. pp. 487— 490., with portrait, rus,

ger, eng, fre R
Gether I.—Haszpra O.: Az eszperantó

nyelv terjedése a nemzetközi tudomá-
nyos kapcsolatokban — Spreading of
Esperanto in the international scientific

contacts — La disvastigo de Esperanto
en la internaciaj sciencaj kontaktoj —
Hidr. Közi. 68. 1. 1988. pp. 55-63. 3

figs, eng, esp R
Gilicz A.: Föld alatti kavernák térfogatá-

nak becslése egyszersített modellel,
hidrodinamikai mérésekbl — The esti-

mation of the size of underground
caverns by a simplified model on the
ground of hydrodynamic measurements
— Kolaj és Földgáz 21. (121.) 8. 1988.

pp. 251 — 254., 4 figs, rus, ger, eng R
Gilicz A.: Szivárgási áramképek megha-

tározása numerikus konformis leképzés-

sel — Determination of seepage stream-
lines by numerical conformal mapping —
Hidr. Közi. 68. 4. 1988. pp. 224-229.,
6 figs, eng R

Glevitzky I.: lásd: Dorogi K.
Gloth, H.: lásd: Arnold W.
G. M.: Szemtl szemben a bükki sember-

rel — Búvár XLIII. 9. 1988. p. 45., 5 ábra
Góczán F.: lásd: Császár G.
Góg I.: Beszámoló a Magyar Hidrológiai

Társaság Békés megyei Területi Szerve-

zetének 1987. évi erdélyi tanulmányút-
járól - Hidr. Tájékoztató 1988. okt. pp.
38— 41., 5 ábra

Gondárné Sregi K.

—

Gondár K.: A Ba-
laton-felvidék karsztvízföldtani vizsgá-
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lata — Hydrogeology of karstified for-

mations in the Bakony Rangé — Hidr.
Közi. 68. 6. 1988. pp. 348-366., 6 fige,

1 table, eng R
Gondárné Sregi K.: lásd: Gondár K.
Gondozó Gy.—Reményi V.: 60 éves az

oroszlányi szénbányászat — 60 years of
coal mining at Oroszlány — Földt. Kút.
XXXI. 1. 1988. pp. 69-74. 1 fig., 3
tables, eng, ger, rus R

Gönczi I.: lásd: Peth Sz.

Gönczöl I.: A Vértes-hegység barlang-
kataszteri felmérése — Inventory of
caves in the Vértes mountains — Karszt
és Barlang 1986. II. pp. 116—118., 4
figs, eng, rus R

Gönczöl I.: Az Edericsi-barlang és kör-
nyékének kutatása — Karszt és Barlang
1986. II. pp. 146-147., 1 ábra

Grexsa F.: lásd: Haas J.

Grill J.: A Rudabányai-hegység jura for-

mációi — Jurassic formations of the
Rudabánya Mountains — Földt. Int.

Évi Jel. 1986-ról (Relationes annuae
inst. geol. publ. Hung.), Budapest, 1988.

pp. 69— 103., 8 figs, 3 tables, 9 plates,
eng R

Grill J.— Szentpétery I.: Az Aggteleki-
karszt és a Rudabányai-hegység gipsz-
anhidrit perspektívája — Prospecting
fór gypsum-anhydrite deposits in the
Aggtelek Karst and the Rudabánya
Mountains, N Hungary — Földt. Int.
Évi Jel. 1986-ról (Relationes annuae
inst. geol. publ. Hung.), Budapest, 1988.
pp. 441 — 448., 2 figs, eng R

Grill J. : lásd: Less Gy.
Grynaeus T.: lásd: Budavári Á.
Gutmann Gy.: A földtani kutatások Dorog

térségében — Geological explorations in
Dorog area — BKL Bányászat 121. 9.

1988. pp. 590—596., 8 figs, 2 tables, rus,
ger, eng, fre R

Gyebrovszki B.: lásd: Kedves M.
Gyenis Gy.: Az „unokatestvéreink” is ké-

szítettek eszközöket? — Természet Vi-
lága 119. 12. 1988. p. 548.

Gyry S. ifj. : lásd: Szendeff Gy.
Gyuricza Gy.: lásd: Less Gy.

Haas J.: Felstriász szelvények korrelá-
ciója a loferciklusok alapján (Gerecse
hegység) — Correlation of Upper Triassic
profiles on the basis of Lofer cycles
(Gerecse Mts) — Földt. Közi. (Bull. of
the Hungárián Geol. Soc.) 117. 4. 1987.

pp. 375— 383., 3 figs, eng, rus R
Haas J.: Upponyi-hegység, Nekézseny,

vasúti bevágás — Railway-crosscut,
Nekézseny, Uppony Mountains — Ma-

gyarország geológiai alapszelvényei. A
M. Áll. Földtani Int. kiadványa, Buda-
pest, 1988. pp. 1—5., 10 figs, in Hun-
gárián and English

Haas J. : lásd: J. Edelényi E.
Haas J.— JochAné Edelényi E.— Fe-
renc K.— Greksa F.— Kaiser M.—
Knauer J.: Sümeg földtani térképe.
I. : 20 000. A M. Áll. Földtani Intézet
kiadása, Budapest, 1988.

Hably L.: Régmúlt erdk nyomában —
Természet Vüága 119. 1. 1988. pp. 7—
II. ,

10 ábra
HadobAs S.: A martonyi vasércbányászat.

(Történeti vázlat) — Közlemények a ma-
gyarországi ásványi nyersanyagok tör-

ténetébl III. A Nehézipari Msz. Egye-
tem kiadása, Miskolc, 1988.

HadobAs S.: JónAs József 19. század eleji

leírása a Baradla-barlangról — 19th
century description of the Baradla cave
by József Jónás — Karszt és Barlang
1987. I— II. pp. 23—26., 3 figs, eng R

Hadobás S.: Schmidl Adolf (1802— 1863)
— Adolf Schmidl (1802— 1863)
Karszt és Barlang 1988. I. pp. 37—42.,
6 figs, eng R

Hadobás S.: Schmidl Adolf (1802—1863)
— Természet Világa 119. 12. 1988. pp.
565— 566., 3 ábra

Hajós M.: Écological changes of Miocéné
and Pliocene Diatoms in Pannonian
Basin — Proceedings of Nordic Dia-
tomists Meeting. Stockholm, June 10—
12, 1987. Report 12. pp. 25— 31., figs

1 — 6. Stockholm, 1988.^
Hajós M.: lásd: Jámbor Á.
Hála J.: Pávai-Vájná Ferenc a néprajz-

kutató — F. Pávai-Vajna, the ethnog-
rapher — Földt. Tudománytört. Évk.
(Annals of the history ofHung. Geology)
1983-84. 11. sz. 1988. pp. 185-201. In
Hungárián

Hála J.: Mutató a Földtani Tudomány-
történeti Évkönyv 1— 10. számához és

az 1987-ben megjelent különszámhoz
— Index to the first ten volumes (1—
10. sz.), and special issue (1987) of the
Annals of the History of Hungárián
Geology — Földt. Tudománytört. Évk.
(Annals of the History of Hung. Geology)
1983-84. 11. sz. 1988. pp. 251-279.

Hála J.: A Börzsöny-vidéki kbányászat
és khasznosítás a XIX—XX. század-
ban. Az Eötvös L. Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara Néprajzi
tanszékének kiadása, Budapest, 1987.
232 oldal, 23 szövegközti ábra, 1 59 fény-
képmelléklet, eng R

Hála J.: lásd: Kordos L.
Halász B.: Kutakhoz való nempermanens

hozzáfolyás rétegzett tárolókban — Tran-
sient well-flow in layered aquifers —

6*
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Hidr. Közi. 68. 4. 1988. pp. 213— 216.,
1 fig, eng R

Hámor G.: Elnöki megnyitó (1987. III. 18.)
— Presidential address — Földt. Közi.
(Bull. of the Hungárián Geol. Soc.) 117.
4. 1987. pp. 333—336. (in Hungárián)

Hámor G.: A nógrád-cserháti kutatási te-
rület földtani viszonyai c. doktori érte-
kezés tézisei — Földt. Kút. XXXI. 3— 4.

1988. pp. 79— 87., 3 táblázat
Hámor G.: A Magyar Állami Földtani In-

tézet 1986. évi munkája — Director’s
report of the Hungárián Geological In-
stitute fór the year 1986 — Földt. Int.
Évi Jel. 1986-ról (Relationes annuae
inst. geol. publ. Hung.), Budapest, 1988.
pp. 7—12. (in Hungárián), pp. 12— 18.
(in English), 1 fig.

Hámor G.: lásd: N. Szabó Ilona
Hámor T.: Üledékes piritek genetikája és

fáciesanalízis a Tiszapalkonya I. sz. fú-
rás fels-pannóniai képzdményeinek
vizsgálata alapján — Genetics and facies
analysis of sedimentary pyrites in Upper
Pannonian deposits intersected by bore-
hole Tiszapalkonya I — Földt. Int. Évi
Jel. 1986-ról (Relationes annuae inst.

geol. publ. Hung.), Budapest, 1988. pp.
413— 434., 8figs, 2 tables, 2 plates, engR

Hámor T.: Kellemetlen jóbarátimk: az
üledékes pirít — Természet Világa 119.
4. 1988. pp. 163-166., 7 ábra

Hámor T.: Vissza a kontinensre — Termé-
szet Világa 119. 12. 1988. pp. 554—555.

Hangrád L.: Bazaltformák Salgótarján
környékén — Basaltformations in the
vicinity of Salgótarján — Föld és Ég
XXIII. 7. 1988. pp. 213— 217., 13 figs

Hangrád Zs.: A Morva-karszt — The
Moravian Ivarst — Föld és Ég XXIII.
8. 1988. pp. 244—249., 12 figs

Hansági I.: Gyakorlati kzetmechanika
az ércbányászatban. Mszaki Könyv-
kiadó, Budapest, 1985. 170 p.

Haszpra O.: lásd: Gether I.

Haszpra O.— Horváth László: Három-
dimenziós, szabadfelszín, nemperma-
nens szivárgás vizsgálata hibrid (analóg-
digitális) számítástechnikával — Hybrid
(analogue-digital) study of a three-
dimensional non-steady seepage with a
phreatic surface — Hidr. Közi. 68. 6.

1988. pp. 332-337., 8 figs, eng R
Havasi J.: Sugártemet. Beszélgetés a

magyarországi radioaktív hulladékról
Elet és Irodalom XXXII. évf. 9. sz.

1988. II. 26. p. 7.

Havasi J.: lásd: Kassai M.
Havasy I.— Dusza L.: Karsztos víztároló

rendszer anyag- és háramlási folyama-
tainak regionális szimulációja — Ré-
giónál simulation of mass and heat
transport taking piacé in a karst wator

reservoir system — BKL Bányászat
121. 12. 1988. pp. 805— 810., 7 figs, rus,
ger, eng, fre R

Hazslinszky T.: Czárán Gyula—Gyula
Czárán — Karszt és Barlang 1986. II.

pp. 119—122., 5 figs, eng, rus R
Hazslinszky T.: Megnyílt a Szemlhegyi-

barlang — Karszt és Barlang 1986. II.

p. 148., 1 ábra
Heckenast G.: Magyarország vasérc-

bányászata és vastermelése 1526-tól a
18. század végéig — Közlemények a ma-
gyarországi ásványi nyersanyagok tör-
ténetébl III. A Nehézipari Mszaki
Egyetem kiadása, Miskolc, 1988.

Hegedüsné Papp M.— Szalay Gy.: A fel-

szín alatti vízrendezés jelene és a fejl-
dés irányai — A review: The state and
development trends of subsurface drain-
age — Hidr. Közi. 67. 4. 1987. pp. 177—
186., 8 figs, 4 tables, eng R

Hegyesi S.: lásd: Boldizsár I.

Hegyi F.: Tizenöt év kitörései — Alföldi
Olajbányász XXIV. évf. 11. sz. 1988.
november, p. 5., 1 táblázat

Hegyi F.: A lyukegyensúly megbomlás és
annak észlelése — Vízkutatás 1988. 3.

pp. 14— 17., 4 táblázat
Hermán Ottó: lásd: Erddy G.
Hermann V.: lásd: Detre Cs.
Hermész M.—Trös E.: A földtani kuta-

tás geofizikai módszerei a Nógrádi Szén-
bányáknál — Geophysical methods of
exploration at the Nógrád Coal Mines
— Földt. Kút. XXXI. 2. 1988. pp. 69-
65. 9 figs, eng, ger, rus R

Hevesi A.: A Dél-Bükk karsztja II. rész:

Délnyugati-Bükk — The South Bükk
karst. Part II. Southwest Bükk Moun-
tains — Karszt és Barlang 1986. II. pp.
87— 94., 9 figs, eng R

Hevesi Á.: Feltáró munka a szlovéniai
Nanos-karsztfennsíkon — Exploration
on the Nanos karst plateau, Slovenia —
Karszt és Barlang 1987. I— II. pp. 40 —
42., 3 figs, in Hungárián

Hevesi A.: lásd: Jakucs L.

Hír J.: A Csodavár — Élet és Tudomány
XLI. 45. 1986. pp. 1439-1440., 1 ábra

Hlatki M.: lásd: Magyar J.

Hollós L.: „Olajmez” Kékesén — Búvár
XLITI. 7. 1988. p. 15., 2 ábra

Homonnay A. -né: lásd: László F.

Horvai Á.: Szénmedencók földtanának
számítástechnikai feldolgozása és érté-

kelése — Computerized processing of
geological data of coal basins and evalu-

ation of the results — Földt. Kút. XXXI.
2. 1988. pp. 19— 32. 9 figs, 4 tables eng,

ger, rus R
Horváth Árpád: A robbantásos jövesztés

Élet és Tudomány XLII. 31. 1987.

pp. 982—983., 3 ábra
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Horváth Árpád: Az olajbányászat kez-
dete — Népszabadság X.LVI. évf. 193.
szám, 1988. VIII. 13. p. 17., 1 ábra

Horváth Csaba— Korsós Z.: Méhely
Lajos emlékezete — In memóriám Lajos
Méhely — Karszt és Barlang 1988. I.

pp. 43—46., 3 figs, eng R
Horváth F.: lásd: Jámbor Á.
Horváth József: lásd: Beck B.
Horváth László: lásd: Haszpra O.
Horváth L.-né: Az észak-európai orszá-
gok bányászata — The mining industry
in Northern European eountries — BKL
Bányászat 121. 5. 1988. pp. 320— 326.,

6 figs, 4 tables, rus, ger, eng, fre R
Horváth R.: lásd: Bacsinszky T.

fHorváth Róbert: lásd: Völgyi L.
Horváthné Kollányi K.: Eocén bentosz

kis-foraminifera fauna Dudarról — Eo-
céné benthonic smaller foraminifera
fauna from Dudar — Földt. Int. Évk.
(Ann. Inst. Geol. Publ. Hung.) LXIII.
4. Budapest, 1988. 112 p. 4 figs, 6
tables, 30 plates, in Hungárián pp. 1—
34., in English pp. 35—105.

Hosztaei S.: Harold C. Urey (1893-1981)
a kozmokémikus — Harold C. Urey
(1893— 1981) the cosmochemist — Föld
és Ég XXIII. 6. 1988. pp. 181— 183.,

1 fig.

Hoznék I.: A metánkorszak — BKL K-
olaj és Földgáz 21. (121.) 12. 1988. p.
378.

Hromas, J.— Székely K.: Cseh barlang-
kutatók tragédiája Olaszországban —
Karszt és Barlang 1987. I— II. p. 37.

Huszár I.: lásd: Csorba L.

Ihász S.: Bányatz Zobákon 1982 augusz-
tusában — BKL Bányászat 121. 11.

1988. pp. 780. és 786.

Ivancsics J.: lásd: Kisházi P.
Izsák S.: lásd: Pogány G.

Jakucs L.: Hevesi Attila kandidátusi vé-
dése — Karszt és Barlang 1987. I— II.

pp. 57— 59.

Jakucs L.: lásd: Kubassek J.

Jakus Gy.: A Bs-Nagymarosi Vízlépcs-
rendszer hatásai a Szigetközben — Ter-
mészet Világa 119. 1. 1988. pp. 2— 6.,

5 ábra
Jakus Gy.

—

Nagy László: Hogyan válto-
zik meg a talajvíz ? A Bs-nagymarosi
vízlépcsrendszer — Élet és Tudomány
XLIII. 40. 1988. pp. 1256— 1258.,
3 ábra

Jámbor Á.— Balázs E.—Balogh Kado-
sa—

B

érczi I.— Bóna J.— Horváth
F.—Gajdos I.—Geiger J.— Hajós M.—
Kordos L.— Korecz A.— Koreczné

Laky I.— Korpásné Hódi M.—K-
váry J.— Mészáros László—Nagy Esz-
ter—Németh Gusztáv—Nusszer A.—
Pap S.— Pogácsás Gy.—Révész I.—
RUMFLER

,
J.—SÜTNÉ SZENTAI M.—

SZALAY Á.— SZENTGYÖRGYI K.— SZÉ-
LES M.—Völgyi L.: A magyarországi
pannóniai (s. 1 .) képzdmények rövid
földtani jellemzése — General charac-
teristics of Pannonian (s. 1.) deposits in

Hungary — Földt. Int. Évi Jel. 1986-
ról (Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 311—326.,
9 figs, 1 table, in Hungárián. Fór the
English text see: Ann. Inst. Geol. Publ.
Hung. LXX. pp. 155—167.

Jámbor Á.: lásd: Laczó I.

fJAMNiczKY K.: lásd: S. L.-né
Jánossy D.: lásd: Székely K.
Jaskó S.: Adatok a Magyar-középhegység

neogén szerkezetének értelmezéséhez —
Contributions to the interpretation of
the Neogene structure of the Hungárián
Mid-Mountains — Földt. Int. Évi Jel.

1986-ról (Relationes annuae inst. geol.

publ. Hung.), Budapest, 1988. pp. 281 —
293., 4 figs, eng R

Jávor G.: lásd: Nagy Pál
Jeczkó J.: lásd: Erdelics B.
J. Edelényi E.—Haas J.: A sümegi föld-

tani kutatási terepgyakorlat 1 0 éve
— 10 years of field training in geological
research at the Sümeg base — Földt.
Kút. XXXI. 1. 1988. pp. 85-92., 6
figs, eng, ger, rus R

Jenei K.: A Salgótarjáni Kszénbánya
Rt. és a konszern vállalatai. Repertó-
rium. Budapest, 1968. (Levéltári Lel-
tárak 43. sz.)

Jesch A. ifj.: Kiegészítés dr. Szurovy
Géza: Magyar hozzájárulás a Közép-
Kelet kolajiparához c. cikkéhez — BKL
Kolaj és Földgáz 21. (121.) 9. 1988. p.
282.

Jocháné Edelényi E.: lásd: Haas J.

Jónás József: lásd: Hadobás S.

Joó M.: A több és a jobb vízért. Az Ipoly-
tól a Mátráig — Élet és Tudomány
XLII. 20. 1987. pp. 626-628., 3 ábra

Józsa G.: lásd: Boldizsár I.

Juhász András: A borsodi barnakszén-
medence kutatásának története 1786—
1 986 között — Közlemények a magyar-
országi ásványi nyersanyagok történeté-
bl III. A Nehézipari Mszaki Egyetem
kiadása, Miskolc, 1988.

Juhász Árpád: Teleki nyomán a Kenya-
hegységben — Following Teleki in the
Kenya-Mount — Föld és Ég XXIII. 7.

1988. pp. 199— 201., 5 figs

Juhász Árpád: A Tethys-probléma — The
Tethys-Problem — Föld és Ég XXIII.
11— 12. 1988. pp. 358-360., 2 figs
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Juhász Árpád: Ércek — tartalékban —
Élet és Tudomány XLIII. 3. 1988. pp.
77-79. 4 ábra

Juhász Árpád: A karbon idszak, a Ter-
mészet „zöld forradalma” — Élet és Tu-
domány XLIII. 13. 1988. pp. 396— 398.
4 ábra
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36 fekete-fehér fényképpel. Ára 260 Ft

Juhász E.: lásd: D’Argenio, B.
Juhász Erika: A Dolomitok — Természet
Világa 119. 4. 1988. pp. 177—179., 5 ábra
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eng R
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Ferde tengely cskút építése és alkal-
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Kalló D. — Sherry, H. (szerk.-red.): Oc-
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barlangjaiban — In the deepest caves of
Francé — Karszt és Barlang 1988. I. pp.
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pest, 1988. 48 p.



A magyar földtani irodalom jegyzéke , 1988 411

Kecskeméti T.: Bogsch László 1906—
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researches of fossil spores and pollen
grains — Annales Univ. Sci. Budapesti-
nensis de R. Eötvös Nm. Sect. Geol.,
XXVIII. 1988. pp. 169-175.
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bányászat emlékei” cím cikkéhez (BKL
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pp. K126— K129., 3 figs, rus, ger, eng,
fre R
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the Pál-völgy cave — Karszt és Barlang
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at the Mecsek Coal Mines — Földt. Kút.
XXXI. 2. 1988. pp. 3—11. 6 figs, 1
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szat 121. 9. 1988. pp. 634—642., 8 figs,
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Kordos L. — Hála J.: Kbe zárt lábnyo-
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Kovács Ferenc: A nagyegyházai fejtések
optimális méretei — Choice of optimál
dimensions fór faces in Nagyegyháza
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földgázkutatás földtani eredményei —
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116 figs, 70 tables, in Hungárián

Kvárené Gulyás É.: Eocén korú kova-
vázas smaradványok a Dunántúli-
középhegységbl — Eocéné siliceous

microfossils of the Transdanubian Cen-
tral Rangé — Földt. Int. Évi Jel. 1986-

ról (Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 501— 517.,

1 fig., 5 plates, eng R
Kváry J.: lásd: Jámbor Á.
Krémer K.: lásd: Csapó K.
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Kremszner M.— Puskás M.: Üj módsze-
rek a CBáposkutak vízhozamának növe-
lésére — Vízkutatás 1988. 2. pp. 4—6.,
3 táblázat

(•Kremszner M.: lásd: Csath B.
Kremzner S.: Rekultiváció a Veszprémi
Szénbányák Vállalatnál — Búvár XLIII.
7. 1988. melléklete, pp. 8— 9., 4 ábra

Krisztián B.: A pécsi földalatti bánya-
múzeum megnyitása — BKL Bányászat
120. 12. 1987. p. 831.

Krisztián B.: Mecseki bányászlapok —
BKL Bányászat 121. 2. 1988. p. 143.

Krisztián B.: Sárkánygyík-maradványok
egy pécsi külfejtésben — BKL Bányá-
szat 121. 10. 1988. p. 680., 1 ábra

fKRivÁN P.: lásd: Karácsonyi S.

fKRivÁN P.: lásd: Mantuano J.

ÍKriván P.: lásd: Mensáros P.
ÍKriván P.: lásd: Szlabóczky P.
K. T.: Pleisztocén korú óriás hangyász

fosszília — Természet Világa 119. 1.

1988. p. 31.

Kubassek J.: Dr. Jakucs László — Karszt
és Barlang 1986. II. p. 157., arcképpel

Kubassek <L: Köszöntjük a 80 éves dr.

Kessler Hubertet ! — Congratulations
to the 80-year-old dr. Hubert Kessler
— Karszt és Barlang 1987. I— II. p. 76.

With portrait. In Hungárián
Kubassek J.: Köszöntjük a, 80 éves
Watson Monroet — Karszt és Barlang
1987. I— II. p. 77., arcképpel

Kubassek J.: Stein Aurél, Bels-Ázsia
felfedez utazója — Természet Világa
119. 2. 1988. pp. 85-87., 4 ábra

Kubovics I.—Nagy Béla—Nagy-Balogh
J.— Puskás Z.— Gál-Solymos K.: Ber-
ryllium and somé other rare element
contents of acid volcanics (tuffs) and
metamorphites in Hungary — Acta
Geol. Hung. 31. (1— 2). 1988. 5 figs,

3 tables
Kucsora S.: lásd: Boldizsár I.

Kun B.: Milyen jövje van a tarkaérc-
bányászatnak a világon és Magyarorszá-
gon? — Prospects fór non-ferrous re
mining on world scale and in Hungary —
BKL Bányászat 121. 10. 1988. pp. 696—
704., 5 figs, 5 tables, rus, ger, eng, fre R

Kun B.—Martos F.: Dr. Gagyi Pálffy
András 1918— 1988 — BKL Bányászat
121. 10. 1988. pp. 726-727., arcképpel

Kuti L.: lásd: Bartha A.
Kuti L.: lásd: Molnár Béla
Kürti I.: lásd: Gálos M.

Laczay I.: Folyószabályozás, ipari kotrás
és a partiszrés vízbázis — River-
regulation, industrial dredging and bank-
filtered water bases — Vízügyi Közi.
(Hydraulic Engineering) LXIX. 3. 1987.

pp. 379— 392., 6 figs, 2 tables, rus, eng>
ger R

Laczó I.—Jámbor A.: A vitrinitreflexió-
mérések magyarországi földtani vonat-
kozásai — Vitrinite reflectance measure-
ments: implications fór Hungárián geo-
logy — Földt. Int. Évi Jel. 1986-ról
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 399— 412.,
7 figs, 1 table, eng R

Lakatos Gy.: A víztisztítás és szennyvíz-
tisztítás ökológiája — The ecology of
purification of water and sewage —
Mérnökgeol. Szemle (Engineering Geol.
Review) 36. 1988. pp. 199—208., eng R

Lakatosné Szabó J.: lásd: Tóth József
Lakos B.: A hévíztárolókkal kapcsolatos
néhány rezervoármérnöki probléma —
Soma problems of the reservoir engineer
in connection with thermal water reser-
voirs — BKL Kolaj és Földgáz 21.

(121.) 12. 1988. pp. 366—368. rus, ger,

eng R
fLÁNG János: lásd: Gergely E.
Lányi Gy.: Létez slények. Ma is itt élnek
Földünkön — Természet Világa 119. 7.

1988. pp. 300— 304., 11 ábra, 1 táblázat
Lassan J.: A nógrádi szénbányászat fel-

szabadulás utáni mszaki története,
1945—1985. II. kötet. A Nógrádi Szén-
bányák kiadása, Salgótarján, 1987.,

288 p.
László F.—Homonnay A.-né— Zimonyi

M.: A folyószabályozás, illetve az ipari

kotrás hatása a partiszrés vízbeszer-

zésre — The effects of river-regulation

and industrial dredging on the hydrau-
lic establishments of bank-filtered water
resources along rivers — Vízügyi Közi.
(Hydraulic Engineering) LXIX. 3. 1987.

pp. 393— 410., 11 figs, 2 tables, rus, eng,

ger R
Lékay G.: A Nagyalföldi Kolaj- és Föld-
gáztermel Vállalat hajdúszoboszlói üze-

mének 25 éves jubileuma — BKL Kolaj
és Földgáz 21. (121.) 1988. pp. 125—126.

Lelkes Gy.: Recens trópusi sekélyvízi
karbonátos üledékek szedimentpetrográ-
fiai vizsgálatának eredményei III. Vörös-
tenger (Hurghada, Egyiptom) — Petro-
graphical studies on recent tropical

shallow-water carbonate deposits III.

Red Sea (Hurghada, Egypt) — Földt.

Int. Évi Jel. 1986-ról (Relationes annuae
inst. geol. publ. Hung.), Budapest, 1988.

pp. 583 -611., 1 fig. ,
3 tables, 8 plates,

eng R
Lénárt L.: Az MKBT XXXII. országos
vándorgylése — Karszt és Barlang
1987. I— II. p. 63., 1 ábra

Lénárt L.: Barlangi idegenvezeti tan-

folyam — Karszt és Barlang 1987. 1— II.

p. 64., 1 ábra
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Lénárt L.: Dr. Somogyi György (1937—
1987) — Dr. György Somogyi (1937—
1987) — Karszt és Barlang 1987. I— II.

pp. 81 — 82., with portrait and bibliog-

raphy. In Hungárián.
Lénárt L.: Beszámoló a dr. Somogyi
György emlékére rendezett tudományos
találkozóról — Report on the scientific

meeting organized to the memory of Dr.
György Somogyi — Karszt és Barlang
1988. 1. pp. 60—61., 1 fig. In Hungárián.

Lendvai Z.: lásd: Dezsény Z.

Lengy'el V.-né: lásd: Baksa Cs.

Less Gy.— Grill J.— Szentpétery I.—
RÓth L.— Gyuricza Gy.: Aggtelek—
Rudabánva földtani térképe. 1 : 25.000.

A M. Áll. Földtani Intézet kiadása,

Budapest, 1988.
Less Gy.: lásd: Kovács Sándor
Lichtenberger E.— Pécs M. (ed.): Con-
temporary essays in Austrian and Hun-
gárián geography. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1988. 264 p., 48 figs, 25 tables.

Ára 305 Ft.
Liebe P.: Felszín alatti vizeink termelésé-

nek hatásai és korlátái — Effects and
barriers of the production of under-
ground waters in Hungary — BKL K-
olaj és Földgáz 21. (121.) 3. 1988. pp.
91 — 92., 2 figs, rus, ger, eng R

Lóczy D.: Katalónia — Catalonia — Föld
és Ég XXIII. 11-12. 1988. pp. 324-
328., 11 figs

Lóczy D.: A jég mint kszobrász — Élet
és Tudomány XLIII. 52. 1988. pp.
1648-1650., ‘5 ábra

Lóránt M.: Az 50 éves Miskolci bánya-
üzem (Lyukóbánya) — History of 50
years of Miskolc Collieries (Lyukó mine)
— BKL Bányászat 121. 10. 1988. pp.
664—668., rus, ger, eng, fre R

Madai L.: lásd: Füst A.
Magyar J.— Hlatki M.—Meidl A.: Az

egyenes fúrás technológiája a Kiha-D-I
kutatási területen — The conditions of
strainght hole drilling in the exploration
field of Kiha-D-I — BKL Kolaj és

Földgáz 21. (121.) 12. 1988. pp. 373-
378., 9 figs, rus, ger, eng R

Magyarfy K.: Gondolatok a bányagépé-
szeti történetíráshoz nógrádi tapasztala-
tok alapján — Contribútion to the
history of mining mechanization in con-
formity with the experiences aquired in

Nógrád coalfield — BKL Bányászat 121.

3. Í988. pp. 188—196., 5 figs, 5 tables,

rus, ger, eng, fre R
Magyarfy K.: A salgótarjáni József akná-
ban 1888. november 7-én bekövetkezett
vízbetörés hiteles története — Authentic
history of the water inrush occured in

József Pit at Salgótarján on November 7,

1888 — BKL Bányászat 121. 12. 1988.

pp. 842— 844., 2 figs, rus, ger, eng, fre R
Magyarország geológiai alapszelvényei
— Budai-hegység, Budapest, Csillag-

hegy, Péterhegyi-téglagyár — Föld és

Ég XXIII. 1. 1988. p. 32., 4 ábra
Magyarország geológiai alapszelvényei
— Budai-hegység, Solymár, Rozália-
téglagyár — Föld és Ég XXIII. 2. 1988.

p. 64., 5 ábra
Magyarország geológiai alapszelvényei
— Pilis, Pilisszentlélek, Fekete-hegy
Föld és Ég XXIII. 3. 1988. p. ‘96.,

5 ábra
Magy'arország geológiai alapszelvényei
— Gerecse, Sütt, Vöröshídi-kfejt —
Föld és Ég XXIII. 4. 1988. p. 128.,

3 ábra
Magyarország geológiai alapszelvényei

Budai-hegység, Budapest, Róka-hegy,
Ibolya utcai kfejt — Föld és ÉgXXIII.
5. 1988. p. 160., 5 ábra

Magyarország geológiai alapszelvényei
Bakony, Halimba, Pityer-dombi

bauxit külfejtés — Föld és Ég XXIII.
6. 1988. p. 192., 3 ábra

Magyarország geológiai alapszelvényei
— Bakony, Jásd, Kbánya 1. szelvény —
Föld és Ég XXIII. 7. 1988. p. 224.,

3 ábra
Magyarország geológiai alapszelvényei
— Bakony, Bakonynána, 1. szelvény —
Föld és Ég XXIII. 8. 1988. p. 256.,

4 ábra
Magyarország geológiai alapszelvényei
— Bakony, Kisld, Öreg-hegyi bauxit-
külfejtés — Föld és Ég XXIII. 9. 1988.

p. 288., 4 ábra
Magyarország geológiai alapszelvényei
— Bakony, Pénzesgyr, Ree-hegyi árok
— Föld és Ég XXIII. 10. 1988. p. 320.,

4 ábra
Magyarország geológiai alapszelvényei
— Mecsek, Mórágy, községi feltárás —
Föld és Ég XXIII. 11-12. 1988. p. 384.,

3 ábra
Magyarország hévízkútjai IV. (Az 1985.

évi létesített hévízkutak). A Vízgazdál-
kodási Tudományos Kutató Központ
kiadványa, Budapest, 1987. 173 ol-

dal.

Magyarország mélyfúrási alapadatai 1985.
Szerk: Bohn P.— Kiss IClárav A Köz-
ponti Földtani Hivatal és M. Áll. Föld-
tani Intézet megbízásából kiadja a Víz-

ügyi Dokumentációs Szolgáltató Leány-
vállalat, Budapest, 1987. I— II. kötet,

1371 oldal -+- LXX ábra
Magyarország mélyfúrási alapadatai.

Retrospektív sorozat, 7. kötet, Nagy-
alföld, 1883—1972. Szerk.: Bohn P.—
Marczell F.-né. A KFH és a MÁFI
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megbízásából kiadja a Vízügyi Doku-
mentációs Szolgáltató Leányvállalat,
Budapest, 1988. 911 old., 58 térkép-
melléklet

Major I.: A megcsapolt sivatag — Élet és

Tudomány XLIII. 42. 1988. pp. 1328—
1329., 3 ábra

Major P.—Nepper F.: A Duna— Tisza
közi talajvízszint-süllyedések — Drop-
ping groundwater levels in the area
between the Danube and Tisza rivers —
Vízügyi Közlemények (Hydraulic En-
gineering) LXX. 4. 1988. pp. 605— 626.,

7 figs, 5 tables, rus, eng, ger R
Mantuano J.: A Bs— nagymarosi vízlép-

cs rendszer szigetközi mérnökgeológiai
feltárásai Kriván Pállal — Pál Kriván

’

s

contribution to the engineering geo-
logical survey fór barrage system region
of the Danube between Bs and Nagy-
maros — Mérnökgeol. Szemle (Engineer-
ing Geol. Review) 36. 1988. pp. 11— 16.

eng R
Marczell F.-né: lásd: Bohn P.
Mari L. : A Durmitor — Durmitor — Föld és

Ég XXIII. 5. 1988. pp. 130-133., 14 figs

Maros Gy.: A Vértes hegységi Vitány-vár
környékének tektonikai elemzése — Tec-
tonic survey in the Vitány-vár area, W
Hungary — Földt. Int. Évi Jel. 1986-ról
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 295— 310.,

1 6 figs, eng R
Marosi S.: lásd: Ádám L.
Marosy Gy.: Növeli termelését a felnémeti
mészkbánya — BKL Bányászat 121.

2. 1988. p. 111.
Maróthy L.: A Hévízi-tó sorsa elválaszt-

hatatlan a dunántúli karsztvizekétl.
Válasz a képviselnek — Búvár XLIII.
8. 1988. pp. 6— 7., 1 ábra

Marton L.—Mikó L.: Felszín alatti vizek
izotóphidrogeológiai kutatása — Hydro-
geological survey of subsurface waters by
means of isotope analysis — Mérnökgeol.
Szemle (Engineering Geol. Review) 36.

1988. pp. 107—118. 1 table, eng R
Márton M.: Az óceánfenék megismerése és

térképezése — Természet Világa 119. 5.

1988. pp. 208—211., 4 ábra
Martos F.: Gondolatok a bányászattudo-
mányról — Reflections on the Sciences

of mining — BKL Bányászat 121. évf.

2. különszám, 1988. pp. K69— K71. rus,

ger, eng, fre R
Martos F.: Gondolatok a bányászattudo-
mányról — Magyar Tudomány XCV.
(XXXIII.) 11. 1988. pp. 903-906.

Martos F.: lásd: Kun B.
Mátételki A.: Ha omlik . . . ? (Riport a

balatoni magaspartokról Pálfy József
geológussal) — Képes Hét III. évf. 31.

(121.) szám, p. 6.

Mating B.—Navratil L.—Bobok E.:
Geotermikus energiakészlet-becslések
összehasonlító vizsgálatai — Investiga-
tion of different methods fór geothermal
resources assessment — Földt. Kút.
XXXI. 1. 1988. pp. 79-83., 1 fig.,

1 table, ger, eng, rus R
Mátyás E.: A zeolitok — Élet és Tudo-
mány XLIII. 2. 1988. pp. 41— 43.,

5 ábra

fMátyás Vilmos: lásd: Székely K.
Matyók L.: A gazdasági stabilizáció fel-

tételei és megvalósítása a Dorogi Szén-
bányáknál — Conditions and realization

of economical stability at Dorog Collie-

ries — BKL Bányászat 121. 9. 1988. pp.
624—628., 5 tables, rus, ger, eng, fre R

Mecsnóber M. : A fúrási módszerek és esz-

közök a szilárdásvány-kutatásban —
General trends of the development of the
drilling methods and means of the explo-
ration of solid minerals — BKL Kolaj
és Földgáz 21. (121.) 6. 1988. pp. 168-
169., rus, ger, eng R

Megyeri M.: A nagy érzékenység (1 Pa)
nyomásmérkre alapozott hidrodinami-
kai vizsgálatok eredményei — Hydro-
dynamic test results based on high sen-

sitivity (1 Pa) pressure gauges — BKL
Kolaj és Földgáz 21. (121.) 3. 1988.

pp. 78— 80., rus, ger, eng R
Megyeri M.: A hidrodinamikai vizsgála-

tok helyzete — The situation of hydro-
dynamical research — BKL Kolaj és

Földgáz 21. (121.) 5. 1988. pp. 141 — 147
8 tables, rus, ger, eng R

Méhely L.: lásd: Horváth Csaba
Meidl A.: lásd: Magyar J.

Ménes L.: A teljesítmény növelése csopor-

tos munkahelyi szervezéssel a bauxit-

bányászati feltárások során — Increas-

ing of performances by organizing work-
ing teams on development faces in

bauxite mines — BKL Bányászat 121.

4. 1988. pp. 246— 247., 1 fig. rus, ger,

eng, fre R
Mensáros P.: Dr. Kriván Pál emlékezete

1927— 1985 — In memóriám Pál Kri-
ván 1927—1985 — Földt. Közi. (Bull.

of the Hungárián Geol. Soc.) 117. 4.

1987. pp. 321—331., portrait, bibliogra-

phy, (in Hungárián).
Menyhárt L.: lásd: Kalácska I.

Mészáros László: lásd: Jámbor A.
Mészáros Mihály: lásd: Kéri J.

„

Mez B.: Az Országos Érc- és Ásványbá-
nyák a piacorientált gazdálkodás útján
— The National re and Nonmetallics
Mines on the road of market-oriented

economy — Földt. Kút. XXXI. 1. 1988.

pp. 76—78. 2 figs, 1 table, eng, ger, rus R
Miozek Gy.: Málta — Malta — Föld és Ég
XXIII. 2. 1988. pp. 34-38., 15 figs
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Miháltzné Faragó M.: A hazai paleobo-
tanikai kutatások, kezdettl 1950-ig —
Paleobotanical research in Hungary
írom the beginnings till 1950 — Földt.
Tudománytört. Évk. (Annals of the
History of Hung. Geology) 1983—84.
1 1. sz. 1988. pp. 75—89. eng R

Mikk K.: A paleohidrográfia néhány kér-

dése — Problems of paleohydrography
- Hidr. Közi. 67. 2 3. 1987. pp. 70-

78.,

10 figs, eng R
Miké K.: A Duna szerepe a Fert tó kiala-

kulásában — The role of the Danube in

the development of Laké Fert — Hidr.
Közi. 68. 6. 1988. pp. 357— 365., 11 figs,

eng R
Mike K.: Adatok a mederformák kölcsön-

hatásainak ismeretéhez — Data fór the
broadoning of our knowledge about in-

teractions between river-bed formations
— Vízügyi Közi. (Hydraulic Engineer-
ing) LX1X. 1. 1987. pp. 125-133., 10
figs, rus, eng, fre R

Mikó L.: lásd: Maton L.
Minachev, Kh. M.: lásd: Kalló D.
Mindszenty A.: Kandidátusi disszertáció

védése. Zámbó L.: A talajhatás jelent-
sége a karszt korróziós fejldésében —
Karszt és Barlang 1986. II. p. 149.

Mindszenty A.—D’Argenio, B.: Bauxites
of the Northern Calcareous Alps and the
Transdanubian Central Rangé: a com-
parative estimation — Rend. Soc. Geol.

Ita. Vol. 9. (1986) Fasc. 2. Roma, 1988
269— 276., 2 figs, 1 table

Mindszenty A.—D’Argento, B.— Bog-
nár L.: Cretaceous bauxites of Austria
and Hungary — Travaux ICSOBA Vol.
16-17. (1986/87), Zagreb, 1988. pp.
1 3— 31., 5 figs, 4 tables, 24 photos, kro R

Mlndszenty A.: lásd: D’Argenio, B.
Mindszenty A.—Gálné Sólymos K.: A

halimbai bauxit extraklasztjainak föld-

tanijelentsége — Geological significance

of the extraclasts of the Halimba bauxite-
deposit — Földt. Int. Év Jel. 1986-ról
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 451 — 467.,

1 fig., 5 plates, in Hungárián and English
Mindszenty A.: lásd: Carannante, G.-D.
Miskolczi Bodnár P.: lásd: Bodnár P.
Mistéth E.: A dunai vízlépcsrendszer

földrengéssel szembeni állékonysága —
Stability of the Danube Barrage System
against earthquakes — Vízügyi Közi.
(Hydraulic Engineering) LXIX. 2. 1987.

pp. 184— 205., 8 figs, 6 tables, rus, eng,
fre R

Mitnyik J.: Póluskerin§. A földmágneses
mez változásai — Elet és Tudomány
XLIII. 43. pp. 1356—1358., 5 ábra

Mizik S.: Fúróberendezések fejldése 25
év alatt — Vízkutatás 1988. 1. pp. 5— 6.

Móga J.: A Kanári -szigetek tzhányói —
Természet Világa 119. 1. 1988. pp. 20—
25., 8 ábra

Móga J.—Borsos B.: Teleki Sámuel nyo-
mában. A rejtélyes vulkán — Élet és Tu-
domány XLII. 50. 1987. pp. 1586—
1588., 3 ábra

Molnár B.: A Dongér-tó földtani és víz-

földtani viszonyai — Hidr. Tájékoztató
1988. ápr. pp. 48— 51., 5 ábra

Molnár B.: Quaternary geohistory of the
Hungárián part of the Danube— Tisza
Interfluve — Radovi Geoinstituta, knjiga
21. (Proceedings of Geoinstitute, v. 21)
Beograd, 1988. pp. 61 — 78., 6 figs, 1

table, ser R
Molnár B.— Fényes J.— Kuti L.—No-
voszáth L.: A hagyományos és a pász-

tázó elektronmikroszkópos szemcsealak-
vizsgálati módszerek eredményeinek
összehasonlítása — Grain shape studies:

conventional versus scanning electron
inicroscopic results — Földt. Közi.
(Bull. of the Hungárián Geol. Soc.) 118.

1. 1988. pp. 27— 48., 4 figs, 6 plates,

eng rus R
Molnár F.: Endogén eredet bányatz

okozta sújtólégrobbanás — BKL Bá-
nyászat 121. 11. 1988. pp. 766. és 773.

Molnár I.-né: lásd: Kéri J.

Molnár J.: Hungary — Mining Annual
Review 1988. pp. 448—451. 1 table,

London, 1988.
Molnár J.: Rapid restoration after lignité

mining in Hungary — Mining Magaziné,
Vol. 167. No. 6. pp. 449— 450. 1 fig.,

London, 1988.

Molnár J.: Hungary — International
Mining Yearbook, pp. 126—128. 1 table,
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Puchner F.: A Dorogi Szénbányák Ter-
vezirodájának tevékenysége — Activi-
ties pursued by the Design Bureau of
Dorog Collieries — BKL Bányászat 121.
12. 1988. pp. 821— 823., 3 figs, 1 table,

rus, ger, eng, fre R
Puskás L.: lásd: Barkó J.

Puskás M.: lásd: Csath B.
Puskás M.: lásd: Kremszner M.
Puskás S.: Kísérletek a paraffinkiválás és

-lerakódás megakadályozására az algyi
kolajtermel kutakban — Experiments
fór preventing the separation and en-
crustation of paraffin in the oil wells of
Algy — BKL Kolaj és Földgáz 21.

( 1 2 i
. ) 12. 1988. pp. 361-366., 7 figs,

3 tables, rus, ger, eng R
Puskás Z.: lásd: Kubovics I.

RÁcz D.: Tömött tárolók rezervoármecha-
nikai értelmezése és a termelési lehet-
ségek számbavétele — Reservoirmechan-
ical interpretation of compact reservoirs
and the taking int account of the pro-
duction possibilities — BKL Kolaj és
Földgáz 21. (121.) 1. 1988. PP. 12-16.
8 figs, rus, ger, eng R

Rádai Ö.: lásd: Ánonymus
Rakovits Z.: lásd: Boldizsár I.

Rálischné Felgenhauer E.: Mecsek,
Pécs, Abaligeti úti feltárások — Magyar-
ország geológiai alapszelvényei. Á M.
All. Földtani Int. kiadványa, Budapest,
1988. pp. 1— 6., 8 ábra

Rálischné Felgenhauer E.: Mecsek,
Pécs, Vörös-hegy déli lejtje, Remete-rét
— Magyarország geológiai alapszelvé-

nyei. A M. Áll. Földtani Int. kiadványa,
Budapest, 1988. pp. 1— 6., 8 ábra

Rálischné Felgenhauer E.: Villányi-

hegység, Siklós, Oliva-bánya — Magyar -

7 Földtani Közlöny



422 Földtani Közlöny 119. kötet 4. füzet

ország geológiai alapszelvényei. A M.
All. Földtani Int. kiadványa, Budapest,
1988. pp. 1— 5., 7 ábra

Rapp F.: lásd: Baksa Cs.

Ravaszné Baranyai L.: lásd: Árváné
Sós E.

Reményp P.: A természetvédelem tiltako-

zik. Újra a Prédikálószékrl — Búvár
XLIII. 1. 1988. p. 18.

Reményi V.: lásd: Gondozó Gy.
Rétháti L.: Probablistic Solutions in geo-

technics. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1988. 451. p., 166 figs, 97 tables, 10 en-
closures, ára 620 Ft.

Rétháti L.: lásd: Kézdi Á.
Réti Zs.: Triász idszaki óceáni kéregma-
radványok az Aggtelek-Rudabányai-
hegységben — Triassic oceanic crust re-

mains in the Aggtelek-Rudabánya Moun-
tains — Földt. Int. Évi Jel. 1986-ról
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 45— 52.,

3 figs, 2 tables, eng R
Réti Zs.: Szicília koronája, az Etna — Ter-

mészet Világa 119. 5. 1988. pp. 233—
236.. 4 ábra

Réti Zs.: Óceáni szigetív a Mediterráneum-
ban ? — Oceanic island rangé in the
Mediterranean Area? — Föld és Ég
XXIII. 10. 1988. pp. 290-293., 9 figs

Rétvári L.: lásd: Nikodémus A.
Révész I.: lásd: Jámbor Á.
Rickert A.—Pet G.: Egy komlói gáz-

kitörésveszélyes minsítés széntelep le-

fejtésének bányahatósági feltételei —
Conditions specified by the Chief In-
spectorate of Mines fór working gassy
seams at Komló Mine — BKL Bányá-
szat 120. 12. 1987. pp. 819— 823., 2 figs,

3 tables, rus, ger, eng, fre R
Riedel, P.— Senowbari-Daryan, B.—
Kovács Sándor— Pelikán P.: A Bánya-
hegyi zátonymészk (Bükk hegység)
kora — The age of the Bánya-hegy reef
limestone (Bükk Mts, NE Hungary) —
Földt. Int. Évi Jel. 1986-ról (Relationes
annuae inst. geol. publ. Hung.), Buda-
pest, 1988. pp. 105—115., 3 figs, 1 plate,

in Hungárián and English
RingerÁ.: Gáboriné Csánk Vera akadé-

miai doktori értekezésérl — Karszt és

Barlang 1987. I-II. p. 57.

Rischák G.: Kisalföldi laza üledékes k-
zetek pásztázó elektronmikroszkópos
(PEM) morfometriai vizsgálata — Scan-
ning electron microscopic (SEM) mor-
phometric study of unconsolidated sedi-

mentary rocks from the Little Hungá-
rián Piain — Földt. Int. Évi Jel. 1986-
ról (Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 357—377.,
23 figs, eng R

Rónai A.: Az Alföld komplex földtani tér-

képezése és annak eredményei — Geo-
logical mapping fór the Hungárián Great
Piain results — Mérnökgeol. Szemle
(Engineering Geol. Review) 36. 1988.

pp. 85— 90. eng R
Róth L.: lásd: Kovács Sándor
Róth L.: lásd: Less Gy.
Rtjmpler J.: lásd: Jámbor A.
Ruzsik M.: Magyar bazalteldorádó — Élet

és Tudomány XLIII. 30. 1988. pp. 944—
945., 3 ábra

Rülein von Calw, Ulrich: Rendszeres és
hasznos kiskönyv a bányászatról. Mis-
kolc—Rudabánya, 1987. Szerk.: Zsám-
boki L. Kiadja a Nehézipari Mszaki
Egyetem könyvtára és levéltára, az Érc-
és Ásványbányászati Múzeum, Ruda-
bánya, az OMBKE bányászattörténeti
munkabizottsága és a Miskolci Akadé-
miai Bizottság bányászattörténeti bi-

zottsága.

Sáfrány J. : A tengerparttól a Kilimand-
zsáróig. Jelentés a Teleki-expedícióról
II. — Búvár XLIII. 7. 1988. pp. 26—29.,
10 ábra

Sáfrány J.: Vulkánok hátán Afrikában.
Jelentés a Teleki-expedícióról III. —
Búvár XLIII. 8. 1988. pp. 26— 29.,

1 1 ábra
Sáfrány J.: Az újra fölfedezett vulkán.

Jelentés a Teleki-expedícióról IV. — Bú-
vár XLIII. 9. 1988. pp. 26— 29., 10 ábra

Saxlay M.—Thamóné Bozsó E.: A ma-
gyarországi harmad- és negyedidszaki
üledékes képzdmények mikromineraló-
giai vizsgálati helyzete — State of art of
micromineralogical studies on Hungárián
Tertiary and Quaternary sedimentary
formations — Földt. Int. Évi Jel. 1986-

ról (Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 435— 439.,

4 figs, eng R
Sárdi A.: lásd: Bauer J.

Sárközi Z.: A Magyar Általános Kszén-
bánya Rt. és vállalatai. Repertórium.
Budapest, 1967. 1 — 2. k. (Levéltári Lel-

tárak 40. sz.).

Sárközi Z.: Kisebb bányászati fondok.
Repertórium. Budapest, 1977. (Levéltári

Leltárak — sorozaton kívüli szám).
Sárközi Z.—Tóth Róbert: Bányászati
Fondok (Levéltári Leltárak 83.) Kiadja
az Országos Levéltár. Budapest, 1 986.

Az Els Dunagzhajózási Társaság (Pécs)

az Unió Bányászati és Ipari Rt. (Vár-

palota), a Hazai Mechanikai Palackgyár
Rt. (Budapest), a Magyar— Amerikai
Olajipari Rt. (Budapest és telephelyei)

és egyes kisebb vállalatok anyagával.
Sásdi L.: Gipszkarsztjelenségek Álsótele-

kesen — Gypsum karst phenomena at
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Alsótelekes — Karszt és Barlang 1987.
1— II. pp. 17— 22., 3 figs, 2 tables, engR

ISauek, Kurt: lásd: Korim K.
Scheuer Gy.—Schweitzer F. : A Gerecse-

és a Budai-hegység édesvízi mészkössz-
letei. Földrajzi Tanulmányok 20. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1988. 129 oldal,

41 ábra, 9 táblázat, 36 fénykép. Ara
43 Ft.

Scheuer Gy.— Schweitzer F.: A negyed-
idszaki glaciális klímakorszakok hatása
hazánkban az édesvízi mészkövet lerakó
karsztos hévforrásokra — Hidr. Tájé-
koztató 1988. okt. pp. 16—17., 3 ábra

Scheuer Gy.— Szlabóczky P.— Schweit-
zer F. : Adatok a budapesti Gellért-hegy
körüli hévforrások fejldéstörténetéhez
— Hidr. Tájékoztató 1988. ápr. pp. 41 —
43. 1 ábra

Scheuer Gy.: lásd: Aetnöder A.
Scheuer Gy.: lásd: Petz R.
Scheuer Gy.: lásd: Szentirmai L.-né
Schmieder A.— Szilágyi G.: A Dunán-

túli-középhegység fkarsztrendszerének
terhelése és terhelhetsége — Loading
and loadability conditions in the main
carstic water system of the area of
Transdanubian Middle Rangé of Moun-
tains — BKL Bányászat 121. évf. 2.

különszám, 1988. pp. K72— K89., 11
figs, 8 tables, rus, ger, eng, fre R

Schmieder A.: lásd: Petrássy M.
Schweitzer F.: lásd: Petz R.
Schweitzer F. : lásd: Scheuer Gy.
Selmeczi Kovács A.: Székely borvizesek
— Vízkutatás 1987. 6. p. 15., 2 ábra

Senger, J.—Dahlem, J.: Kúpgörgs mag-
fúrók — Cutter heads with cone bits —
BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.) 11.

1988. pp. 345— 351., 6 tables, rus, ger,
eng R

Senowbari-Daryan, B.: lásd: Riedel, P.
Seraein A.: A magyar szakosított akna-

mélyítés és bányászati mélyépítés törté-
neti áttekintése — Survey over the his-

tory of specialized shaft sinking and
underground construction activities in
Hungary — BKL Bányászat 121. 4.

1988. pp. 257— 260., 1 tábl. rus, ger, eng,
fre R

Sherry, H.: lásd: Kalló D.
Siegelné Farkas Á.: Az ajkai kszén for-

máció palynosztatigráfiája és fejldés-
története — Palynostratigraphy and
evolution history of the Ajka Coal For-
mation, W Hungary — Földt. Int. Évi
jel. 1986-ról (Relationes annuae inst.

geol. publ. Hung.), Budapest, 1988. pp.
179—209., 6 figs, 9 plates, eng R

Siegmeth K.: Az Aggteleki barlang. Kassa,
„Szent Erzsébet”-nyomda RT. nyomása,
1910. Reprint, Érc- és Ásványbányá-
szati Múzeum, Rudabánya, 1987.

Siegmeth K.: lásd: Székely K.
Sík L.: Gondolatok egyes bányászszavak-

ról és -kifejezésekrl — BKL Bányászat
121. 3. 1988. p. 203.

Simon K.: Észrevételek a „Tájékoztató a
szénbányászat helyzetérl és egyes prob-
lémáiról” c. sorozathoz — BKL Bányá-
szat 121. 12. 1988. pp. 849-851.

Simoné, L.: lásd: Carannante, G.-D.
Simor J. : A több és jobb vízért a Duna-

völgyben — Élet és Tudomány XLII.
31. 1987. pp. 989-990., 3 ábra

Siposs Z.: Vízföldtani megfigyelések a Pi-

lis-hegységi vízválasztótól északra —
Hidr. Tájékoztató 1988. ápr. pp. 39— 41.,

2 ábra
Sisáné Murai J.: Ásványgyjtk mátrai

találkozója — Föld és Ég XXIII. 10.

1988. pp. 311-312.
S. L.-né: Komjáti János 1929—1988.
BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.) 7.

1988. pp. 219— 220., arcképpel
S. L.-né: Jamniczky Kézmér 1929— 1988.

- BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.) 7.

1988. p. 220., arcképpel
Solt K.: lásd: Pápay J.

Solt P.: Odontaspis (Synodontaspis) di-

vergens n.sp. a csillaghegyi oligocénbl
— Odontaspis (Synodontaspis) divergens
n.sp. froin the Oligocene of Csillaghegy
(Budapest) — Földt. Int. Évi Jel. 1986-
ról (Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 519— 533.,
1 fig., 4 plates, eng R

Solti G.: Áz egyházaskeszi tufakráterben
települ bentonit és alginit telep — Ben-
tonite and oil shale deposits in the tuff
crater of Egyházaskesz — Földt. Int.

Évi Jel. 1986-ról (Relationes annuae inst.

geol. publ. Hung.), Budapest, 1988. pp.
379— 397., 7 figs, 6 tables, eng R

Solymár J.: lásd: Kmety I.

Solymosi F.: Mélybányák szénvagyoná-
nak számítógépes értékelése a Máza-
Dél—Váralja -Dél feketekszén-kutatási
terület gazdasági értékelése alapján
— Computerized assessment of coal re-

serves of underground mines in the light

of the economic evaluation of the Máza-S
hardcoal deposit — Földt. Kút. XXXI.
1. 1988. pp. 55— 68., 8 figs, eng, ger,

rus R
Solymosi F.: Föld alatti bányák szén-
vagyonának számítógépes értékelése —
Computerized estimation of coal re-

serves available to underground mines
— BKL Bányászat 121. 6. 1988. pp.
367— 372., 6 figs, rus, ger, eng, fre R

Somogyvári B.: Az 1987. évi szénbányá-
szati statisztika — BKL Bányászat 121.

5. 1988., a hátsó borító bels lapján.
Soós J.-né: lásd: Boldizsár I.

Stein Aurél: lásd: Kubassek J.
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Streicher F.: lásd: Kovács István
Subái J.: lásd: Csákó D.
Sümegi P.: Hajdúsági téglagyári agyag-

lelhelyek üledékföldtani vizsgálata —
Geological exploration fór brick works
borrow areas in Hajdúság region, Hun-
gary — Mérnökgeol. Szemle (Engineer-
ing Geol. Review) 36. 1988. pp. 119—
125.,

eng R
Sütné Szentai M.: lásd: Jámbor Á.
Sütné Szilczl M.: lásd: Nagyné Czi-

GONY I.

Svastits A.: lásd: Kovács István

Szablyár P.: Társulati központi kutató-
tábor. Budapest— Szép-völgy, 1987. jú-

lius 3— 12. — Central researeh camping
organised by the Hungárián Karst and
Speleological Society in Buda — Karszt
és Barlang 1987. I— II. pp. 65— 69.,

7 figs, in Hungárián
Szablyár P. : Társulati központi kutató-

tábor, Aggteleki karszt, 1988. július 1—
16. — Central exploration camping of
the Society — Karszt és Barlang 1988.
I. pp. 64—67., 4 figs, In Hungárián

Szabó Ákos: lásd: Nagy Pál
Szabó Ferenc: Jubileumi rendezvények az

oroszlányi szénbányászat megindításá-
nak 50 éves évfordulója alkalmából —
BKL Bányászat 121. 1. 1988. pp. 52—

68.,

13 ábra
Szabó György: lásd: Alliquander Ö.
Szabó Imre: lásd: Bencze G.
Szabó József: Az oktatás egyesületi-társa-

dalmi segítése — Promoting education
through society-social activity — BKL
Kolaj és Földgáz 21. (121.) 7. 1988. pp.
213—218., 2 figs, 1 table, rus, ger, engR

Szakony^ I. : lásd: Pápay J %

Szalay Á . : lásd: Jámbor Á.
Szalay Gy.: lásd: Hegedsné Papp M.
Számel J.: Peremi külfejtés Dorogon —
BKL Bányászat 121. 9. 1988. p. 628.,

1 ábra
Szani K.: lásd: Boldizsár I.

Szarka Z.: lásd: Peth Sz.

Szebényi G.: lásd: Baksa Cs.

Szeder B.: A kiszáradt tó vize (A Hu-
nyadi János keservíz) — Múzsák. Mú-
zeumi Magazin XIX. évf. 4. sz. 1988.

pp. 12—13., 4 kép
Székely F.: Kutak depressziójának szá-

mítása korlátozott kiterjedés rétegzett
hidrogeológiai rendszerekben — Draw-
down around wells in multiple aquifer
Systems with straight line boundaries —
Hidr. Közi. 68. 4. 1988. pp. 217— 223.,

3 figs, 3 tables, eng R
Székely K.: Pávai-Vajna Ferenc és a

barlangkutatás — F. Pávai-Vajna and
the speleology — Földt. Tudománytört.

Évk. (Annals of the History of Hung.
Geology) 1983—84. 11. sz. 1988. pp.
179— 184. In Hungárián

Székely K.: Papp Ferenc szobrának ava-
tása — Karszt és Barlang 1986. II. p. 148.

Székely K. : Évfordulók — Karszt és Bar-
lang 1986. II. pp. 152— 156., 2 ábra

Székely K.: Dr. Jánossy Dénes — Karszt
és Barlang 1986. II. pp. 157— 158., arc-

képpel
Székely K.: Konrád Ödön (1904—1986)
— Karszt és Barlang 1986. II. pp. 162—

163.,

1 ábra
Székely K.: Mátyás Vilmos (1911— 1986)
— Karszt és Barlang 1986. II. p. 163.,

arcképpel
Székely K. : Barlangtani konferencia Grú-

ziában — Speleological conference in

Georgia, USSR — Karszt és Barlang
1987. I— II. p. 34., 2 figs, in Hungárián

Székely K.: Siegmeth Károly 75 éve
hunyt el — Karszt és Barlang 1987.
I— II. pp. 73— 74., 2 ábra

Székely K.: lásd: Hromas, J.

Székyné Fux V.: A Szerb Érchegység
földtana, szerkezete és ércesedése — Geo-
logical structure and re bed characteris-

tics fór the Serb Erzgebirge — Mérnök-
geol. Szemle (Engineering Geol. Review)
37. 1988. pp. 109— 116. 2 figs, eng R

Széles M.: lásd: Jámbor Á.
Szendeff Gy.— ifj. Gyry S.: A bükk-

ábrányi törm környezetvédelmének,
a xilit leválasztásának és a szénútvonal
vészleállításának vizsgálata — Study on
the problems related to the environ-
mental protection of Bükkábrány crush-
ing work area, the separation of xylite

and the stopping of coal conveyors in

emergency case — BKL Bányászat 121.

6. 1988. pp. 391 — 394., 4 figs, rus, ger,

eng, fre R
Szente I.: Az smadár. Az evolúció fontos

bizonyítéka — vagy hamisítvány 7 —
Népszabadság XLVI. évf. 120. sz. 1988.

május 21. p. 17., 1 ábra
Szentes Gy.: Trópusi karsztok és barlan-

gok aVörös-folyó deltavidékén — Tropic-

al karst and caves of the Red River delta

(Viet Nam) — Karszt és Barlang 1988.

I. pp. 47— 52., 7 figs, eng R
Szentgyörgyi K. : lásd: JÁMBOR Á.
Szenthe I.: Föld alatti pusztulás. Szét-

zúzott kristályokon sétáltatni a látoga-

tókat — Ötlet 88. 7. évf. 8. (297.) szám,
1988. II. 25. pp. 42-43.

Szentirmai L.-nó— Petz R. Scheuer
Gy. : Budapest építéshidrológiai atlasza.

Készült az FTV 3. Mérnökgeológiai Iroda
31 . Építésföldtani-Építéshidrológiai Osz-

tályén. Budapest, 1988. 89 p., 6 táblá-

zat, 21 térképmelléklet
Szentirmai L.-né: lásd: Petz R.
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Szentpétery Ildikó: A Rudabányai-hegy-
ség és környezetének oligocén, alsó-mio-

cén képzdményei — Oligocene and
Lower Miocéné formations of the Ruda-
bánya Mountains and their neighbour-
hood — Földt. Int. Évi Jel. 1986-ról
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hnng.), Budapest, 1988. pp. 121 — 128.,

2 figs, eng R
Szentpétery I.: lásd: Grill J.

Szentpétery I.'. lásd: Less Gy.
Szepessy G.: Zsigmondy Vilmos halálának

100. évfordulójára — Budapest. A f-
város folyóirata XXVI. évf. 13. sz. p. 4.

Szilas A. P.: Kissé szubjektív válasz egy
szubjektivitástól ugyancsak nem mentes
riposztra — Slightly subjective answer
to a remark similarly nt free from sub-
jectivism — BKL Bányászat 121. 8.

1988. p. 568. In Hungárián.
Szilágyi F.—Tihanyi P.: A Meteor-bar-

lang felmérése — Surveying the Meteor
cave — Karszt és Barlang 1987. I— II.

pp. 46— 48. 3 figs, in Hungárián.
Szilágyi G.: lásd : Schmieder A.
Szilárd J.: lásd: Ádám L.

Szili Gy.-né: A szeghalmi Halom 1. szén-

hidrogéntelepet felépít kzetek repe-
dezettségének vizsgálata — The exami-
nation of the fissuration of the rocks in

the hydrocarbon reservoir Halom-1. at
Szeghalom — BKL Kolaj és Földgáz
21. (121.) 10. 1988. pp. 306-311., 2 figs,

1 table, rus, ger, eng R
Szily K.: „Magyar természettudósok száz

évvel ezeltt”. Visszatekintés 1888-ból
— Természet Világa 119. 6. 1988. pp.
246-248.

Szittár A.: lásd: Pápay J.

Sz. L.: Idutazás mélyfúrásokkal — Jour-
ney in the time through deep boré —
Föld és Ég XXIII. 5. 1988. pp. 140-141.

Szlabóczky P.: A metrós fúrások földtani
eredményeinek átfogó ismertetése — A
comprehensive discussion of the geo-
logical results of the Metró boreholes —
Földt. Közi. (Bull. of the Hungárián
Geol. Soc.) 118. 1. 1988. pp. 61-66.,
5 figs, 1 table, eng, rus R

Szlabóczky P.: Kriván Pál közremkö-
dése a mérnöki továbbképzésben — Pál
Kriván ’s contribution to post-graduate
training in engineering geology — Mér-
nökgeol. Szemle (Engineering Geol. Re-
view) 36. 1988. pp. 7— 9. eng R

Szlabóczky P.: lásd: Schetxer Gy.
Szomolányi Gy.: A mecseki bányászati
múzeum állandó föld alatti kiállítása —
BKL Bányászat 121. 11. 1988. pp. 796—
799., 17 ábra

Szónoky M.: lásd: Müller P.
Ször Gy.: A KLTE Ásvány- és Földtani
Tanszéke építésföldtannal kapcsolatos

kutatómunkája — Engineering geolo-
gical research activity at Mineralogy and
Geology Department, Kossuth Lajos
University, Debrecen, Hungary — Mér-
nökgeol. Szemle (Engineering Geol. Re-
view) 36. 1988. pp. 127— 133. eng R

Sztraka J.: Széntermelés és mszaki fej-

lesztés az els ötéves terv idején. Az Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohásza-
ti Égyesület kiadása, Budapest, 1987.
104 p.

Sztremen S.: A városmentési munkák
egri tapasztalatai — Experiences of the
works of town conservation done at Eger

BKL Bányászat 121. 4. 1988. pp.
255— 256. rus, ger, eng, fre R

Szunyogh G.: A hévizes eredet gömb-
fülkék víztükör alatti kioldódásának el-

méleti vizsgálata — Theoretcal investi-

gation of subaquarian solution produc-
ing hydrothermal spherical niches —
Karszt és Barlang 1987. I— II. pp. 29—
31., 1 fig., 1 table, in Hungárián.

Szunyogh G.: A lillafüredi Anna-barlang
állékonysági vizsgálata — Stability ana-
lysis in the Anna cave of Lillafüred
Karszt és Barlang 1988. I. pp. 21— 28.,

1 0 figs, eng R
Szunyogh G.: A kondenzvíz-korróziós
gömbfülke-képzdés elméletének ponto-
sítása a folyadékfilm szivárgási törvény-
szerségeinek figyelembevételével — Con-
tributions to the condense water theory
of sperical niche formádon with regard
to fluid film percolation laws — Karszt
és Barlang 1988. I. pp. 57— 58., 2 figs,

In Hungárián.
Szunyogh G.: Szemelvények az 1987. évi

kutatási jelentésekben dokumentált tu-

dományos munkákból — Excerpts from
scientific papers published in the explo-
ration reports fór 1987 — Karszt és Bar-
lang 1988. I. pp. 68— 70., 2 figs. In
Hungárián.

Szurovy G.: A Magyar,Német Ásvány-
olajmvek k.f.t. (MANÁT) tevékenysége
1940— 44-ben — az Orsz. Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület Kolaj-,
Földgáz- és Víz Szakosztálya 20. ván-
dorgylésének kiadványai, Keszthely,
1987. pp. 418— 426., 2 ábra

Szurovy G. : The activity of the Hungárián
Germán Oil Co. Ltd. (MANÁT) from
1940 to 1944 — Proc. 20th Itin. Congr.
Hung. Soc. Mining and Metallurgy,
Section Petr., Gas and Water, Keszthely,
Hungary, 1987. pp. 418— 426., 2 figs

Szurovy G.: Magyar hozzájárulás a Kö-
zép-Kelet kolajiparához — Hungárián
contribution to the oil industry of the
Middle East — BKL Kolaj és Földgáz
21. (121.) 3. 1988. pp. 73-77., 2 figs,

rus, ger, eng R



426 Földtani Közlöny 119. kötet 4. füzet

Szurovy G.: A „szuperlyuk” — Élet és

Tudomány XLII. 12. 1987. pp. 365—
367., 7 ábra

Szurovy G.: A kezdet kezdete. Egy olaj-

bányász följegyzései — Élet és Tudo-
mány XLII. 25. 1987. pp. 778-780.,
8 ábra

Szurovy G.: Egy olajbányász följegyzései.

A Hét Nvér gyermeke — Élet és Tudo-
mány XLII. 29. 1987. pp. 907-908.,
2 ábra

Szurovy G.: Egy olajbányász följegyzései.

A MAORT-per — Élet és Tudomány
XLII. 31. 1987. pp. 970—972., 5 ábra

Szurovy G.: Kísérleti laboratórium 200
méteres mélységben — Élet ésTudomány
XLII. 32. 1987. p. 1019., 1 ábra

Szurovy G.: Egy fúróberendezés halála.

Elnyelte a föld — Élet és Tudomány
XLII. 40. 1987. pp. 1260— 1261., 2 ábra

Szurovy G.: Hogyan termelhetünk több
kolajat? — Élet és Tudomány XLIII.
18. 1988. pp. 547— 549., 4 ábra

Szurovy G.: Hol fúrjunk? Folytatódik a
hazai szénhidrogén-kutatás — Élet és

Tudomány XLIII. 45. 1988. pp. 1419—
1420., 3 ábra

Szcs J.: A dorogi bányászat karsztvíz-

emelésének környezeti hatása — En-
vironmental effects of lifting karstic

waters from Dorog coal mines — BKL
Bányászat 121. 9. 1988. pp. 609— 620.,

14 figs, rus, ger, eng, fre R
Szcs L.: Barlangtúrák Spanyolországban
— Karszt és Barlang 1987. I— II. pp.
43— 44., 2 figs

Szts I.: Számítógépközpont a Veszprémi
Szénbányáknál — BKL Bányászat 121.

1. 1988. p. 58.

Tájékoztató a szénbányászat helyzetérl
és egyes problémáiról I. — BKL Bányá-
szat 121. 1. 1988. pp. 40— 61., 5 ábra,

3 táblázat
Tájékoztató a szénbányászat helyzetérl

és egyes problémáiról. II. — BKL Bá-
nyászat 121. 2. 1988. pp. 131 — 133.,

2 táblázat
Tájékoztató a szénbányászat helyzetérl

és egyes problémáiról. IV. — BKL Bá-
nyászat 121. 4. 1988. pp. 271— 277.

Tájékoztató a szénbányászat helyzetérl
és egyes problémáiról. V. — BKL Bá-
nyászat 121. 6. 1988. pp. 327— 330.,

1 táblázat
Tájékoztató a szénbányászat helyzetérl

és egyes problémáiról — BKL Bányá-
szat 121. 6. 1988. pp. 415-420.

Takács I.: A tarnaörsi „Dózsa MGTSZ”
200 ha-os területének talajcsvezési

terve — Hidr. Tájékoztató 1988. okt.

pp. 10—11.

Takács L.: Hologramok a barlangban —
Élet és Tudomány XLIII. 37. 1988. p.
1182.,

2 ábra
Takácsné Bolner K.: Magyarország leg-

hosszabb és legmélyebb barlangjai az
1987. december 31 -i állapot szerint —
The longest and deepest caves of Hun-
gary (December 31. 1987) — Karszt és

Barlang 1987. I— II. pp. 51— 56., 2
tables, eng R

Takácsné Bolner K.: Barlangkutató
csoportjaink életébl — The activities

of the Hungárián speleological groups —
Karszt és Barlang 1987. I— II. pp. 70

—

71. In Hungárián
Takácsné Bolner K.: lásd: Kiss Attila

Takács P.—Wolf Gy.—Bognár T.: Bar-
naszenek és lignitek kéntartalmának
csökkentése hidrotermális kezeléssel —
Reducing the sulphur content of brown
coals and lignites by hidro-thermal
treatment — BKL Bányászat 120. 12.

1987. pp. 809— 812., 6 figs, 4 tables, rus,

ger, eng, fre R
Tamás I.: A tavasbarlang sorsa — Nép-

szabadság XLVI. évf. 176. sz., 1988.

VII. 25., p. 6.

Tardy J.: Szpeleoterápiai szimpózium
Bleibergben — International Symposium
on Speleotherapy in Bleiberg— Karszt és

Barlang 1987. 1— II. p. 36. In Hungárián.
Tardy J.: A béri „andezitek” — Búvár

XLIII. 3. 1988. pp. 22—23. 5 ábra
Tardy J.: lásd: Németh Géza
Tardy, Y.— Bárdossy Gy.—Nahon, D.:

Fluctuations de l’activité de l’eau et

successions de minéraux hydratés et

déshydratés au sein des profils latériti-

ques ferrugineux et bauxitiques —
Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, t.

307. série II. pp. 753— 759., 2 figs

Thamóné Bozsó É.: lásd: Sallay M.
Tihanyi P.: lásd: Szilágyi F.

Tímár I.-né: Ostracoda fauna a Szent-

lrinc-XII. sz. fúrás pannóniai rétegei-

ben — Ostracoda-Fauna aus den Pan-
non-Schichten dér Bohrung „Szentl-
rinc No. XII” (Süd-Ungarn) — Fólia

Comloensis-Komlói Közlemények, To-

mus 2. 1986., Komló, pp. 63— 68., 2

Tab., 2 Taf. ger, eng R
T. L. : Baradla — Alsó Baradla — Elet és

Tudomány XLIII. 10. 1988. p. 295 1 ábra

Topál Gy.: Denevér-veszettség Európában
— Bat rabies in Europe — Karszt és

Barlang 1987. I— II. pp. 27— 28., 1 fig.

In Hungárián.
Torma L.: lásd: Csató I.

Tóth Árpád: Vízbetörés BAV munkahe-
lyen Nagyegyházán — BKL Bányászat
121. 4. 1988. p. 245.

Tóth Ferenc: A magyar szénhidrogénipar

története. — The history of the Hun-
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garian hydrocarbon industry. Zalaeger-
szeg, 1987. 29 kép. (Miniatrkönyv. Ké-
szült a Magyar Olajipari Múzeum meg-
rendelésére, a kápolnasnyéki mgtsz,
nyomdaüzemében, a hazai szénhidrogén-
bányászat 50. évfordulója alkalmából,
1000 példányban. In Hungárián and
English. 40 x 50 mm

Tóth István: A dorogi szénbányászat a
stabilizációs programért — Efforts made
by Dorog Coal Mines fór realising their

program of stabilization — BKL Bányá-
szat 121. 9. 1988. pp. 577— 581., 7 tables,

rus, ger, eng, fre R
Tóth János: Olajipari szoborpark avatása

a Magyar Olajipari Múzeumban — BKL
Kolaj és Földgáz 21. (121.) 2. 1988. pp.
57-69.

Tóth János: A magyar szénhidrogénipar
kialakulásának és fejldésének dokumen-
tumai az olajipari múzeumban — Docu-
ments of the formádon and development
of the Hungárián hydrocarbon industry
in the Museum of the Oil Industry
BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.) 3.

1988. pp. 93— 95., rus, ger, eng R
Tóth János—Bauer K.: Pórusos tároló-

kzetek deformációja 1. A deformáció
elmélete — Deformation of porous rocks
— 1. The theory of the deformation —
BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.) 2.

1988. pp. 33— 38., 3 figs, rus, ger, eng R
Tóth János—Bauer K.: Pórusos tároló-

kzetek deformációja 2. A pórustérfogat
deformóciója ,

pórustér -kompresszibilitás
— Deformation of porous reservoir

rocks — 2. The deformation of poré
space, compressibilitv of the poré space
— BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.) 3.

1988. pp. 65— 69., 7 figs, rus, ger, eng R
Tóth János

—

Bauer K.: Pórusos tároló-

kzetek deformációja, 3. A kzetek át-

eresztképességének változása a terhe-

léssel — Deformation of porous reservoir

rocks — 3. The variation of the permeabi-
lity of the rocks with the load — Kolaj
és Földgáz 21. (121.) 8. 1988. pp. 248-
250., 2 figs, 1 table, rus, ger, eng R

Tóth József—Lakatosné Szabó J.— Pin-
del, Z.: A mecseki kszenek spontán
gázleadó képességének változása h- és

mechanikai hatásokra (I. rész) — Varia-
tions in the spontaneous gas relasing
capacities of Mecsek hard coals under
thermal and mechamical effect. Part I —
BKL Bányászat 121. 2. 1988. pp. 96—
102., 8 figs, 1 table, rus, ger, eng, fre R

Tóth József—Lakatosné Szabó J.: A me-
cseki feketeszenek spontán gázleadó-
képességének változása h- és mechani-
kai hatásokra (II. rész) — Variations in

the spontaneous gas desorption capacity
of Mecsek sub-bituminous coals. as a

consequence of thermal and mechanic
effects — BKL Bányászat 121. ü. 1988.

pp. 401— 405., 7 figs, rus, ger, eng, fre R
Tóth László: Gátak, víztározók és föld-

rengések. Természeti csapás — emberi
alkotások következtében? — Népsza-
badság XLVT. évf. 75. szám, 1988. III.

29. p. 10., 2 ábra
Tóth Miklós: A természeti erforrások po-

tenciálja és igénybevétele gazdasági ér-

tékelésének elvi-módszertani kérdései.

A Magyar Tudományos Akadémia Föld-
rajztudományi Kutatóintézetének kiad-
ványa. Budapest, 1988. 183 oldal, 34
ábra, 5 táblázat

Tóth Miklós: lásd: Nikodémus A.
Tóth Róbert: lásd: Sárközi Z.

Tóth-Zsiga J.: A halimbai bauxitterület
karsztvízkémiai vonatkozásai — Hidr.
Tájékoztató 1988. ápr. pp. 31 — 33. 3

ábra, 1 táblázat
Tóth-Zsiga J.: A karsztvíztároló kavernák

kialakulása a halimbai bauxitterületen
— Hidr. Tájékoztató 1988. okt. pp. 22—
24., 4 ábra

Tózsa I.: A kyklopszok csarnoka — Elet és

Tudomány XL1II. 3. 1988. pp. 82— 84.,

2 ábra
Tózsa I.: A titánok csarnoka — Élet és

Tudomány XLIII. 4. 1988. pp. 114

—

115., 2 ábra
Trombitás I.: A nagylengyeli mez ter-

melésbe állításának 35. évfordulója al-

kalmából Gellénházán 1986. október
30-án rendezett szakmai nap megnyitó
eladása — BKL Kolaj és Földgáz 21.

(121.) 1. 1988. pp. 32-33.
Török A.: lásd: Bálint V.
Török E.: lásd: Gáíos M.
Török J.: lásd: Kardos I.

Török Z.: Szénhidrogénkutatásunk jelene

és jövje. Interjú dr. Dank Viktorral —
Magyar Hírlap 21. évf. 84. sz. 1988. IV.

9. p. Ml.
Trös E.—Bodoky T.: Telephullám-szeiz-

mikus mérések a Nógrádi Szénbányák
bányaüzemeiben — Measurement of
seismic waves, emitted by seams, in the
pits of Nógrád Coal Mines — BKL Bá-
nyászat 121. 6. 1988. pp. 373— 378.,

9 figs, rus, ger, eng, fre R
Törös E.:,lásd: Hermész M.
Törzsök Á.: lásd: Boldizsár I.

Turcsányi M.: lásd: Pál D.
Turczi G.: lásd: Erdélyi G.-né

Udvardi G.: lásd: Bacsinszky T.
Ungár T.: A garázdák ellen védtelenek.

Új szenzáció: a beremendi Kristály bar-

lang — Népszabadság XLVI. évf. 176.

sz. 1988. VII. 25., p. 6., 1 ábra
tUREY, Harold C.: lásd: Hosztafi S.
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Vadász J.: Mechanokémiai aktiválási fo-

lyamatok a szénbányászatban — Me-
chano-Chemical activiting processes in
coal mining. Their impact on the safety
in mine exploitation and possibilities fór

their use in coal processing — BKL Bá-
nyászat 121. 5. 1988. pp. 294— 300., 2
figs, rus, ger, eng, fre R

Vágás I.: Rónai A.: Az Alföld negyedid-
szaki földtana c. könyv (Geologica Hung.
ser. Geol. 21., Budapest, 1985.) ismerte-
tése — Hidr. Közi. 67. 1. 1987. pp. 59—
60.

Vajta L.: lásd: Múzeumi Közlemények
Várallyay Gy.: Beteg-e a talaj? — Bú-

vár XLIII. 7. 1988. pp. 10—11., 2 ábra,
1 táblázat

Varga J.: lásd: Múzeumi Közlemények
Varga L.: Sámuel nyomában Vértessz-

lsön — Turista Magazin 99. évf. 9. sz.

1988. p. 14., 1 ábra
Varga Péter: Aggteleki-karszt, Imola, Tó

berke, Ördöglyuk-víznyel — Magyar-
ország geológiai alapszelvényei. A M.
All. Földtani Int. kiadványa, Budapest,
1988. pp. 1— 5., 7 ábra

Várhelyi A. : A titokzatos meddhányó —
Búvár XLIII. 7. 1988. pp. 35-37.,
7 ábra

Várhelyi A.: Gödörben avagy egy elásatás
országos tanulságai — Búvár XLIII. 9.

1988. pp. 18—20., 6 ábra
Várhelyi A.: Tudunk temetni. (Ófalu

radioaktív hulladék temetje) — Búvár
XLIII. 12. 1988. pp. 17—20., 9 kép

fVARJÚ Gy.: lásd: Viczián I.

Varsányiné Tóth I.: Csongrád megye ivó-

vizeinek kémiai összetételébl levonható
vízföldtani következtetések — Vízkuta-
tás 1987. 6. pp. 10— 13., 11 ábra

Vaskóné Dávid K.: Kromit vizsgálatok
és azok jelentsége a Tatabányai-meden-
ce és a Vértes elterének alsó- és középs-
krétájában — Studies on chromite and
their implications in the Lower and
Middle Cretaceous of the Tatabánya
Basin and the Vértes foreland — Földt.
Int. Évi Jel. 1986-ról (Relationes annuae
inst. geol. publ. Hung.), Budapest, 1988.

pp. 241 — 261., 5 figs, 4 tables, 2 plates,

eng R
Vass Imre: Az Aggteleki barlang leíása.

Pesten, 1831. Nyomlatta Landerer.
Reprint, Érc- és Ásványbányászati Mú-
zeum, Rudabánya, 1987.

Vass Imre: Az Aggteleki barlangnak talp

és hosszába való átvágása’ rajzolatja.

Pesten, 1831 . Reprint. Kiadta az OKTH,
szerkesztette az OKTH Barlangtani In-

tézete, Budapest, 1987.
Vasváry A.: A Latemar. A Dolomitok

ékessége — Latemar — Föld és Ég
XXIII. 6. 1988. pp. 162-166., 7 figs

VÉha J. E.: Vastalanítási eljárás kiterjesz-

tése rétegvizek vízkezelésére — The
extension of a deironing process on the
treatment of deep-groundwater — Víz-
ügyi Közi. (Hydraulic Engineering)
LXIX. 3. 1987. pp. 411-435., 1 fig,

2 tables, rus, eng, fre R
Vekerdi L.: Magyar természettudósok

száz évvel ezeltt. Visszatekintés 1988-
ból — Természet Világa 119. 6. 1988.

pp. 248— 250.

Veress M.: Feltárás elrejelzése a karsztos
üledékek vizsgálatával — Reconnaisance
fór cave exploration by the analysis of
karstic sediments — Karszt és Barlang
1986. II. pp. 95— 104., 7 figs, 1 table,

eng, rus R
Veress M.: Karszt- és Barlangkutató Kon-

ferencia Szombathelyen — Karst and
speleological conference in Szombathely
— Karszt és Barlang 1987. I— II. pp.
45— 46., 1 fig. In Hungárián

Veress M.: Ksón kialakult formák Pa-
rajdról — Formations on mine salt in

Parajd — Föld és Ég XXIII. 7. 1988.

pp. 202— 205., 9 figs

Veress M.— Futó J.: Adatok a Hódos-éri
Likas-k morfogenetikájához — Con-
tributions to the morphogenesis of the
Likas-k of the Hódos-ér — Karszt és

Barlang 1987. I— II. pp. 9—16., 9 figs,

eng R
Vermes G.: lásd: Murányi G.
Ver J.: lásd: Károly Gy.
Vet I.: Oligocén anoxikus üledékképz-

dés a Középs-Paratétiszben. Geokémiai,
paleo-óceanográfiai áttekintés — Ált.

Földt. Szemle (General Geol. Review) 23.

1988. pp. 201—215., 6 figs, 2 tables, engR
Vet I.: A Dunántúli-középhegység alsó-

triász képzdményeinek szervesanyaga.
Szénhidrogén képzdés és migráció —
Organic matter of Lower Triassic for-

mations in the Transdanubian Mid-
Mountains. Hydrocarbons and migra-
tion — Földt. Int. Évk. (Ann. Inst. Geol.

Publ. Hung.) LXV. 2. 1988. pp. 323-

331 ., 2 figs, eng R
Viczián I.: Dr. Varjú Gyula (1922— 1987)
— In memóriám Gyula Varjú (1922—
1987) — Földt. Közi. (Bull. of the Hun-
gárián Geol. Soc.) 118. 1. 1988. pp. 1 — 4.,

arcképpel (In Hungárián).
Vid ö. : A Baradla-barlang hossza — Karszt

és Barlang 1988. I. p. 61., 1 táblázattal

Vincze J.: Á mecseki felsperm uránérce-

sedésének vizsgálata modellkísérletek-

kel — The Upper Permian uránium re
mineralization of Mecsek in the light of

model experiments — Földt. Közi.

(Bull. of the Hungárián Geol. Soc.) 117.

4. 1987. pp. 347-373., 10 figs, 2 tables,

7 plates, eng, rus R
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Vincze P.: Gondolatok az atomhulladék-
ról — ötlet 88, 7. évf. 42. (331.) szám,
1988. okt, 20., p. 23., 1 ábra

Vitális Gy.: A Fruska Gora földtani váz-
lata — Geological scheme fór the Fruska
Gora — Mérnökgeol. Szemle (Engineer-
ing Geol. Review) 37. 1988. pp. 101 —
107., 2 figs, eng R

Vitális Gy.: Az Al-Duna-völgy földtani
vázlata — Geologieal scheme fór the
lower reach of the Danube — Mérnök-
geol. Szemle (Engineering Geol. Review)
37. 1988. pp. 135-141., 2 figs, eng R

Vitális Gy.: Az Országos Földtani Adat-
tár tudománytörténeti érték kéziratos
jelentései 1 839—1 899 — History of earth
Sciences as repreeented by geological
survey reports stored in the files of the
National Geological Dnta Base 1839—
1899 - Földt. Int. Évi Jel. 1986-ról
(Relationes annuae inst. geol. publ.
Hung.), Budapest, 1988. pp. 613—626.,
7 figs, eng R

Vitális Gy.: Az országos földtani adattár
és szolgáltatásai — The national geolo-
gical data collection and the Services
rendered by it — BKL Kolaj és Föld-
gáz 21. (121.) 3. 1988. pp. 81-87., 12
figs, rus, ger, eng R

Vitális Gy.: A régi térképek vízföldtani
tanulságai a XIX. sz. els felében kia-
dott térképek tanulmányozása alapján
— Hydrogeological information derived
from maps published in the first half of
the XIXth century — Hidr. Közi. 68. 5.

1988.pp. 294—304., 14 figs, 1 table, engR
Vitális Gy.: Az Al-Duna-völgy jobbparti

részének földtani vázlata — Hidr. Tájé-
koztató 1988. ópr. pp. 57—59. 5 ábra

Vitális Gy.: Az 1838. évi pesti árvíz víz-

földtani tanulságai — Hidr. Tájékoztató
1988. okt. pp. 27— 30., 2 ábra

Vitális Gy.: lásd: Zentay T.
Vogel Cs.: A több és jobb vízért a Duna-

kanyarban — Élet és Tudomány XLII.
25. pp. 789—790., 2 ábra

Völgyi L.: Horváth Róbert 1931 — 1987
— BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.) 2.

1988. pp. 51— 52., arcképpel
Völgyi L.: lásd: Jámbor Á.
Vörös A.: A „Mediterrán mikrokontinens”

biogeográfiája pliensbachi Brachiopodák
alapján — Pliensbachian brachiopod
biogeography of the „Mediterranean
microcontinent” — si. Viták (Discus-
siones palaeont.) 35. 1988. pp. 51— 94..
7 figs, 2 tables, eng R

Vörös A.—Galácz A.—Catalano, R.:
Stratigraphic data to the Jurassic de-
velopment of the Panormide Zone
(Western Sicily) — Rend. Soc. Geol.
Ital. 9. 1987. pp. 243-248.

Vörös A.: lásd: Budai T.

Weich P.: lásd: Kovács István
Weininger A.: Komló vízellátása — Die

Wasserversorgung dér Stadt Komló
(Süd-Ungarn) — Fólia Comloensis-Kom-
lói Közlemények, Tomus 2. 1986.,
Komló, pp. 149—170., 3Fig., 3 Tab. ger,

eng R
Weiszburg T.: Benk Ferenc ásványtani
munkássága — Ferenc Benk’s minera-
logical oeuvre — Földt. Tudománytört.
Évk. (Annals of the History of Hung.
Geology) 1983—84. 11. sz. 1988. pp.
237— 245. In Hungárián.

Wolf Gy.: lásd: Takács P.

Zambó J.: Tájékoztató a szénbányászat
helyzetérl és egyes problémáiról — BKL
Bányászat 121. 3. 1988. pp. 197—202.,
3 táblázat

Zentay T.: 50 éve hunyt el Treitz Péter
Peter Treitz had died 50 years ago —
Földt. Tudománytört. Évk. (Annals of
the History of Hung. Geology) 1983— 84.

1 1 . sz. 1 988. pp. 91 - 101 . eng R
Zentay T.: A Bánát agrogeológiai adott-

ságai — Agrogeological conditions of
Bánát region — Mérnökgeol. Szemle
(Engineering Geol. Review) 37. 1988.

pp. 95—1 00. eng R
Zentay T.: A talajjavítás szerepe a kör-
nyezetvédelemben — Soil improvement
and environment protection — Mérnökge-
ol. Szemle (Engineering Geol. Review) 37.

1988. pp. 177— 192., 3 figs, 1 table, eng R
Zentay T.: A timföldgyártás mellékter-
mékeként képzd vörös iszap mezgaz-
dasági hasznosítási lehetségei — Bor-
sodi Mszaki-gazdasági Élet 2. füzet,

1988. pp. 21-30.
Zentay T.— Barta I.: Agrogeokémiai

vizsgálatok a Duna—Tisza közi homok-
terület déli részén — Agrogeochemical
investigations in the Southern part of
the wind-blown sand region in the
Danube—Tisza interfluve — Acta Geo-
graphica Debrecina 1984. XXIII. fasc.,

Debrecen, 1988. pp. 37— 62., 3 ábra,

3 táblázat, eng R
Zentay T.: Ásványi nyersanyagok mez-

gazdasági hasznosítási lehetségei —
Agrokémia és Talajtan 35. 3— 4. 1988.

pp. 483-487.
Zergi I.: lásd: Füst A.
Zimonyi M.:,lásd: László F.

Zoltai T. : Ásványtan a huszadik század
végén — Közlemények a magyarországi
ásványi nyersanyagok történetébl III.

A Nehézipari Msz. Egyetem kiadása,
Miskolc, 1988.

Zurim, N.: Izrael leghosszabb és legmé-
lyebb barlangjai — Karszt és Barlang
1986. II. p. 144.
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Zsámboki L.: A mélyfúrás szakirodaimá-
nak kialakulása a 18. században — Köz-
lemények a magyarországi ásványi nyers-
anyagok történetébl III. A Nehézipari
Msz. Egyetem kiadása, Miskolc, 1988.

Zsámboki L.: A kszénismeret és kszén-
felhasználás kezdetei Magyarországon
— Közlemények a magyarországi ásvá-
nyi nyersanyagok történetébl III. A
Nehézipari Msz. Egyetem kiadása,
Miskolc, 1988.

Zsámboki L. (szerk.): Közlemények a ma-
gyarországi ásványi nyersanyagok tör-

ténetébl III. A Nehézipari Mszaki
Egyetem kiadása, Miskolc, 1988. 264 p.

450 példányban.
Zsámboki L.: A borsodi szénmedence bá-

nyászata a kezdetektl a II. világháború
végéig — The history of mining in Bor-
sod coalfield from its beginning up to the
end of the Second World War — BKL
Bányászat 121. 4. 1988. pp. 268— 270.,

rus, ger, eng, fre R
Zsámboki L.: Bányászati volt-e a Bányá-

szati Akadémia? (Válasz dr. Szilas A.

Pál fejtegetéseire) — Was the Mining
Academy really mining one? — BKL
Bányászat 121. 8. 1988. pp. 563— 567.
In Hungárián.

Zsámboki L.: lásd: Károly Gy.
Zsengellér I.: Az Olajterv szerepe a ha-

zai szénhidrogénipar fejldésében — The
role of OLAJTERV (Primary Con-
tractor and Designing Enterprise fór the
Oil Industry) in the development of the
Hungárián hydrocarbon industry —
BKL Kolaj és Földgáz 21. (121.). 6.

1988. pp. 161 — 165., 1 ábra. In Hun-
gárián.

Zsigmondy V.: lásd: Csath B.
Zsigmondy V.: lásd: Dobos I.

Zsigmondy V.: lásd: Ormos K.
Zsigmondy V. lásd:: Pap János
Zsigmondy V.: lásd: Pataki N.
Zsigmondy V.: lásd: Szepessy G.
Zsigmondy Vilmos emlékérem ábrázolása:

BKL Bányászat 120. 12. 1987. p. 842.

Zsilák Gy.: lásd: Boldizsár I.

Összeállította: Kaszab András



HÍREK, ISMERTETÉSEK

Fuchs György

1954-1988

Tragikus hirtelenséggel távozott közülünk 1988. október 13-án.
1954. szeptember 26-án született Kolozsvárott. Édesapja a kolozsvári Babesp-Bólyai

egyetem geológiai karának nyugalmazott lektora, bátyja Gábor is geológus. 1979-ben
államvizsgázott a kolozsvári egyetemen, jeles minsítés szakdolgozata a borsabányai
„Colbu” polimetallikus telep ásvány-kzettani és teleptani kiértékelésével foglalkozott.
1983-ig a temesvári, majd a pécskai Kolajkitermel Vállalatnál dolgozott, ezután át-
településéig a Maros megyei Talajjavító Vállalatnál mérnök- és hidrogeológusi feladatokat
látott el.

, 1986. júniusában házassága révén Magyarországra települt, és röviddel ezután a Magyar
Állami Földtani Intézet szénhidrogénföldtani osztályán állt munkába. Egyenes, becsüle-
tes jellemét, pontos, megbízható munkáját közeli kollégái hamar megismerték. Szakmai
tevékenységét több kéziratos munka rzi, melyek publikálására már nem került sor.

Kedves, közvetlen stílusa, természet- és sportszeretete jól érvényesült az intézeti sport-
kör vezetésében. Szabadidejét rendszerint a budai hegyekben töltötte, de szíve mind-
jobban vissza, a havasok felé húzta. Érzékenyen, talán túl érzékenyen fogadta a magyar
közélet számára érthetetlen visszásságait és az otthonról jöv egyre rosszabb híreket.
1988 nyarán megbetegedett, és egyre nehezebben, egyre fásultabban viselte el az egyébként
gyógyítható betegséggel járó szenvedéseket.

Igazi hazájának felszabadulását már nem érhette meg. Családja, barátai, munkatársai
a farkasréti temetbe kísérték utolsó útjára.

Dr. Hámor Tamás
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Buda Tibor emlékezete

(1935— 1989
)

Rokonai, barátai és ismersei népes tábora búcsúztatta Buda Tibor nyugalmazott
geológust 1989. január hó 19-én a székesfehérvári Béla úti új temet halottasházánál.

1935. június 14-én született a Veszprém megyei Küngösön. Iskoláit Veszprémben
végezte. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK geológus szakára 1954-ben
nyert felvételt, 8 ott tanulmányait 1959-ben fejezte be.
Els munkahelye a Dunántúli Földtani Kutató- és Fúró Vállalat volt, kutatógeológusi

munkásságát annak várpalotai központjában kezdte.
Buda Tibor jól képzett, gyors gyakorlati felfogású és alkalmazkodó képesség, életvidám

környezetét emberileg is magával ragadó kollégának bizonyult. Ennek is betudhatóan
szakmailag és emberileg hamarosan kiemelkedett és 1961-ben már csoportvezet, 1964-
ben pedig már szakosztályvezet posztot töltött be vállalatánál. Az 1967— 69-es években
a szakmailag „beérett” Buda Tibor részt vett a Központi Földtani Hivatal által verbuvált
(a NIKEX Külkereskedelmi Vállalatnál szervezett és finanszírozott) Mongol népköz-
társaságbeli térképez expedícióban, ugyancsak kutató-térképez geológusként. DK Mon-
gólia jelents területei felvételét és régebbi felvételi területek reambulációs munkáit
végezte — kitnen.
Az expedíciós munka befejezésével újra régi — az idközben országos vállalattá fejlesz-

tett — munkahelyére, az OFKFV Dunántúli Üzemvezetségére tért vissza és osztály-
vezetként folytatta kutatásirányítási munkáját.
Buda Tibor nagy közéleti mozgástere folytán aktív részt vállalt a KTSZ-, párt- és szak-

szervezeti életben. Ezenkívül részese volt az 50-es, 60-as évek kulturális életének is,

mivel az európai kontinenset kelet és nyugat felé sikerrel megjárt Várpalotai Bányász
Népi Együttes tánckarának szólótáncosa volt, hosszú éveken át.

É sikeres mvészeti tevékenység során, még budapesti diákévei alatt ismerkedett inog
késbbi feleségével Stekly Ilonával, akivel 1959-ben kötött házasságot. 1961-ben szüle-

tett Ágnes nev leányuk örökölte az apai— anyai mvészi ambíciót és ez id szerint a Vörös
Csillag Érdemrenddel kitüntetett Duna Mvészegyüttes tagja.
Buda Tibor 1973-tól a Tatabányai Szénbányák Bányaföldtani Osztályán vállaltmunkát,

ahol szakmaszeretete, nagy tapasztalata és kiváló emberi tulajdonságai révén hamarosan
beilleszkedett az ugyancsak geológiai, mégis más jelleg, nehezebb bányaföldtani munká-
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ba. Csak megromlott és folyamatosan romló egészségi állapota kényszerítette 1983-ban,
hogy onnan nyugállományba vonuljon. Ottani munkálkodására is szívesen emlékezik
vissza valamennyi egykori munkatársa.
A tatabányai évek után a nyugállomány évei sem teltek azonban Buda Tibor számára

tétlenül. Munkaszeretete és családja iránti kötelezettségei újra a munkatettek mezejére
vezérelték: régi kutatóvállalatánál vállalt nyugdíjas munkaidi tevékenységet. Emellett
megszerezte a Központi Földtani Hivatal magánszakérti minsítését és nagy szaktudását,
tapasztalatát az építanyagipari ásványi nyersanyagok kutatása, külszíni bányalétesíté-
sek szolgálatába állította. A vállalati tevékenységet betegsége súlyosabbá válásáig, a
magánszakérti tevékenységet csaknem haláláig folytatta. Egy szakmailag, emberileg
nagyra hívatott, családját gondosan szeret, barátaihoz hséges, munkatársaihoz mély-
ségesen kollegiális, segítkész emberrl szólt tehát a szerény megemlékezés, akinek mun-
kásságát, munkasikereit az 1966-ban elnyert ,,A Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója”
cím, továbbá a mongóliai tevékenységéért kapott kitüntet oklevele is jelzik. Olyan ember
és szakember volt, akibl sohasem volt elég a hazában, s viszonylag korai halála komoly
vesztesége a geológus társadalomnak. Olyan volt, akit

a hallgatag — szép bakonyi tájak
tán még mindig várnak,
hogy fürkéssze kvévált mélyét
völgynek és hegyhátnak
de ki soha el nem jöhet már
pengetni kalapácsot
a megismer emberi vágynak. . . .

Emlékét szeretettel és kegyelettel rizzük !

Szilágyi Albert— Sas Endre

Buda Tibor hátrahagyott kéziratos munkái

1. Az ürömi bryozoás és budai márga felderít összefoglaló földtani jelentés bírálata. OFKFV MÁFI Ad. F. (128.)
dátum nélkül.

2. Az Uzsabánya-Lázhegyek bazaltterületének részletes kutatási terve. MÁFI Ad. F. (121.2). 1970.
3. Bakonykoppány környéki dachsteini mészk (díszítk) és karai márga felderít kutatási terve. MÁFI Ad. F.

(122.2). 1970.
4. A Szob Zuvári-hegy környéki andezitterület elzetes-részletes kutatási terve MÁFI Ad. F. (121). 1971.
5. A keszegi dachsteini mészk (mint mészégetési, házgyári, vakoló- és betonadalék nyersanyag) részletes kutatási

terve. MÁFI Ad. 1971.
6. A Sütt és Neszmély közti Korpáshegy É-i részének felderít fázisú homokkutatási terve MÁFI Ad. F. (124.). 1973.
7. Földtani kutatási jelentés és készletszámítás a pusztavámi „Kövesdomb” kavicselfordulásáról (részletes fázis).

MÁFI Ad. F. (126.2.). 1977.
8. Földtani kutatási jelentés és készletszámítás a Mór tódülói homokelfordulásról. MÁFI Ad. F. (123.). 1978.
9. összefoglaló földtani jelentés és készletszámitás a Páli Gödrk-düli bányászati betonkavics elfordulásról. (Rész-

letes fázis, 1979. X. 1-i állapot). MÁFI Ad. (112.). 1979.
10. összefoglaló földtani jelentés és készletszámítás a Zámoly forráspusztai kavicsbányáról. MÁFI Ad. F. (126.1). 1981.
11. összefoglaló földtani jelentés és készleszámítás a Sashegy-pusztai közlekedésépítési kavicsbányáról. (1981. I. 1-i

állapot, részletes fázis). MÁFI Ad. F. (112). 1981.
12. összefoglaló földtani jelentés és készletszámítás a Csetény É. maradék terület részletes, az É-Bakony DNy-i eltér

felderít fázisú középs-eocén barnakszén terület kutatásáról. MÁFI Ad. F. (122.2.). 1984.
13. Felcsut Tözkszóró tervezett építési homokbánya összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása. MÁFI Ad.

F. (126.1). 1984.
14. A máriakálnoki bányászati betonkavics bánya részletes fázisú (bányabvít) földtani kutatási jelentése. KFH Ad.

1987.
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Várszegi Károly

1932— 1989

Váeszegi Károly 1932-ben született Budapesten munkáscsaládban. 1948-ban fejezi be
polgári iskolai tanulmányait, majd ipari tanuló lesz, és 1951-ben elektromszerészi szak-
vizsgát tesz. Egy évig dolgozik ebben a szakmában, majd 1952-ben a Gamma Optikai
Mvekhez kerül és mint esztergályos dolgozik. Ez a gyár küldi el 1 éves szakérettségire,
Debrecenbe, majd 1963-ban nyer felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Élet és
Földtudományi Karára, geológus szakra. 1958-ban diplomázik és utána a Mecseki Érc-
bányászati Vállalathoz kerül, ahol 1972-ig dolgozik. 4 évet tölt a bakonyai bányageológián,
majd a Kutató Mélyfúró Üzemhez kerül.
Az itt töltött tíz év szakmai munkásságának a gerincét adja. Kitn megfigyel, apró-

lékos, elemz. A Ny-meeseki M = 10.000 térképez munkái során — melynek eredménye-
képpen jelent meg a Pécs ÉNy-i lap a magyarázóval — (3) alapvet, máig érvényes fel-

ismeréseket tesz az alsó-, és középstriász rétegtani beosztásával kapcsolatban, rábukkan
az égervölgyi ércelfordulásra (2), a középs- és felstriász határán elször mutatja ki a
színgenetikus vulkáni mködés nyomait (4). Mindezek az irodalomban nyomonkövet-
hetk.
A szalatnaki terület kristályos alaphegységi képzdményeinek földtani összefoglalása

máig az egyetlen ebben a témában. A fúrások aprólékos leírása, a jelenségek pontos rögzí-

tése, szóval az alapadattömeg megbízhatósága adja e munka lényegét. E képzdmények
genetikájáról, az itt végbement földtani folyamatok egymásutániságáról vallott nézetei
máig vezérfonalként szolgálnak.

Munkahelyi feladatai mellett nagyon érdekelték a Mecsek hegység vulkanizmusainak
jellegei, összefüggései (4). Ezzel kapcsolatos, terepi megfigyeléseken alapuló összefoglalásai

fontos támpontul szolgálnak e kérdés tanulmányozói számára.
A 60-as évek végén a Soproni-hegységben kiterjedt — sok mélyfúrással, mesterséges

feltárással, stb. kísért — kutatás kezddött. Az összes fúrás és feltárás földtani leírását és

makroszkópos értékelését egyedül végezte, és szerkesztette e nagyszámú feltárás alap-

ján az els fedetlen földtani térképet a kutatott területrl.

1972-ben is távozni kényszerül a vállalattól és a Vízügyi Igazgatóságra kerül, ahol
a talajmechanikai laboratóriumot vezeti. Vízfolyásrendezések, árvízvédelem és tározó-

építési munkák talajmechanikai feltárását és szakvéleményét készíti. 1977-ben nyílt meg
a lehetség, hogy visszatérjen a klasszikus geológiai munkák területére. A Földtani

Intézet Déldunántúli Területi Szolgálatának tudományos munkatársa lesz. Nagy kedvvel
veti bele magát a munkába. Tolna és Somogy megyében 30-nál több település kommunális
hulladékelhelyezését oldja meg. Részt vesz a Tolna és Baranyában létesített millió m 3 be-

fogadó képesség veszélyes hulladéklerakó kutatásában, telepítésében, mely lerakók ma is

kifogástalanul mködnek.
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Legnagyobb munkája a felszínmozgásos kataszterek összeállítása, Baranya— Tolna—
Somogy megyék területén. Ez a munka bizonyíthatóan több tíz millió forint népgazdasági

megtakarítás forrása lett.

Sok éven keresztül az egyetemi hallgatók mecseki terepgyakorlatain bizonyította átfogó

ismereteit a hegységrl, és hatott lelkesítén azokra, akik majd átveszik a stafétabotot,

a tudomány, az ipar területén.

Várszegi Karcsi melegszív barát volt, akinek mindig volt ideje leülni a szakmáról
beszélgetni. A Magyarhoni Földtani TársuJat, a Hidrológiai Társaság szaküléseinek el-

maradhatatlan résztvevje, aktívan tevékenyked tagja volt. Tele volt tervekkel, meg-
valósítandó álmokkal. Már súlyos betegen, otthoni magányába visszavonulva, hónapokkal
a halála eltt fejezte be a felszínmozgásokra vonatkozó összefoglaló munkáját. Es még
mennyi felhalmozott tudása, tapasztalata várt volna összefoglalásra?

1989. augusztus 11-én Pécsett hunyt el. A pécsi köztemetben 29-én volt a temetése.
Halála fájdalmas veszteség mindazok számára akik ismerték, és szerették.

Kassai Miklós

Várszegi Károly nyomtatásban megjelent munkái

1. Levéllábü rák (Phyllopoda

)

maradványok a mecseki perm összletben — Földtani Közi. XCI. 2. 1961. pp. 226—227.
2. Karbonátos rézásvány-elfordulás a mecseki Éger-völgy alsótriász rétegeiben — Földtani Közi. XCV. 4. 1965. pp.
437-438.

3. Magyarázó Magyarország földtani térképéhez, 10.000-es sorozat, Pécs-ÉNy. MÁFI kiadása, Budapest, 1972.

4. Egyidej vulkánosságra utaló jelenségek üledékes összletekben — Földtani Közi. 103. 3—4. 1973. pp. 372—380.

Személyi hírek — Personalia

A Földtani Közlöny 1988. évi 2. számá-
ban közölt lista (p. 185.) folytatásaként
most közzétesszük az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen 1988-ban és 1989-ben
végzett geológusok névsorát:

1988

1 . Bartha Attila
2. Bodó Katalin
3. Csicsáh József
4. Dudics Valéria
5. Francz Magdolna
6. Ggh Zsolt
7. Huszár Imre
8. Müller Tamás
9. Nádor Annamária

10. Németh Károly
11. Nekausz Péter*
12. Szabó Nándor
13. Szálkát Ágnes
14. Sztanó Orsolya Kinga
15. Tamás Csaba
16. Vatai József

1989

1. Abbas Amir
2. AlmáSí Ibolya
3. Bujtor László
4. Ékes Csaba
5. Fehér Tamás
6. Gasparek Mihály
7. Karacs Gábor
8. Kozma Tibor
9. Kulcsár Anikó

10. László József
11. Lesták Ferenc
12. Molnár Attila
13. Nagy Sándor
14. Oszvald Tamás
15. Szeiler Rita

A Földtani Közlöny 1989. évi 1. számá-
ban közölt lista folytatásaként adjuk hírül
az alábbiakat.

1989. VII. 1-jén ünnepélyes egyetemi
tanácsülés keretében dr. Kovács Ferenc
tanszékvezet egyetemi tanártól, a miskol-
ci Nehézipari Mszaki Egyetem rektorától
a következk vehették át bányamérnöki ok-

levelüket a sikeres diplomavédés után:

Mszaki földtudományi szak

1 . Bányászati geológiai szakirány

:

1. Azari Zita
2. Dorcsi Andrea
3. Jósé Francisco
4. Geraldes Nunes Grilo
5. Juhász László
6. Kalmár István
7. Lepi Zsolt
8. Molnár Tibor
9. Orbán István

10. Papp Éva
11. Papp Katalin
12. Román Erika
13. Szabó Péter
14. Szikra Katalin
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2. Geofizikus mérnöki szakirány

:

1. Ferenczi Zoltán
2. Keszthelyi Zoltán
3. Mágori József
4. Polyányi Zsolt
5. Pribus Attila
6. Simon György
7. Takács Marianna

3. Hidrogeológiai-mérnökgeológiai szak-

irány :

1. Csáji Zsolt
2. Hargitai Róbert
3. Jászapáti Ljudmila
4. Koczor Tamás Péter
6. Kovács Balázs
6. Kun Péter
7. Márk Erika
8. Petrás József
9. Piukovtcs Gábor

10. Szabó Roland
1 1 . Szatai Éva
12. Sziklai Árpád
13. Törköly Tamás

Kolaj- és földgázipari szak

1. Gázipari szakirány

:

1. Juhász Csaba
2. Novák József
3. Tóth György
4. Udvardy László
5. Zilinyi István

2. Olajbányászati szakirány:

1 . Bankó Csaba
2. Gál Csaba
3. Pintér Katalin
4. Stefán Viktória
5. Szabó Tibor
6. Turzó Zoltán

Kilényi Istvánná, Sári néni, a Tudo-
mányegyetem Földtani Intézetének egy-
kori könyvtárosa 84. évében, 1989. VI. 9-én
Budapesten meghalt. Vadász Elemér tan-
székének könyvtárosát, szakfordítóját, a
hallgatók és a végzettek által egyaránt
tisztelt és szeretett kollégát veszítettünk
el benne.

Kilényiné 1924 és 1934 között a Ma-
gyar Általános Kszénbányák (MÁK) al-

kalmazásában állott, ahol Vadász Elemér-
nek volt kollégája. A háború után ismét
állást vállalt: 1945-ben a Salgótarjáni K-
szénbányák Rt-nél. így került az államo-
sítások után megalakult állami szénbányák-
hoz (MÁSz), ahol Vitális Sándor és Mei-
SEL János voltak kollégái. 1951-ben került
az egyetemre, ahol 1949-ben a ma angliai

geológus Tamás fia iratkozott be a geoló-
gus, 1952-ben pedig Éva leánya a geofizi-

kus szakra. 1965-ben ment nyugdíjba, de

még vagy tíz évig szakfordított a Központi
Földtani Hivatal és Fülöp József számára.
Nyugdíjazásakor megkapta a Földtani Ku-
tatás Kiváló Dolgozója kitüntetést.

A Földtani Közlöny idegennyelv rezü-

méit éveken át fordította.

1989. VII. 15-én elhunyt Tamáshtdv
László oki. geológusmémök. 1935. X. 25-én
született Gyulán, bányageológus-mémök
oklevelét 1 960-ban szerezte meg Miskolcon.
A Mecseki Földtani Kutató-Fúró Vállalat-

nál kezdte pályáját, majd Hidasra, 1965-
ben a Nógrádi Szénbányászati Tröszt geo-
lógiai osztályára került. Innen ment nyug-
díjba csoportvezetként. Több kitüntetés
tulajdonosa volt. A kisterenyei temetben
VII. 31-én búcsúztatták útja végén.

1989. X. 23-án, 74 éves korában, Buda-
pesten elhunyt dr. Meisel János geológus,
nyugalmazott egyetemi tanár, a Megye-
tem volt rektora, a bécsi Collegium Hun-
garicum egykori igazgatója.

1989. XI. 1-jén, 72 éves korában meg-
halt Martos Ferenc bányamérnök, az
Akadémia rendes tagja, a Központi Bá-
nyászati Fejlesztési Intézet (korábban:
Bányászati Kutató Intézet) ny. vezér-

igazgató-helyettese. 1948-tól a Magyar Ál-
lami Szénbányák Rt-nél, majd a kutató
intézetnél dolgozott.

1989. XII. 3-án Budapesten elhunyt
dr. Göbel Ervin geológus, 79 éves korában.
XII. 1 2-én helyezték nyugalomra a Rákos-
keresztúri köztemetben.

A család, az Országos Kolaj- és Gáz-
ipari Tröszt, az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület és a miskolci
Nehézipari Mszaki Égyetem adta hírül,

hogy dr. h. c. dr. Alliquander Ödön oki.

bányamérnök, a mszaki tudományok
kandidátusa, a Nehézipari Mszaki Egye-
tem olajmérnöki karának ny. tanára,
aranydiplomás államtudományi doktor
1990. I. 5-én 75 éves korában elhunyt. A
miskolci egyetem professzorának, példa-
mutató neveljének és oktatójának, a
mélyfúrási tudomány kiváló mveljének
hamvasztás utáni búcsúztatása II. 9-én
volt Budán, a Farkasréti temetben.

Barátosi (Weber) József ny. közép-
iskolai tanár, társulatunk tagja 1990. I.

15-ón elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz-
tatása II. 1-jén 11.30 h-kor volt a budai
Farkasréti temetben.

Barátosi József a Geológiai Technikum
tanára volt hosszú éveken át. A budai Vár-
barlang egy része az vállalkozása folytán

volt éveken át látogatható.
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1989. IV. 1-jén Miskolcon ünnepélyes
egyetemi tanácsülésen kapta meg az egye-
temi doktori címet Hámor Tamás oki. há-
nyomérnök, amelyet Az üledékes pirít cí-m értekezésével szerzett meg.

Hajós Márta (Magyar Állami Földtani
Intézet): „Magyarország miocén diatomás
képzdményeinek rétegtana” cím köny-
vének, mint doktori tézisek nyilvános vitája
1989. IX. 14-én 10 h-kor volt a Földtani
Intézet dísztermében. Az értekezés oppo-
nensei Báldi Tamás és Jánossy Dénes, a
földtudomány doktorai és Monostori
Miklós, a földtudomány kandidátusa voltak

Jámbor Áron (Magyar Állami Földtani
Intézet): „A magyarországi pannóniai
(s. 1.) képzdmények geológiája” cím
összefoglaló doktori téziseinek nyilvános vi-

tája 1989. IX. 25-én 10 h-kor volt az Aka-
démia várbeli kongresszusi termében. Az
értekezés opponensei Szederkényi Tibor
és Némedi-Varga Zoltán a földtudomány
doktorai és Kleb Béla, a földtudomány
kandidátusa voltak. A bíráló bizottság el-

nöke Grasselly Gyula, az MTA rendes
tagja, titkára Bóka Terézia, a földtudomány
kandidátusa, tagjai MeskÓ Attila, a m-
szaki tudomány doktora, Alföldi László,
Pantó György és Székyné Fux Vilma, a
földtudomány doktorai voltak.

Drahos Dezs: „Laterolog ellenállás-

mérések kiértékelésének statisztikus mo-
dellje” c. kandidátusi értekezésének nyil-

vános vitája 1989. X. 20-án 10 h-kor volt
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Buda-
pest I. F utca 68. sz. alatti helyiségében.

Szabó Imre: „Kis szilárdságú kzetek
nyíróvizsgálatának kritikai elemzése” c.

kandidátusi értekezésének nyilvános vitája
1989. X. 24-én 10 h-kor volt az Akadémia
földszinti eladótermében. Az értekezés

opponensei Tamás István, a mszaki tudo-
mány kandidátusa és Somosvári Zsolt
egyetemi tanár, a mszaki tudomány dok-
tora voltak. A bíráló bizottság elnöke Szil-
vágyi Imre, a mszaki tudomány kandi-
dátusa, titkára Kesser Zsolt, a mszaki
tudomány kandidátusa, tagjai Zentay
Tibor, Kaszab Imre és Kéry János, a
földtudomány kandidátusai és Kertész Pál,
a mszaki tudomány kandidátusa voltak.

Somos László (Magyar Áll. Földtani
Intézet): „Potenciális energiabázisok ösz-
szehasonlító gazdaságföldtani vizsgálata
magyarországi szénlelhelyeken” c. kandi-
dátusi értekezésének nyilvános vitája 1989.
XI. 1-jén 10,30 h-kor volt az Akadémia
földszinti eladótermében.

A Tudományos Minsít Bizottság közli,

hogy Gyúró Imre (MTA, MFKI, 1047
Budapest IV. Fóti út 56.): „GaSb kristály-

növesztés mikrogravitáciÓ8 körülmények
között” c. kandidátusi értekezésének nyil-

vános vitája 1989. XI. 16-án 10 h-kor volt

az Akadémia földszinti tárgyalótermében.

Bérczi István: „Szénhidrogénteleptani
problémák szedimentológiai megközelítése
kelet-magyarországi esettörténetek alap-

ján” cím kandidátusi értekezésének nyil-

vános vitája 1990. I. 9-én 14 h-kor volt az
Akadémia nagytermében. Az értekezés

opponensei Horváth Ferenc és Korpás
László, a földtudomány kandidátusai vol-

tak. A bíráló bizottság elnöke Dank Viktor,

a földtudomány doktora, titkára Hajdúné
Molnár Katalin, a földtudomány kandi-

dátusa, tagjai Grasselly Gyula, az MTA
rendes tagja, Székyné Fux Vilma,
Alföldi László és Stegena Lajos, a föld-

tudomány doktorai voltak.

Haas János: „Fels-triász karbonátos
táblafejldés a Dunántúli-középhegység-
ben” c. doktori értekezésének nyilvános vi-

tája 1990. I. 23-án 14 h-kor volt az Aka-
démia nagytermében. Az értekezés oppo-

nensei Balogh Kálmán és Molnár Béla,

a földtudomány doktorai és Galácz And-
rás, a földtudomány kandidátusa voltak.

A bíráló bizottság elnöke Grasselly Gyula,
az MTA rendes tagja, titkára Hajdúné
Molnár Katalin, tagjai Géczy Barnabás,
Némedi-Varga Zoltán, és Szederkényi
Tibor, a földtudomány doktorai, Kecske-
méti Tibor és Vörös Attila, a földtudo-

mány kandidátusai voltak.

A Tudományos Minsít Bizottság köz-
li, hogy Balogh Iván: „Bauxitok min-
ségének meghatározása fúrólyukban” cím
kandidátusi értekezésének nyilvános vitája

1990. II. 2-án de. 10 h-kor volt az Akadé-
mia nagytermében.

A mveldési miniszter eredményes
munkája elismeréseként, az 1988. évi mú-
zeumi hónap alkalmából Kiváló Munkáért
kitüntetésben részesítette dr. Hír János
muzeológust, a salgótarjáni Nógrád me-
gyei Múzeumok Igazgatósága kötelékébl,
a pásztói múzeum geológus munkatársát.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa hazánk felszabadulásának 44. év-
fordulója alkalmából eredményes, munkás-
sága elismeréseként a Munka Érdemrend
bronz fokozata kitüntetést adományozta
Jeneyné dr. Jambrlk Rozáliának, a mis-
kolci Nehézipari Mszaki Egyetem tan-
székvezet docensének.

8 Földtani Közlöny
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1989. májusában Kiváló Dolgozó kitün-

tetést kaptak Balogh József geológus-

mérnök és Vadász Ern üzemi fgeológus
a Kolajkutató Vállalat hajdúszoboszlói
bányászati üzeménél.

1989. VI. 1-jén a Kolajkutató Vállalat

szegedi bányászati üzeme fennállásának
25 éves jubileumát ünnepelte. Ezen jelen

voltak Hámor Géza, társulatunk elnöke és

Dank Viktor, a Központi Földtani Hiva-
tal elnöke, akik jókívánságaikat fejezték

ki. A földtani eredményekrl Pap Sándor
geológus osztályvezet tartott eladást:
,,A szegedi szénhidrogénkutatás 25 éve”
címmel. A legfontosabb eredmény az, hogy
az ország ismert szénhidrogén készletének
40% -a itt található. Az algyi mezn a
925. fúrásnál tartanak az ülés idején.

Ebbl az alkalomból Kiváló Dolgozó ki-

tüntetést kapott T. Kovács Gábor üzemi
fgeológus és Rózsási Gyz geofizikai

üzemegység-vezet.

A bányásznap alkalmából 1989. VIII.
hónapban a Bányász Szolgálati Érdemérem
bronz fokozatát kapta Kiss István geológus
technikus a Kolaj feltáró Vállalat szegedi

üzemében, az ezüst fokozatot Szerdahelyi
István geológus technikus a szegedi üzem-
ben és Vadász Ern üzemi fgeológus
Hajdúszoboszlón, az arany fokozatot Bállá
Kálmán geológus, kutatásvezet igazgató-

helyettes Szolnokon. Kiváló Dolgozó ki-

tüntetést kapott Szolnokon Bujdosó Imre
geofizikus és Sallai Zoltán geológus tech-

nikus, Orosházán Oroszi Nándor geológus
technikus.

Az Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület Tapolcán tartott 77.

közgylésén — 1989. III. 11. — Mikoviny
Sámuel-emlékérmet adományoztak dr. Ka-
polyi László oki. általános mérnök, oki.

bányamérnök, oki. közgazda, az MTA
rendes tagja, volt ipari miniszternek, az

ICSOBA magyar bizottsága 1977 óta

elnökének.

A miskolci Nehézipari Mszaki Egye-

tem 254. tanévnyitóján Signum aureum
Universitatis kitüntetést adott át dr.

Alliquander Ödönnek, az Olajtermelési

Tanszék nyugalmazott professzorának az

egyetem rektora. A rangos kitüntetés a 75

éves professzor fél évszázados szakmai és

oktató munkásságának sikereit ismeri el,

amelybl 38 évet egyetemi docensként és

professzorként dolgozott.

A miskolci Nehézipari Mszaki Egyetem
Bányamérnöki Kara 254. tanévnyitóján

ünnepélyes tanácsülés keretében els ízben

adományozták a kar által 1989-ben alapí-

tott Pro Facultate Perum- Metallicarum
egyetemi kitüntetést.

A kar dékánja elsként Dank Viktor-

nak, a Központi Földtani Hivatal elnöké-

nek adta át kimagasló szakmai és a Bánya-
mérnöki Kar munkáját segít tevékeny-
ségéért, a hivatal és az egyetem közötti

együttmködés fejlesztése érdekében vég-

zett munkájáért.

1989. júniusában kezdte meg az AASP
tagjainak regionális képviseletét (Régiónál
Representative) felkérés alapján Kedves
Miklós palinológus tagtársunk Szegeden.

Az Amerikai Rétegtani Palinológiai
Társaság (American Association of Stratig-

raphic Palynologists, AASP) regionális

csoportokat hozott létre. Hét ország (Auszt-
ria, Csehszlovákia, Magyarország, Lengyel-
ország, Románia, Svájc és Jugoszlávia)
területére szól a megbízás.

Bibliográfiai adatként tarthat számot
érdekldésre a „Papp Simon professzor,

táborbvítés” c. fejezet (pp. 131 — 145)
Erdey Sándor: A recski tábor rabjai c.

könyvben (Reform, Budapest, 1989).

Ebben arról olvashatunk, hogy Papp
Simon börtönévei alatti foglalkoztatása

körébe tartozott a recski új, fegyenc-k-
bánya személyes szakvéleményezése is.

Odaszállították és rizet mellett végezte

vizsgálódásait, amirl az ott dolgozó, jelen-

ts részben az intellektuelek közül váloga-

tott fegyenceknek tudomásuk volt.

1990. III. 13-án a Parlamentben adták
át a Kossuth- és Széchenyi-, továbbá a
mvészeti díjakat. A miniszterelnök ünne-

pi beszédében elmondotta, hogy ez alka-

lommal „nagy magyar szellemek munkás-
sága eltt posztumusz elismerésekkel is

tisztelgünk. Olyan kiváló hajdani tudóso-

kat . . . részesítünk ebben a, sajnos, meg-
késett elismerésben, akiknek értékes alkotó

pályájuk során . . . igazságtalan és mél-

tánytalan hátrányokat, olykor törvény-

telen üldözéseket kellett elszenvedniük.

Ez a díjazás tehát bizonyos mértékben jó-

vátétel, korrekció, rehabilitáció is. A mai
kormány elnökeként, eldeim helyett, meg-
követem a magyar szellemi életet a négy
évtized alatt elkövetett méltánytalansá-

gokért, egyoldalúságokért. . . . Mind a mai,

mind a posztumusz díjak odaítélésénél

fontos szempont volt, hogy az egyetemes
magyarság érdekeinek szolgálata nyerjen

elismerést”.

15 posztumusz KossuTH-díjat és 12

posztumusz SzÉCHENYi-díjat ítéltek oda.

Az utóbbiak között van „Papp Simon aka-
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démikus, geológus és Náray Szabó István,
az MTA levelez tagja, vegyész”, kristály-

kémikus.

Révész Istvánt az ipari miniszter Ki-
váló Munkáért kitüntetésben részesítette.

A kitüntetést Hámor Géza társulati elnök
adta át az elnökség és a választmány
együttes ülésén, 1989. XII. 12-én.

Dr. Badinszky Péter geológus, a Föld-
mér és Talajvizsgáló Vállalat (FTI) épít-
anyagipari földtani szolgálatának vezetje
1989. XI. 7-én a Magyar— Szovjet Baiáti
Társaság aranykoszorús jelvényét kapta ki-

tüntetésként.

A Mszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége elismerését, a
MTESZ-díjakat 1989. XII. 15-én adták át
az országos elnökség ülésén a Kossuth téri

székházban 37 kiemelked szakembernek.
Kiemelked társadalmi és szakmai tevé-
kenységéért e díjban részesült Csíky Gá-
bor tiszteleti tagunk, és Hazslinszky
Tamás, a Karszt- és Barlangkutató Tár-
sulat tisztségviselje. A díjazottak között
szerepl Vadász Elemér társulatunk örö-
kös díszelnökének hasonnev fia.

A Földrajzi Közlemények 1989. évi 3.

száma (p. 239.) fölsorolja a Magyar Föld-
rajzi Társaság hazai tiszteleti tagjait 1952
óta. Geológusok alfabetikus rendben a kö-
vetkezk: Dank Viktor, Fülöp József,
Kretzoi Miklós, Prinz Gyula, Szádeczky-
Kardoss Elemér. Szerepel még a listán
Martos Ferenc bányamérnök, Stefano-
vics Pál pedológus és Zólyomi Bálint
palynológus is. A külföldi tiszteleti tagok
sorában (p. 256.) szerepel az elhunyt
Tulogdi János ny. egyetemi tanár Kolozs-
várról.

A Társaság LóczY-érroénei: tulajdonosai
sorában (p. 279.) találjuk Prinz Gyula
(1939), Rónai András (1982), Jakeres

László (1985) és Kretzoi Miklós (1987), a
külföldiek között pedig Vladimír A. Obru-
csev (1947) nevét.

1989. VI. 15-én a BKL Bányászat folyó-
irat 1988. évi nívódíjai I. kategóriájában
díjat kapott dr. Schmieder Antal bánya-
mérnök és Szilágyi Gábor geológusmér-
nök (Központi Bányászati Fejlesztési In-
tézet, Budapest): ,,A Dunántúli-közép-
hegység fkasztrendszerének terhelése és
terhelhetsége” c. cikkéért.
A III. kategóriában Szcs József geo-

lógusmérnök (Dorogi Szénbányák Tervez-
iroda, Dorog): ,,A dorogi bányászat karszt-
vízemelésének környezeti hatása” c. cik-
kéért,

a IV7 . kategóriában Puchné Székely
Katalin bányamérnök, hidrogeológus: „Fa-
gyasztásos aknamélyítések a magyar bá-
nyászatban és mélyépítésben” c. cikkéért.

A Magyar Hidrológiai Társaság Vitális
Sándor szakirodalmi nívódíját 1989-ben
Völgyesi István: ,,A talajvízszintszabá-
lyozás szivárgó-csatornával” c. cikke nyer-
te (Vízügyi Közlemények 1986/3).
A nívódíjat minden évben két cikknek

adományozzák. Szakmánkat érint cikk
utoljára 1987-ben kapott díjat, amikor
Juhász Józsefnek a budapesti hévizekrl
írt cikkét részesítették benne.

Völgyesi cikke témája idszerségét és
nagy gyakorlati jelentségét a kiskörei-,
illetve a dunai vízlépcskhöz kapcsolódó
duzzasztott vízterek partján a talajvíz-
szint szabályozásának az igénye és szük-
ségessége adja meg. A tározók és a magas-
vezetés csatornák menti másodlagos el-

vizenysödések által okozott károk évek
óta országos vitákat kavarnak fel a kör-
nyezetvédk és a vízépítk között. Ez a
tanulmány elször ír le a tervezk által is

használható számítási módszert.

A Természet Világa 1989. évi cikkpályá-
zatának eredményét a lap 1990. évi 1. szá-
mában tették közzé. Öt negyedik díjat
adtak ki. Ezek között szerepel Leél-ssy
Szabolcs geológus (Budapest) „Geológus”
jeligéj pályázata: „Kristálybarlang a la-

kótelep alatt”. Továbbá Gondárné S-
regi Katalin és Gondár Károly geológu-
sok (Budapest)

,,
— és sírni, sírni, sírni”

jeligéj pályázata: „Könnyek: a vízi

energia leghatékonyabb formája?”. A
négy dicséretet kapott pályázat között van
Brassói Fuchs Hermán ny. egyetemi lek-

tor (Kolozsvár) „Kszemek” jeligéj pá-
lyamve: „Tordai- és Turi-hasadék”.

A BKL Bányászat 1989/7. számában az
OMBKE oroszlányi szervezetének 30 éves
történetérl olvasható tartalmas összeállí-

tás. Ebbl tudtuk meg, hogy 1959. VII. 1.,

a megalakulás óta szakirodalmi tevékeny-
ségükért nívódíjban részesítettek között van
dr. Gondozó György geológus, akitl pálya-
munkája megvételét is javasolta egy ízben
a bírálóbizottság.

Bérczi István, társulatunk ftitkára
1988. IX. 1. óta vendégprofesszor az auszt-
riai Leobenben. Megbízatását 1989. IX.
hónapban meghosszabbították.

A tudományos továbbképzési ösztöndíjas
ideje lejárt 1989. VIII. 31-én az alábbi négy
fiatal geológusnak. Ettl kezdve
Horváth Adorján az Eötvös L. Tudo-
mányegyetem Alkalmazott és Mszaki

8*
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Földtani Tanszékén tudományos se-
gédmunkatárs,

Demény Attila az MTA Geokémiai Ku-
tatólaboratóriumában tudományos
munkatárs,

Török Ákos a Mszaki Egyetem Föld-
tani Tanszékén tanársegéd,

Harangi Szabolcs az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Kzettan-geoké-
miai Tanszékének munkatársa.

Az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt-
ben 1989. VII. 1-jével nyugdíjba ment
dr. Völgyi László. Á Kutatási Fosztályon
belül a geológiai osztály vezetjévé VIII.
1-tl Szerecz Ferencet nevezte ki dr. Kó-
kai János, a tröszt fgeológusa. Ugyan-
akkor — az 1993. XIL 31-ig terjed idre
— kinevezte Lelkes Ákost az osztály he-
lyettes vezetjévé.

Dr. Vándorfi Róbert, az OKGT bányá-
szati vezérigazgató-helyettese 1989. XII.
30-tól nyugállományban van. 1952-ben
kezddött olajos pályája. Utóda dr. Szabó
György.

A tröszt bányászati vezérigazgató-he-
lyettese dr. Kókai Jánost a Kutatási F-
osztály vezetése, egyben az OKGT fgeoló-
gusa tisztségekbl 1989. XII. 31 -i hatállyal
fölmentette, s ezzel egyidejleg — 1990.
I. 1-jétl — igazgatói címhasználatának
változatlanul hagyásával, kinevezte a vi-

lágbanki igényeknek megfelel külföldi
vállalkozók magyarországi tevékenységé-
nek menedzserévé (Director of New Ven-
tures).

1990. I. 1-tl 100 M$-os világbanki köl-

csön megkívánta átszervezés következmé-
nye az új tisztség létrehozása. A Geofizikai
Kutató Vállalatra (GKV) építették rá az
ügylet szakmai koncentrációját.

A nagykanizsai Kolaj- és Földgázbá-
nyászati Vállalat vezérigazgató-helyettesét,
Bardócz Bélát, e tisztségébl fölmentve,
1990. I. 1-jei hatállyal az Országos Kolaj-
és Gázipari Tröszt központja Kutatási F-
osztálya vezetjének és a tröszt fgeológu-
sának nevezte ki a bányászati vezérigaz-

gató-helyettes.

1989. december 31 -el nyugállományban
vannak

:

Dr. Gutmann György, a Dorogi Szénbá-
nyák fgeológusa,

Dr. Gerber Pál, a Tatabányai Szénbányák
fgeológusa,

Dr. Gondozó György, az Oroszlányi Szén-
bányák fgeológusa,

Hermes Miklós, a Nógrádi Szénbányák f-
geológusa,

Széles Lajos, a Bányászati Egyesülés f-
geológusa,

H. dr. Deák Margit, a M. Áll. Földtani In-
tézet Kiadói és Szerkesztségi Osztálya
vezetje (utóda Simonyi Dezs),

Elsholtz Lászlóné Subái Márta, ugyan-
ezen osztály munkatársa.

1988. X. 21-én du. 3 h-kor, közvetlenül
az érdi Magyar Földrajzi Múzeum második
állandó kiállításának megnyitása után,
ülés volt ott az 1987— 88. évi Magyar Tu-
dományos Afrika-expedíció eredményeirl.
Az eladóülés résztvevit a városi tanács
megbízottja üdvözölte. Az elhangzott ki-

lenc eladás között harmadik és negyedik-
ként hangzott el a két alábbi:

Juhász Árpád: Vulkanológiai megfigye-
lések a kelet-afrikai árokrendszerben,

Galácz András: Bajóci (középs-jura)
ammonitesz-fauna Mombasa (Kenya)
környékén.

A Szószóló, a Tudományos Dolgozók
Szakszervezetének Lapja (II. évf. 11. sz.,

1989. nov., p. 2.), Gyri Illés György tol-

lából „Évmilliók vallatóinak gondjai”
címmel cikket közölt a Földtani Intézetrl.
Bohné Havas Margit és Földvári Mária,
mint az intézeti szakszervezet tisztségvi-

seli nyilatkoztak az újságírónak.

Bányászat c. laptársunk két fontos év"
fordulóról emlékezett meg 1989. évi 6.

számában:
115 éve, 1874. VI. 15-én Budapesten

született Böckh Hugó. Tanulmányait Bu-
dapesten és Münchenben végezte. Fiata-
lon, 1900-ban nevezték ki a Selmecbányái
Bánya- és Erdmérnöki Akadémia taná-
rává, ahol 191 8-ig mködött és tankönyvet
írt. Nevéhez fzdik a nagysármási föld-

gázkút megnyitása, 1911-ben a Nyitra me-
gyei egbelli kolajkút telepítése. Kimagasló
érdemei vannak a hazai kolaj- és földgáz-
kutatás terén, továbbá távoli területeken
végzett szénhidrogén-kutatások terén. A
Magyar Tudományos Akadémia levelez
tagja és a Magyar Királyi Földtani Inté-

zet igazgatója volt.

1 869. VI. 1 8-án kelt a Magyarhoni Föld-
tani Intézet alapító levele.

Az Üf Tükör képes heti folyóirat 1989.
október 1-jei számában (XXVI. évf. 40.

szám, p. 9.) a Nemzeti Történeti Fénykép-
tár gyjteményébl származó reproduk-
ciót közöl C. Dietrich: Dr. Posewitz Ti-

vadar (1861 — 1917) címmel. Dr. Szakács
Margit rövid magyarázó szövege (rövi-

dítve):
Az iglói születés neves orvos és geoló-

gus 1879— 1884 között öt évet töltött ka-

tonaorvosként Holland Kelet-Indiában,
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fleg Borneo szigetén, ahol geológiai kuta-
tásokat végzett. Borneóról írott munkáját
Németországban adták ki, és ez ismertté
tette nevét külföldön is. Jóllehet érdeme-
ket szerzett a Tátra-kutatásban is, nevét
itthon, a szakmabelieken kívül nem sokan
ismerik.

Annál inkább bemutatásra kínálkozik
ez a fényképe, amely egy jávai mterem-
ben készült, ottani tartózkodása emlékére.
Posewitz álló alakja mellett az ül sze-

mély ismeretlen. Két bennszülött is helyet
kapott a fényképen, bizonyára a kutató-
csoport segédszemélyzetébl.
A fénykép, amely vizitkártya méret,

egyúttal egy távoli világ fotokultúráját is

tükrözi az 1880 körüli évekbl.

Budapesten egy estére msorára tzte
a magyar filmek mozija (Tanács, XIII.
Szent István körút) a Gyarmat a föld alatt

cím filmet, 1989. XI. 30-án. Ismeretes,

hogy a MAORT-per korabeli filmbeli fel-

dolgozása a szóban forgó alkotás, amelyet
évtizedek óta nem vetítettek már.

1989. XII. 28-án Szegeden emléktáblát

avattak Greguss Pál botanikus professzor
egykori lakóházán, születésének századik
évfordulóján. Szakmánk a kiváló szakem-
bert xilotómiai vizsgálatai miatt tartja

részben sajátjának. Vadász Elemér inspi-

rálására és istápolásával a kovásodott fa-

maradványokat határozta meg s e mun-
kásságát végül monográfiában is közreadta.

IGCP híradó

1989-ben négy IGCP projekt fejezdött
be: a 196., a 206., a 210. és a 236. számú.
A Tanács 1990 februárjában huszonegy

javaslatból tízet fogadott el. Ezzel az „él”
projektek száma 55-rl 61 -re emelkedett.

Az új projektek a következk:

285. A metamorfizmus Kelet-Azsiában. —
Ideiglenesen, csak 1990-re elfogadva.
Cheng Yuqi, Dong Shenbao (Kína).

286. Ids paleogén bentosz. — 1990—1994.
L. Hottinger (Svájc), K. Drobne
(Jugoszlávia), E. Catjs (Spanyolor-
szág).

288. A Gondvána varratai (szuturái) és
gyrt övezetei. — 1990—1994. R.
Unrug (USA), G. R. Sadowski
(Brazília).

290. Anortozitok és velük rokon kzetek.
1990—1994. M. Higgins (Kanada),
J.-C. Dttchesne (Belgium).

293. Geokémiai eseményjelzk (event-
markers) a fanerozóikumban. —
1990—1993. Sun Shu (Kína).

299. Geológia, éghajlat, hidrológia és karsz-
tosodás. — 1990—1994. Yuan Dao-
xian (Kína).

302. A középafrikai felsproterozóos övék
szerkezete és ércesedései. — 1990

—

1994. M. Wendorff (Zambia).
303. Prekambrium/kambrium határi ese-

ményrétegtan. — 1990—1993. M.

Brasier (Egyesült Királyság) K. J.

Hsü (Svájc).

304.

Alsókéregbeni folyamatok. — 1990—
1994. L. Ja. Aranovics (SzU), B. J.

Hensen (Ausztrália).

308. Paleocén/eocén határi események. —
1990—1994. M.-P. Aubry (USA).

Két 1989-ben csak ideiglenesen, egy évre
elfogadott projektet véglegesen elfogadtak.
Ezek: 234. Prekambriumi vulkáni-üledékes
összletek Nyugat-Afrikában, 1989— 1994,
I. Yacé (Elefántcsontpart), és 253. A
pleisztocén elvégzdése, 1989—1994, J.

Lundquist (Svédország).
Az IGCP nemzeti bizottságainak száma

87-rl 90-re emelkedett. Ezek közül ötven
(ez az eddigi rekord) nyújtott be éves be-
számolót.

Ezek alapján, a projektekben való rész-

vétel szerint, a listavezet országok: I.

NSZK (45), 2. Kína (32), 3. Ausztrália (31),
4. Egyesült Királyság (30), 5. Szovjetunió

(26), 6. Brazília (20).

Magyarország 7 projektumban vett
részt 1989-ben. A két magyar társvezetj
projekt „ellépett”: a 262-es (A tétiszi

kréta korrelációja, Császár Géza) közepes
kategóriából magasba, a 287-es (Tétiszi

mezozóos-harmadidszaki bauxitok, Mind-
szenty Andrea) alacsonyból közepesbe (a

pénzbeli támogatást illeten).

Dr. Dudich Endre
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XXI. Európai Mikropaleontológiai Kollokvium

Magyarország, 1989. IX. 4— 13

A magyar mikropaleontológia tudomá-
nyát nagy megtiszteltetés érte akkor, ami-
kor 1985. októberében a XIX. Európai
Mikropaleontológiai Kollokvium szardíniái

záróülésén határozat született arról, hogy
a XXI. kollokvium rendezési jogát Ma-
gyarország kapja meg.
A Magyarhoni Földtani Társulat elnök-

sége az 1986. október 6-i keltezés, Cher-
Chi, A. professzor asszony (Cagliari, Olasz-

ország) által aláírt hivatalos felkérés nyo-
mán az slénytani-Rétegtani Szakosztályt
bízta meg a kollokvium megszervezésével
és lebonyolításával. A szervezbizottság ve-

zetésére Kecskeméti Tibort kérte fel, aki-

nek elterjesztésére a következ személyi
összetétel szervezbizottság kezdte meg
mködését 1986. október 27-én: elnök:
Kecskeméti T., titkár: Nagymarosy A.,

tagok: Báldiné Beke M., Bércziné Makk
A., Góczán F., Horváth M., Kovács S.,

Monostori M., Oraveczné Scheffer A.
A kollokvium általános védnöke és ren-

dezje a Magyarhoni Földtani Társulat,

társvédnöke a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Központi Földtani Hivatal volt.

A tiszteleti bizottság tagjaiként Báldi T.,

Bérczi I., Dank V., Füxöp J., Hámor G.,

Nemecz E. és Matskási I. mködött
közre.

A kollokvium célja, a kialakult gyakor-
latnak megfelelen, a rendez ország kü-
lönböz korú, mikrofosszíliákban gazdag
földtani szelvényeinek megismertetése, a
szakmai kérdések helyszíni megvitatása,
gyjtés a bemutatott rétegekbl és szó-

beli információcsere volt.

Mindezt egy 8 napos kirándulás kereté-

ben valósítottuk meg, melynek során 36
szelvényt mutattunk be. A szelvényekre
vonatkozó legfontosabb információkat a
mikropaleontológusok igényeihez alkal-

mazkodva egy 352 oldalas angol nyelv
kirándulásvezetben adtuk közre.

A kollokvium 18 ország (Anglia, Auszt-
ria, Belgium, Csehszlovákia, Dánia, Fran-
ciaország, Hollandia, Izrael, Jugoszlávia,
Lengyelország, Magyarország, Német Szö-

vetségi Köztársaság, Olaszország, Spanyol-
ország, Svájc, Svédország, Szovjetunió,
Tunézia) 63 regisztrált (fizet) mikropaleon-
tológusa vett részt. A szervezbizottság
lehetvé tette, hogy az egyes feltárásoknál

minden érdekld magyar szakember részt

vehessen a programban, azonban ezek in-

tézményes ellátásáról nem volt módja gon-
doskodni. Ilyen formában még 1 7 magyar
vett részt a kirándulás egy vagy több nap-
ján.

A kollokvium 1989. szeptember 4. és 13.
között zajlott le, Budapest kiinduló- és ér-

kezési ponttal, az Északi- és a Dunántúli-
középhegységben.
A kollokvium programja a következ

volt:

Szept. 5. Magyarország rétegtanának és
tektonikájának áttekintése (Haas J.
eladása).
A kirándulás ezután rögtön megkezd-
dött. Az útvonalat és a bemutatott szel-
vényeket a következkben adjuk (záró-
jelben a földtani kor, a kzettani kifej-

ldés és a legfontosabb mikrofosszília-
csoportok szerepelnek).
Budapest— Szurdokpüspöki (miocén dia-
tomitok és diatomák)—Recsk (középs-
triász mészk, radioláriák)—Eger (szál-

lás).

Szept. 6. Eger, Windt-téglagyár (az egeri
emelet sztratotípusa, foraminiferák,
nannoplankton, sporomorpha)—Nosz-
vaj (alsóoligocén tardi és kiscelli agyag,
foraminiferák, ostracodák, nannoplank-
ton)—Novaj (az egeri emelet para-
sztratotípusa, kis és nagy foraminiferák,
nannoplankton)—Rakacaszend (kar-
bon mészk, conodonták)— Jósvaf
(középstriász lagúna mészk, foramini-
ferák, mészalgák).
Este kirándulás a Baradla-barlangba

—

Jósvaf (szállás).

Szept. 7. Aggtelek (középstriász mészk,
foraminiferák

,
dasycladaceák )—Neké-

zseny (szilur-devon mészk, conodonták)
—Nagyvisnyó (felsperm mészk, fora-

miniferák, ostracodák, mészalgák)—Rá-
kóczitelep, a M. All. Földtani Intézet
kutatóbázisán a bükkzsérci jura mész-
kbl (foraminiferák) és szokolyai kö-
zépsmiocén agyagból (foraminiferák
és nannoplankton) gyjtött zacskózott
minták bemutatása— Sámsonháza (kö-

zépsmiocén mészk és agyag, fora-

miniferák, ostracodák, bryozoák, nanno-
plankton)— Salgótarján (szállás).

Szept. 8. Ipolytarnóc (alsómiocén lábnyo-
mos homokk és kovásodott óriásfeny)
— Budapest Mátyás-hegy (eocén mész-
k), Pusztaszeri út (eocén budai márga),
Csillaghegy (oligocén kiscelli agyag), (kis

és nagy foraminiferák, ostracodák, bryo-
zoák, nannoplankton). Este rövid város-
nézés, fogadás a Magyar Állami Föld-
tani Intézet épületében, majd poszter-

bemutató— Budapest (szállás).

Szept. 9. Tata (Kálvária-domb, természet-
védelmi terület) Tardosbánya (fels-

triász mészk, foraminiferák)— Ótokod
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(eocén agyag, nagy foraminiferák)— Bu-
dapest (szállás).

Szept. 10. Dudar (eocén mészk, kis és nagy
foraminiferák, nannoplankton)— Ba-
konynána (közópskréta márga, nagy
foraminiferák, mészalgák)— Zirc (kö-
zépskréta agyagmárga, nagy foramini-
ferák, mészalgák) és oroszlányi középs-
kréta márgából gyjtött Orbitolinák
(zacskózott minták)— Olaszfalu (közép-
skréta mészk, foraminiferák és mész-
algák)— Balatonfüred (szállás).

Szept. 11. Szc (közópseocén mészk,
nagy foraminiferák) — Padragkút (fels-
eocén márga, kis és nagy foraminiferák,
nannoplankton

)
—Magyarpolány (fels-

kréta márga, foraminiferák, nannoplank-
ton, sporomorphák)—Nyírád (közóps-
eocén képzdmények bauxittelep fed-
jében, foraminiferák, nannoplankton)—
Sümeg (jura-kréta határ mélytengeri
képzdményekben, foraminiferák, eal-

pionellidák, radiolariák, nannoconus).

—

Balatonfüred, búcsúest (szállás).

Szept. 12. Balatoncsicsó (felstriász márga,
foraminiferák, sporomorphák) — Pécsely
(felstriász mészk, foraminiferák, cono-
donták, radiolariák, pelágikus crinoi-

deák)—Tihany (felsmiocén-pannóniai
tavi agyag, ostracodák)—Felsre (kö-
zépstriász mészk, dolomit és tufák,
foraminiferák, conodonták, radiolariák,
ostracodák)— Budapest. Mintafeladás
(szállás).

A továbbiakban három gondolatkörben
(tudományos, szervezési és tudománypoli-
tikai) adjuk meg a kollokvium mérlegét.

Tudományos értékelés

Harminchat, különböz szempontok (s-
lénytani, rétegtani paleoökológiai, speciális
kifejldés, mikrofosszília-gazdagság, krono-
lógiai skála) szerint kiválasztott, korsze-
ren és komplexen feldolgozott szelvény
anyagával ismertettük meg a résztvevket.
Ezek közül 3 képviselte a paleozóos, 16 a
mezozóos (10 triász, 1 jura, 5 kréta) és 17 a
kainozóos (7 eocén, 4 oligocén, 6 miocén)
képzdményeket.
A szelvények között több új feltárás volt

(Padragkút, Tardosbánya— Gorbabánya,
Balatoncsicsó); számos feltárás anyaga
elször került mikropaleontológiai feldol-

gozásra (Dudar, Magyarpolány, Pécsely),
néhányat pedig slénytani-rétegtani reví-

zió alá vettek (Recsk—Dallapuszta, Novaj,
Nekézseny, Felsre).

Az eredmények több rész-diszciplína
körében jelentkeztek.

Közülük elsnek az slénytan említend.
A szelvények többsége számos taxonómiai

újdonságot rejtett: több, a tudományra
nézve új fajt és alfajt (számuk 20-on felül

van !) tártak fel az slénytani vizsgálatok.
Különösen a mikropaleontológiai kutatá-
sok újabban homloktérbe került fosszília-

csoportjai (nannoplankton, conodonta, ra-

diolaria, micritina, calpionella stb.) szol-

gáltattak sok új taxont. A nemzetközi
kontroll „kikényszerítette” revíziók is szép
eredményeket hoztak. Ezek elssorban a
radiolaria-, a plankton foraminifera- és
Orbitolina-fauna revideálása során mutat-
koztak. Nagy érdekldést váltott ki a ma-
gyar specialitásnak számító Triasina hant-
keni (Majzon L. írta le a bükki triászból;
mi több szelvényben is bemutattuk), a
Hantken egykori lelhelyérl gyjtött
kiscelli agyag páratlan gazdaságú és meg-
tartású kisforaminifera faunája (közte sok
zónajelz taxon !) s igazi szenzációnak szá-
mított a novaji oligocénbl gyjthet gaz-
dag Nummulites- és Lepidocyclina-fauna
(a két génusz képviseli együtt !). A Num-
mulitesek itteni elfordulása Európa leg-

fiatalabb elfordulásainak egyike. Ehhez
hasonló csak a délfrancia Escornebeau fel-

soligocén rétegeibl ismert.
Kimagasló slénytani eredménynek szá-

mít Hantken kisforaminifera gyjtemé-
nyének (a híres Glavulinoides szabói rétegek
faunája) hazai gyjteményeinkben történ
felkutatása, összegyjtése, leltárba vétele,
rendszerezése és scanning-fotóval történ
dokumentálása. A rendkívül fontos revízió
— több más kollokviumhoz kapcsolódó
cikk társaságában — a Földtani Intézet
1988. évrl szóló Jelentése II. kötetében
megjelent.

Kiemelked eredmények születtek a ré-

tegtan területén. Nemzetközi jelentség
eredményeket mutattunk be néhány sztra-

totípus, ill. parasztratotípus feldolgozása
nyomán. Ezek részben klasszikus képzd-
ményekhez (budai márga, tardi agyag,
kiscelli agyag stb.), részben egyes formá-
ciók típusfeltárásaihoz (Szci Mészk —
Nyírád; Padragi Márga, — Padragkút;
Csolnoki Agyagmárga — Otokod stb.) kap-
csolódtak. Kiemelend az anizuszi-ladini

határt magába foglaló felsrei szelvény,
mely nagy érdekldést váltott ki. Néhány
szelvény különlegességét és kimagasló ér-

tékét az iránta megnyilvánuló, alig kielé-

gíthet „információéhség” és a sok pozitív
reflexió jelezte. Ennek alapján igazi réteg-

tani „csemege” volt a nekézsenyi ópaleo-
zóos, a recski triász, a dudari és padrag-
kúti eocén és a novaji oligocén szelvény.
Nagy gondot fordítottunk a bemutatott

képzdmények skörnyezeti interpretálá-
sára. A legújabb rekonstrukciós modellek
hazai adaptálása mellett néhány eredeti
rekonstrukció is szerepelt, s méltán vívta
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ki a résztvevk elismerését (Nagyvisnyó,
Padragkút, Josvaf, Baradla-tet, Puszta-
szeri út) a bemutatott paleoökológiai
elemzés.

Jelents eredménye a kollokviumnak a
természetvédelmi területek képzdményeinek
mikropaleontológiai feldolgozása. A Ba-
radla-barlang, Ipolytarnóe, Tata és Sümeg
mikrofosszília-dús rétegei esetében ez els
ízben történt meg.

Maximálisan biztosítottuk a résztvevk
számára a mintagyjtést. Ezzel a lehetség-
gel kivétel nélkül minden résztvev élt. így
kollégáink fontos összehasonlító vizsgálati

anyag birtokába jutottak, mely a pale-

ontológusok számára a leglényegesebb
taxonómiai dokumentáció. A gyjtés révén
bemutatott mikrofaunáink és -flóráink

nagy tömegben bekerültek a mikropaleon-
tológiai kutatások nemzetközi „anyag-
cseréjébe”. Egyes faunáink, flóráink to-

vábbi, elssorban speciális mszeres vizs-

gálatára több szakemberünket kérték fel

közös kutatásokra és közös publikálásra.

Mindez mikrofosszíliáink „felértékeldé-
sét” jelentik.

Mikropaleontológiai eredményeink, mun-
kánk jobb megismertetésére, ill. a legújabb
külföldi kutatások bemutatására poszter-

kiállításokat szerveztünk Budapesten és

Balatonfüreden. Elbbi helyen a mikro-
paleontológusok egyénileg mutatták be
eredményeiket (megnyugtató volt a jelen-

ts magyar részvétel), utóbbi helyen a Ma-
gyar Olajipari Múzeum és a Bauxitkutató
Vállalat egy-egy kis kiállítása keretében
hívta fel a figyelmet a mikropaleontológia
és az olaj-, ill. bauxitkutatás eredményes
együttmködésére.
A minél sokoldalúbb informálást szán-

dékoztuk elsegíteni néhány kisebb, ma
már nehezen beszerezhet magyar mikro-
paleontológiai munka hasonmásaival.
Hantken ma is jól használható és keresett

foraminifera katalógusait adtuk ki reprint-

ben e célból. A 3 kis kiadvány nagy kelen-

dségnek örvendett. Mint ahogy jelents
sikerrel szolgálta fenti célt a Földtani In-

tézet mikropaleontológiai kiadványainak
árusítása is.

Szervezési munka

A kollokviumok sorában a mikropale-
ontológiaiak sajátos helyet foglalnak el.

Ezeken ugyanis nem hangzanak el eladá-
sok (az általános földtani keretet felvázoló

bevezet eladástól eltekintve), hanem egy
10 napos kirándulás adja ki a programot.
Mindez jelents, szerteágazó, és ersen
„összefogazódó” szervezési feladatokat ró

a rendezkre.

A tudományos szervezési feladatok közül
a legfontosabbak: a bemutatandó szelvé-

nyek kiválasztása, a kiválasztott szelvé-

nyek anyagának begyjtése, szakmai fel-

dolgozása, az eredmények tanulmány szin-

t összefoglalása a kirándulásvezet kötete
számára; a kirándulásvezet kéziratának
lektorálása, fordítása, nyelvi lektorálása és

szerkesztése. A kirándulásvezett Báxdiné
Beke M., Nagymarosy A. és Oraveczné
Schefeer A. közremködésével Kecske-
méti T. szerkesztette. A technikai szer-

kesztés nagy figyelmet és szakértelmet kö-
vetel munkáját Rémi Róbertné végezte
magas színvonalon.
A szervezés technikai feladatai közül a

legjelentsebbek a szállás, az élelmezés, a
bels utaztatás (2 autóbusszal), valamint a
kijelölt feltárások bemutatásra alkalmas
állapotba hozásának, a gyjtött minta-
anyagnak a terepjárás alatti és külföldre

szállításának megszervezése volt. Mind-
ezek számos kisebb-nagyobb technikai

(pl. jelöltáblák biztosítása) és adminiszt-
ratív (pl. kiviteli engedélyek beszerzése)

feladatot vontak maguk után. A kisebb
feladatok között szerepelt többek közt: a
résztvevk tiszteletére adott fogadás, több
kiegészít kulturális program (slénytani
témájú festmény-kiállítás, folklór-est, bu-
dapesti városnézés stb.), alkalmi posta-

bélyegzés megszervezése, a résztvevk uta-

zási, egészségügyi és gépkocsitárolási prob-
lémáinak megoldása.
Hogy mindez jó színvonalon megvaló-

sulhatott, ahhoz a szervezbizottság ernye-

detlen munkáján kívül a szakmai és hiva-

talos szervektl, intézményektl és szpon-

zoroktól érkez segítség, valamint a tech-

nikai szervezés és adminisztráció terheit

mindvégig hordozó Zimmermann Katalin
társulati ügyvezet titkár sok fáradsága és

jó szervezképessége szükségeltetett.

Tudománypolitikai vonatkozások

1. Kollokviumunk révén a figyelem kö-

zéppontjába került szakterületünk itthon és

egész Európában. Nemcsak kutatóintéze-

teink, hanem a mikropaleontológia ered-

ményeit felhasználó más intézmények és

vállalatok is támogatólag álltak ügyünk
mellé. A külföld is jelentsnek tartotta

kollokviumunkat, amit jól érzékeltet a
résztvevk minsége. Európa legkiválóbb
mikropaleontológusai tisztelték meg ren-

dezvényünket. Közülük néhány nagy név:

Schaub, H. (Basel), Kresenninikov, V. A.
(Moszkva), Hottinger, L. (Basel), Perch-
Nielsen, K. (Zürich), Cherchi, A. (Cag-

liari), Schroeder, R. (Frankfurt/M.).

2. Felfigyelt kollokviumunkra az Inter-
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national Palaeontological Association (IPA)
és az UNESCO 1QCP Titkársága is. Elbbi
nemcsak propagálta rendezvényünket az
Episodesban, de 1000 US $ támogatást is

adott. (E támogatásból 3 külföldi kolléga
részvételi költségeit is fedeztük.) Az IGCP
ftitkára pedig a magyar mikropaleonto-
lógiai kutatások eredményeit méltató be-

vezett küldött kirándulásvezet kötetünk
számára.

3. Kollokviumunk kiadványaiban (ki-

rándulásvezet, Földtani Intézet Évi Je-

lentése tematikus száma stb.) olyan érté-

kekkel gyarapítottuk a magyar mikropale-
ontológia szellemi kincstárát, melyek egész
földtani kutatásunknak hasznára válnak.

4. Jelents eredménynek számít, hogy a
kollokviumra sikerült mozgósítani az összes

magyar mikropaleontológust. Minden mikro-
paleontológusunk — kivétel nélkül — vál-

lalt kisebb-nagyobb feladatot, így rendez-
vényünk a magyar mikropaleontológia
nagy seregszemléje volt.

5. Nagy tudománypolitikai jelentsége
van azoknak az együttmködési kapcsola-
toknak, melyek a kollokvium során alakul-
tak ki. Számos két- és többoldalú prog-
ramba, IGCP projeetbe és teambe kap-
csolódhatnak be a magyar mikropale-
ontológusok.

6. Hatalmas információs anyag áramlott
be a kollokvium ideje alatt szakterületünk-
be. Többszáz új eredményt, adatot, mód-
szert magába foglaló dolgozattal gyarapod-
tunk. Ha ehhez hozzávesszük a konzultá-
ciók és diszkussziók során végbement gon-
dolat- és ötletcserét, felbecsülhetetlen ér-

ték szellemiekkel gyarapodtunk.
Mind a szervezbizottság megítélése

(a kollokviumot 1989. okt. 20-i záróülésén
értékelte), mind a külföldi résztvevktl
(SCHROEDER, R., ChERCHI, A., PAVLOVEC,
R., Hlltermann, H., Fuchs, R., Spiegler,
D., Geroch, S.) érkezett elismerések alap-
ján megállapítható, hogy a magyar mikro-
paleontológusok egy jól sikerült, eredmé-
nyekben gazdag kollokviumot rendeztek.

Dr. Kecskeméti Tibor

Móra László: A természettudományi ku-
tatások állami támogatása a két világ-
háború között — Magyar Tudomány 1989/9.

pp. 768—775.

Az Akadémia folyóiratában napvilágot
látott tanulmány több szakterületünket
érint megállapítást is közöl a tárgyalt id-
szakról. Arról a periódusról, amelyrl év-
tizedeken át úgyszólván szó — legfképpen
tárgyilagos szó ! — sem esett.

Klebelsberg programja az Országos
Természettudományi Alap létrehozásához
vezetett, amely már a húszas évek közepén
számottev támogatásokat adott. így a
Földrengési Obszervatórium vezetje, Kö-
vesligethy Radó mszereket vásárolt,
Cholnoky Jen az Alföldrl készült tér-

képekhez kapott pénzt.
1926-ban alakult meg az Országos Ter-

mészettudományi Tanács. Ennek elnöke és

alelnöke, valamint ügyvezetje volt. Ezt az
utóbbi tisztséget 1936-tól 1945-ig Mauritz
Béla látta el, professzori, rektori és egyéb
tisztségei mellett.

Az ügyvezet igazgató, mint az OTT
állandó eladója, fogalmazta a leveleket,

évi jelentéseket, munkájában egy négyórás
irodai munkaer segített, aki gépelt és az
iratokat kezelte. Az OTT postacíme is meg-
egyezett a mindenkori ügyvezet igazgató
tanszékéével.
A publikációk támogatására példa, hogy

az anyagi er híján 1930 és 1935 között
szüneteltetni kellett volna a Nemzeti Mú-
zeum természeti tárainak Annalesét az
OTT pénze hiányában. Ez pedig nem csak
eredményeik közreadásától, hanem az
Annalesért kapott 220 cserefolyóirattól is

megfosztotta volna ket.
1931. augusztus 24-én Klebelsberg

megvált miniszteri tárcájától. Utódai, f-
leg Hóman Bálint minisztersége idején

(1930—1944) a legtöbbet az orvostudomá-
nyok támogatására fordítottak (45,1%), a
legkisebb összegek az ásvány-földtani

(6,9%) és a geofizikai-csillagászati (3,8%),
végül az erd-, mezgazdasági és mszaki
témákra (1,9%) jutottak. Az utóbbiakat
ugyanis, közös megállapodás alapján, a
Széchenyi Tudományos Társaság támogatta.
Az ásványtan területén Sztrókay Kál-

mánnak az 1936 és 1941 között kiutalt

7900 peng támogatás tette lehetvé, hogy
a kristályok képzdését és növekedését ta-

nulmányozza egyirányú áramló közegben.
A fiatal kutatók támogatása keretében
Török Zoltán kolozsvári tanár az erdélyi

havasokban végzett földtani és kzettani
vizsgálataihoz részesült segélyben 1943-ban

,,A vázlatos áttekintés alapján is meg-
állapítható, hogy az OTT és az Alap a két
világháború közötti tudománypolitika alig

ismert és méltányolt eredményeihez tar-

tozik . . . Viszonylag kisebb támogatások-
ból is kiemelked eredmények születtek.

A kiválóságok mellett pedig sok fiatal te-

hetség pályafutását egyengették, így pél-

dául Erdey-Grúz Tiborét, Lengyel Bé-
láét és Sztrókay Kálmánét.”

Az egykori Alap és a mai OTKA céljai

megegyeznek, egyaránt az alapkutatásokat
támogatják, ehhez ugyanazt a módszert
használják. Kaszap András
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SZERZTÁRSAINKHOZ !

Kérjük, hogy a Földtani Közlöny Szerkesztbizottságához beküldött kéziratokat az
alábbiak szerbit szíveskedjenek elkészíteni:

1. Minden oldal (az esetleges apróbets szedések is) kettes sorközzel, soronként 50 leütés-

sel, 25 sorral készüljön.

2. A fokozódó papírhiány miatt és a hosszú átfutási id lerövidítése érdekében egy-egy
cikk nmx. 15 szabványoktól (lásd az I. pontot) terjedelm lehet, beleértve a táblázatokat
és az idegen nyelv rezümé szövegét is, ami max. 2— 3 gépelt oldal legyen.

3. A cikkhez max. 8—10 ábra tartozhat, a megfelel feliratokkal és jelmagyarázattal
(ez nem számít bele a 2. pontban említett 15 oldalba). Az ábracímeket és a jelmagyará-
zatokat külön (tehát nem a szövegben !) kérjük. Az ábrák helye a szövegben megjelö-
lend.

4. Amennyiben fénykép-tábla melléklet szükséges, kérjük, hogy pl. egy smaradvány
vagy kristály (stb.) csak egy fényképen szerepeljen, a táblák száma sem lehet több
5— 8-nál. A fényképek minsége kliséképes kell legyen.

5. A gépelt szövegben a szerz által kívánt kiemeléseket kérjük ceruzával megjelölni,
miden más megkülönböztetést (pl. csupa nagybet stb.) mellzni kérünk.

6. A Földtani Közlönyben csak olyan cikket közlünk, amelyet megelzleg a Társulat
fórumán eladtak és megvitattak. Ezt a címhez tartozó lábjegyzetben minden esetben
fel kell tüntetni.

7. A lektorok kijelölése a szerkesztbizottság feladata. Mellékelt lektori véleményt nem
veszünk figyelembe.

8. A szerkesztbizottság csak a fentieknek megfelel kéziratot fogad el.

9. Kérjük Szerztársainkat, szíveskedjenek a közlés céljából kívánt postacímüket (irányí-

tószámmal) megküldeni. Továbbá közölni pontos lakcímüket és személyi számukat,
amely adatokra a szerzi díj kiutalásához van szükség.

1

0.

A korrektúrára visszaküldött levonatokat javítás után kérjük minden esetben
Dr Kaszap András címére, és nem a Társulat titkárságára eljuttatni, ill. ajánlott
küldeményként postára adni (1034 Budapest III., Nagyszombat u. 25. II. 87.).
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