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A Magyarhoni Földtani Társulat nevében köszöntjiik a 8o esztends Vadász
Elemér t. Életútjának e nagy jelkövénél, úgy gondoljuk, nem szakmai méltatást kell

adnunk, hanem az embert. Vadász Elemért kell örömteljesen üdvözölnünk!

Az embert, aki az igazi, jó értelemben vett forradahniság és a becsületes humánum
bizonyságát adta egész életével. Az embert, akinek dolgozószobája ajtaja a szó szoros értelem-

ben mindig nyitva van szakmai és emberi problémák eltt, aki mindig mindenkinek, minden-

ben, mindenhol segíteni akar. Akit szakmai és tudományos munkánk minden kérdése

izgatott és izgat ma is, a legfiatalabbakat meghazudtoló lelkesedéssel, aki mindannyiunk szá-

mára példát mutat hivatástudatból. Aki azt a mondatot irta ki Intézetének falára, hogy

,,A lehetséges dolgokat azonnal elintézzük, a lehetetlenekre egy kis idt kérünk'\

Vadász Elemér alkotó forradalmiságának szép bizonyítéka a geológusképzés

megindításakor tanúsított magatartása : az egyetem alkotmányában a geológus szak még nem
volt jóváhagyva, de Vadász Elemér már megindította a képzést és vizsgáztatott.

A szükség törvényt bont, ha az elreviszi mindannyiunk ügyét.

Üdvözöljük azt a tudóst, akinek a régivel való szakítás ma sem okoz problémát
,
ha új

igazságokat ismer meg. Aki szakadatlan fejldésében nézi tudományunkat, a realitásoktól

soha el nem szakad, a dialektikus módszert a materialista igazság kialakítása érdekében mindig

alkalmazza, de aki erkölcsi területen az eszmeiség ideáljának tiszteletét soha nem téveszti

szeme ell.

Szívbl örülünk, hogy Vadász Elemér közöttünk van, hogy velünk együtt

dolgozik és az ö kritikus szelleme, ítélképessége segíti elre a magvar nép szolgálatában álló

alkotó, kutató Földtan tudományát.

dr. K e r t a i György





ÉRTEKEZÉSEK

A KELETI-ALPOK HATÁRTERÜLETÉNEK REGIONÁLIS GEOFIZIKAI
ÁTTEKINTÉSE

Dr. SCHIJFFER VIKTOR*

(13 ábrával)

Összefoglalás : A földkcreg vastagságának szeizmológiai vizsgálata azt mutatja,
hogy a Bécsi-medencébl a Kárpát-medencék belseje felé haladva, a Mohorovicic felület kb.
12 km-t emelkedik kelet felé, a Dima—Tisza közén érvén el tetözónáját.

A Kárpátok övezte Pannon-medence alatt egy jelents kiemelkedés földköpeny-
magaslat, 30— 40 km mélységben fekv „közbüls tömeg” terül el. E földköpenymagaslat
feletti felszíni zóna hijDertermikus terület, amelynek hfluxusa kb. kétszer nagyobb a földi
kontinentális átlagértéknél.

A földkéreg felsbb részének tektonikai szempontból legérdekesebb nagyszerkeze-
tét a Pannon-medencében a Pelagoniai-masszívumot a Cseh-masszívummal és a Szudéták-
kal összeköt ún. ,,Dunántúl— bácskai paleozóos küszöb” képezi, valószínsítvén azt
a feltevést, hogy a Cseh-masszívum a Pelagoniai-masszívummal egykor összefügg alaku-
latot képezett.

Az Alpoknak és a Kárpátoknak a tektonikai képe a Bécsi-medencét és a Kisalföldet
övez területen teljes mértékben valószínsíti azt a feltevést, hogy a Dunántúl— bácskai
paleozóos küszöb egykor a Cseh-masszívum tömegébl kiindulva vonult délkelet felé és
mint egy „Bohémia—Transzdauubiai gát” fejtette ki a hatását a Keleti-Alpok— Nyugati-
Kárpátok határszerkezeteinek kialakításakor.

A Kisalföld Keleti-Alpokkal szomszédos területének jellegzetes szerkezeti eleme
a Rába-árok, melyet nyugaton a I, ó c z y sen. által ,,Dimántúli-küszöb”-nek nevezett és
a Nyugati-Kárpátok csapásában délnyugatra húzódó, a Kisalföldet a Belsalpi Bécsi-
medencétl és a Gráci-medencétl elválasztó magasvonulat, keleten pedig az ún. Rába-
vonal határol.

Földtani ismereteink mai állása szerint feltételezhet, hogy a Keleti-Alpok takaró-
rendszere a Rába-vonalig terjed.

A Rába-vonal keleti oldalán mezozóos mészköösszlet képezi a harmadkori medence-
aljzatot, n3mgati oldalán pedig kristályospala alapja van a Rába-ároknak.

A Rába-vonal Közép-Európa keleti részének leghatározottabb tektonikai vonala,
mely a Déli-Alpok zónájából kiindulva és a lüsalföldet a Gömöridák felé haráutolva az
Északkeleti-Kárpátokig követhet. Ezen nagy fontosságú tektomkai vonal az általa átszelt
területen éles határfelületként jelentkezik:

a gravitációs és mágneses anomáliák csapásirányaiban,
a pliocén vége óta végbement vertikális kéregmozgások folyamán süllyed és emel-

ked területek között,
a geotermikus gradiens értékeiben jelentkez ugrásszer változásban.
E vonal mentén tört fel a Kárpátok fiatal bels vulkáni koszorújának a Keleti-

Alpok dunántúli végzdését indikáló vonulata, amely Magyarország területén Szentgott-
hárdtól Gyrön át hiizódik északkelet felé.

I. Kéregszerkezeti viszonyok

A földkéreg vastagságának szeizmológiai vizsgálata azt mutatja, hogy a Bécsi-

medencébl a Kárpát-medencék belseje felé haladva, a Mohorovicic-felület kb 12

km-t emelkedik kelet felé, a Duna—Tisza közén érvén el tetzónáját (S c b e f f e r,

1964).

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat nyugatmagyarországi vándorgylésén. Kszegen,
1964. máj. 28-án. Kézirat lezárva 1964. jún. 15.
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A Kárpátok övezte Paiinou-inedeiice alatt kb. 30 km tetmélység földköpeny-

magaslat terül el** (lásd az i, ábrát). K földköpenymagaslat zónája hipertermikus terület,

amelynek hfluxusa kb. kétszer nagyobb a földi kontinentális átlagértéknél.

A földkéreg felsbb részének tektonikai szempontból legérdekesebb nagyszerkeze-

tét a Pannon-medencében a Pelagoniai-masszivumot a Cseh-masszívummal és a Szudé-
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I. ábra. A földkéreg vastagsága a Kárpát-medencék zónájában szeizmológiai adatok alapján, a geotermikus
mélységlépcsö regionális értékeinek feltüntetésével, S c h e f f e r V. szerint. Magyarázat; i. Gránit,
kristályospala és harmadidszaki vulkáni képzdmények, 2. A Mohorovicic-feliUet mélysége km-ben, 3.

A Mohorovicic-felület azonos méb'ségeinek vonalai, 40 km, 4. Regionális geotermikus mélységlépesö ér-

tékek m/C°-ban, 5. Azonos regionális geotermikus méb'séglépcsö értékek vonalai, 30 m,/C°

Abb. I. Máchtigkeit dér Erdkruste in dér Zoiie dér Karpatischeu Becken auf Grund seismologischer Anga-
ben, mit Anfülirung dér regionalen Werte dér geothermischen Tiefenstufe, uach V. S c h e f f e r. E r k 1 á-

rungen: i. Gránit, kristalliner Sehiefer und tertiáre Vulkanite, 2. Tiefe dér Mohorovicic’schen Fláche
in km, 3. Isobatlienlinien dér Mohorovicic’schen Fláehe, 40 km, 4. M'erte des geothermisehen Gradientes

in m/°C, 5. Einien dér gleiehen regionalen Werte des geotiiermisclien Gradientes, 30 m/°C

tákkal összeköt ún. ,,Dimántúl-bácskai paleozóos küszöb’’ képezi (2. ábra), valószínsít-

vén azt a feltevést, hogy a Cseh-masszívum a Pelagoniai-masszívummal egykor össze-

függ földtani alakulat volt (vS c h e f f e r , 1959).

Az Alpoknak és a Kárpátoknak tektonikai képe a Bécsi-medencét és a Kisalföldet

övez területen teljes mértékben valószmsíti azt a feltevést, hogy a Dunántúl-bácskai

** A földkéregvastagság értékek meghatározása az egyes országok földrengési intézetei által pub-
likált szeizmológiai adatok tekintetbevételével történt. Magyarország területén robbantásos, ún. mély-
szeizmikai módszerekkel is történtek földkéreg\’astagság meghatározások, melyek ugj’ancsak megállapí-
tották a földköpeny viszonjdagos magaslatát ebben az övben, a szeizmológiai adatok alapján megadottnál
néhány km-rel kisebb mélységben (G á 1 f i—S t e g e n a, 1959). Mivel azonban ilj'en mérések egj'^elöre

csak Magyarország területére korlátozódtak, eredmén5'ei e^-elöre nem használhatók fel a Kárpát-meden-
cék zónája földkéregvastagság térképének megszerkesztéséhez.
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paleozóos küszöb földtani alakulata egykor a Cseh-masszívum tömegébl kiindulva

vonult délkelet felé, és mint egy ,,Bohémia—Transzdanubiai gát” fejtette ki hatását a

Keleti-Alpok és a Nyugati-Kárpátok határszerkezeteinek kialakitásakor.

E határzóna alpi és kárpáti területeinek földtani felépitésbeli különbözségét,

melyet 3. ábránkon Tollmann nyomán (T o 1 1 m a n n
, 1963) rajzoltunk fel, az

2. ábra. A Dunántúl— bácskai paleozóos küszöb és a kraistida törésreiidszcr folytatása a Kárpát-meden-
cében. Magyarázat: i. Gránit, kristályospala és harmadidszaki vulkáni képzdmények, 2. Tekto-

nikai vonal, 3. Kraistida zóna
.ább. 2. Transdannbiscli — Bácskáéi- paláozoische Schwelle und Fortsetzung des Kraistiden-Bruchsystems
im Kárpátén Becken. E r k 1 á r u n g e n; i. Gránit, kristalliner Schiefer und tertiáre Vulkanite, 2. Tek-

tonische I,inie, 3. Kraistiden-Zone

ábrán ugyancsak feltüntetett ,,Bohémia—Transzdanubiai gát” helyzetével egybevetve,

valószínsíthetjük ezen si szerkezet szerepét a mai tektonikai kép kialakításában.

A földkéreg legfels része hegységszerkezeti jellegzetessége a Keleti-Alpok taka-

róinak északi vergenciája és a kárpáti ívnek kifelé mutató vergenciája a földköpeny

domborzatában látszik determínáltnak (4. ábra) és a földkéreg izosztatikus egyensúlyba

jutási törekvésének következménye (Scheffer, 1952).

JI. Alpi és kárpáti takaróredk

A Keleti-Alpok (Tollmann, 1963), valamint a Nyugati-, Északi- és Észak-

keleti-Kárpátok jellegzetes takarórendszereinek területei (M a h e 1
, 1961) az 5. ábrán

bemutatott gravitációs anomália térképen nagy kiterjedés, regionálisan negatív ano-
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mália értékekkel vannak jellemezve. Földtani ismereteink alapján megállapítható, hogy a

gravitációs depressziós terület nem a morfológiához, hanem a takarórendszerhez látszik

kapcsoltnak (pl. a Magyar Kisalföld nyugati felének sík területei is e rendszerhez tar-

toznak) .

3. ábra. A Keleti-Alpok —Kárpátok határzónájának tektonikai vonatkozásai. (A Keleti-Alpok és Kárpá-
tok geológiai korrelációja A. T o 1

1

m a n n szerint.) Magyarázat: i. Molassz, harmad- és negyedid-
szaki medencék, fiatal vulkánitok, 2. Helvétikum— Piennidek, 3. Flis, 4. Pennin, 5. Tátridák, 6. Alsókelet-
alpi— Krizna és Veporidák, 7. Középkeletalpi; kristályos és kvarcfillit, 8. Kozépkeletalpi: permo-mezo-
zoikum, 9. Felsökeletalpi kristályos, 10. Felskeletalpi gömörida paleozoikum, ii. Felskeletalpi— Choc-
gömörida mezozoikum, 12. Periadriai eruptiva, 13. Dinaridák, 14. Cseh- és Pelagoniai-masszívum, 15.

A Dunántúl— bácskai paleozóos küszöb tektonikai vonalai

Abb. 3. Tektonische Züge dér Grenzzone dér Ostalpen— Kárpátén. (Geologische Korrelation dér Ostalpen
und dér Kárpátén nach A. Tollmann.) Erklárungen: i. Molasse, tertiáre und quartare Becken,
junge Vulkanite, 2. Helvetikum— Pienniden, 3. Flysch, 4. Pennin, 3. Tatriden, 6. Unterostalpin: Krizna
und Veporiden, 7. Mittelostalpin: Kristallinikum und Quarzphyllit, 8. Mittelostalpin: Permo-Mesozoikiun,
9. Oberostalpin: Kristallinikum, 10. Oberostalpin: Gömöriden-Paláozoikum, ii. Oberostalpin: Choö— Gö-
möriden-Mesozoikum, 12. Periadriatische Eruptiva, 13. Dinariden, 14. Böhmisches und Pelagonisches

Massiv, 15. Tektonische Dinien dér Transdamibisch— Bácskaer paláozoischen Schwelle

A. Tollmann megállapítása szerint a Gráci-niedence paleozóos szigetei és a

dunántúli-küszöb (vSüdburgenlándische Schwelle) a Keleti-Alpok takarórendszeréhez

tartoznak. A Kszegi- és Soproni-hegységek dimántúli, magyar területre es alakulatai a

Keleti-Alpok takarórendszerének felszíni nyiilványai.
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„A Sopron és Kszeg vidéki kristályos vonulatrészek a Kisalföld felé, hirtelen

leszakadással, a fiatal harmadidszaki rétegek alatt tnnek el. Jelenlétüket igazolják a

Sopron megyei Mihályi község határában lemélyitett mélyfúrások, amelyek 1460— 2470 m
közötti mélységekben, a pannóniai rétegek alatt, helyenként tortouai és szarmata réteg-

foszlányoknak és azok törmelékemek harántolása után közvetlenül a fillitbe és agyag-

palába jutottak” (Vadász, 1960).

Vendel M. (Vendel, 1960) a Soproni- és Kszegi-hegységbeli felszíni, vala-

mint a kisalföldi mélyfúrások által elért kristályospalákat a Keleti-Alpok takaróinak

3

4. ábra. A Mohorovicic-felület mélysége a Kárpát-medencék zónájában. Magyarázat: i. Vergenciák,.
2. Izosztatikns depressziók, 3. A Mohorovicic-felület mélysége km-ben

Abb. 4. Tiefe dér Mohorovicicschen Fláche in dér Zone dér Karpatischen Becken. E r k 1 á r u n g e n :

I. Vergenzen, 2. Isostatische Dcpressionen, 3. Tiefe dér Mohoroviéié’schen Fláche in km

rendszerébe sorolja. K tekintetben felfogása megegyezik A. T o 1 m a u n elképzelésével,

aki L,. Köbér szintézisét kismértékben módosítva adta közre tektonikai összefogla-

lását a Keleti-Alpokról (T o 1

1

m a n n, 1963).

A Kisalföld nyugati felében az utóbbi években lemélyített több mélyfúrás ért el

olyan kristályospala medencealjzatot, amelynek kzetanyaga a Soproni-, illetve a Kszegi-
hegységek paláival azonosítható (K r ö s s y, 1958).

A Keleti-Alpok tektonikájának lényeges vonását az a takaróreds felépítés jelzi,

amely szerint a részben mezozóos összletekkel borított paleozóos kzetek kristályospala

pikkelyei és takarói mezozóos rétegösszleten foglalnak helyet.

Az utóbbi évek folyamán lemélyített mélyflírások eredménye mind keletebbre

hozta a Kisalföld fiatal üledékeinek takarója alatt a Keleti-Alpok takarórendszerének

dunántúli kiterjedését. Ezt K r ö s s y L. a 6. ábrán bemutatott térképe tükrözi.

Tollmann kelet-alpi tektonikai vázlatából kitíínik, hogy a Déli-Alpok északi

szegélyén a takaróredk kezdetét az eruptív kzetek olyan felszíni vonulata kíséri, mely a
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takaróreudszcr déli szegélyét annak egész hosszúságában követi a földkéregnek ezen, szi-

lárdságtanilag nagy mértékben igénybe vett zónájában.

A Keleti-Alpok takarórendszerének Kisalföld alatti végzdése mentén végzett

mágneses mérések eredményei alapján (Scheffer — Kántás, X 953 ) (7 - ábra)

ebben az övben is megállapitható az eltemetett eruptív kzeteknek egy, a Rába-vonalat

követ hosszú sora.

6 . ábra. A Kisalföld harniadidszaknál idsebb medencealjzata. Szerkesztette K ö r ö s s 3’ K. Magya-
rázat: I. Felszíni ópaleozóos kristályos kzetek, 2. Harmadidöszak eltti üledékes kzetek, 3. Harmad-
idszaki vulkáni kzetek, 4. Mébdúrás, 5. A harmadidszaknál idsebb medencealjzat felszíne fúrások
alapján, ó. A harniadidszaknál idsebb medencealjzat felszíne geofizikai mérések alapján, 7. Nagyszerke-

zeti vonalak a medence belsejében

.^bb. 6 . Vortertiárer Beckenuntergrinid dér Kleiuen Ungarischen Tiefebene. Zusammengestellt von L.
Krössy. Frklárungen: r. Ausbisse altpaláozoischer kristallinen Gesteine, 2. Vortertiáre Sedi-
mentgesteine, 3. Tertiáre Viilkauite, 4. Tiefbohrung, 5. Oberfláche des vortertiáren Bcckeuuntergrundes
nach Bohrungsangaben, 6. Oberfláche des vortertiáren Beckenuntergmndes nach geophysikalischen Mes-

sungen, 7. Grosstektonische Binien im Beckeninneren

A Nyugati-, Északi- és Északkeleti-Kárpátok takarórendszerének déli végzdéseit a

Kárpátok ún. ,,bels vulkáni koszorú”-jának felszíni tömegei követik.

A takarók övének délkeleti és déli végzdése után, a Rába-vonaltól délkeletre

fekv területen a Magyar középhegység vonulatának megfelel autochton tömegek nagy
anomália-értékekkel jellemzett északkelet— délnyugat csapásirányii zónája jelentkezik a

gravitációs anomália képben (Scheffer, 1960).

A Dunántúl délnyugati részén a Déli-Alpok vonulatának folytatásaként a horvát-

országi Száva-redkbl kiindulva a Balatontól D-re, a felszül alatt, vele párhuzamos
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csapásban vonul át a Pannóniái-medencén a ..délalpi torlódás öve” (V a d á s z, 1954)

(8. ábra).

E vonulat a varisztikus medencealjzatra, a Dimántúl — bácskai paleozóos küszöbre

merlegesen települve, paleozóos és mezozóos pásztákra tagoltan liarántolja a Pannó-

niai-medence területét. líz a tektonikai öv neogén eredetnek tekinthet (Kovács,

8. ábra. A dél-alpi vonulatok öve a Magyar Medencében, Scheffer V. szerint. Magyarázat: i. Grá-
nit, kristályospala és harmadidszaki vulkáni képzdmények, 2. Tektonikai vonal, 3. Dél-alpi vonidatok

öve, 4. Magyar középhegység tengelye

A bb. 8. Zone dér südalpinen Gebirgszüge im Ungarischen Becken nach V. Scheffer. Erklárun-
g e n: i. Gránit, kristalliner Scliiefer und tertiáre Vulkanite, 2. Tektonische L,inie, 3. Zone dér südalpinen

Gebirgszüge, 4. Achse des Ungarischen Mittelgebirges

III. A Keleti*Alpok határterületének regionális szerkezeti viszonyai

A Rába-árok

Már a régi dunántúli ingamérések eredményeibl (Scheffer — Kántás,
1952. 1953) és Keltái Gy. 1956-os ,,A szarmatát követ üledék vastagsága Magyar-
országon” (K e r t a i, 1957) cíni térképébl is megállapítható volt ez az árokszerkezet,

mely a Kisalföld fiatal üledéktakarója alól kiindulva húzódik a Rába-vonal mentén a

Mura-völgy felé. Az árok legmélyebb részei annak északkeleti és délnyugati szakaszain
voltak megállapíthatók. Az árok középs részén a gravitációs és földmágneses anomáliák

®gy nyeregszer magaslatot indikálnak. J a s k ó S. geológiai felvételei alapján (J a s k ó,

1948) az ennek megfelel földtani magaslat északnyugat— délkelet csapásirányú és

tengelye Kszeg— Sárv'ár— Ukk—Sümegen át húzódik.
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Szeizmogeológiai adatok alapján (R é t h 1 y, 1952; Simon, 1939; Csömör—
Kiss, 1958) megállapitható, hogy a Rába-árkot szegélyez területek a Alagyar-medence
viszonylag kis szeizmicitásában, Gyr, Komárom, Szombathely és más földrengés! epi-

centrumokkal, élénk szeizmicitásúak.

sabb törésvonalak

Abb. 9. Raab-Graben nach den Angaben von I,. K r ö s s y, I<. D u b a y, I. V u í k o v i é, R . F i I-

j a k und tV. Aksin. Erklárungen: i. Rageriingstieíe dér Oberffáche des vortertiáren Becken-
untergrundes unter dem Meeresniveau in Metern, 2. Ausbisse vortertiarer Gesteine, 3. Tertiáre Vulkanite,

4. Wichtigere Bruchlinien

9. ábránk a Rába-árkot tünteti fel K r ö s s y h. (1958) a Kisalföld, D u b a y
1,. (1962) a Zalavidék és I. Vuckovic R. Fii jak és V. Aksin (1959) Jugosz-

lávia adatai alapján.

Az árok középs, 3000 m-nél sekélyebb szakasza a Kisalföld alatti mély medence-

részt az lin. Zala-medencével köti össze. Ez utóbbi területén a Rába-árok egyesül a Mura-

és Dráva-árkokkal. Ezen árkok egyesülésének területe süll3"edt a legnagy’obb, 5000 métert

meghaladó mértékben. E terület tektonikájával Balkay B. is foglalkozott két

értekezésében (B a 1 k a 1959 és 1960).
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A Rába-vonal elnevezésen a Rába-árok délkeleti szárnyát, süllyedési felületét

értjük. M a h e 1 adatai alapján (M a h e 1, 1961) feltételezhet, hogy e vonal a Kisal-

föld északkeleti szegélyének harántolása után az Északi-Kárpátok zónájáig húzódik.

‘ Délnyugat felé a Rába-vonal a Mura-árok déli partjához csatlakozva folytatódik.

A ,,D unánti'ili-küszöb” területe

A Rába-vonaltól északnyugatra fekv terület gravitációs és mágneses anomáliái-

nak irányítottsága ÉÉK-DDNy-i (S c h e f f e r, 1958) (10. ábra).

Ez a környezetétl különálló anomália-csoport jelenlegi ismereteink alapján

önálló tektonikai egység, amely a Kiskárpátok, Lajta- és Rozália-hegységek csapás-

irányában fol5datódik délnyugat felé. Csapásiránya megegyezik a Rába-vonal, a Rába-

árok és az ezek mentén húzódó fiatal vulkáni koszorú csapásával.

R. Janoschek szerint (J a n o s c h e k, 1957) ^ ,,Südburgenlándische

Schvvelle” névvel jelölt küszöbvidék nagy részben hannadkorú rétegek által elfedett,

graviméter mérésekkel kimutatott gerincvonulat. Ennek felszínén ó c z y sen. eredeti

fogalmazása szerint (L ó c z y, 1913) kicsi, paleozóos rétegekbl álló hegyrögök ülnek.

Az Irottktl a Vas-hegyen keresztül Szentgotthárdnak tart, majd onnan a Stadelbergen

keresztül Murecken át a Possruck keleti részén végzdik.

E geiáncvonulat földtani magvát K. K o 1 1 m a n n szerint (K o 1 1 m a n n ,

1960) paleozóos és centrálalpi mezozóos kzetek képezik.

A kisalföldi mihályi— répcelaki és pinnj-ei gravitációs maximumoknak megfelel

földtani alakulatok a ,,Dimántúli küszöb” nagyszerkezeti egységéhez tartoznak. E vonu-

lat választja el a Kisalföldet a Belsalpi Bécsi-medencétl és az ún. Gráci-medencétl.

A küszöbvonulat fontos földtörténeti szerepére utal az a geológiai tény, hogy e küszöbtl

I

nyugatra fekv medencékben nagy miocén és kis pliocén rétegösszlet vastagság mutat-

I

kozik, ezzel szemben a Kisalföld alatti Nyugat-Pannóniai-medencében csak kevés miocén

üledék és 2000 m-t is meghaladó pliocén rétegösszlet települt.

A Rába-vonal tektonikai jelentsége

K r ö s s y L. 6. ábránkon közölt térképén a harmadkori medencealjzatot

képez kzetösszlet a Rába-vonal mentén megváltozik.

A gravitációs anomália kép (5. ábra) alapján megállapítható az anomáliák nagy-

ságának a Rába-vonal menti hirtelen megváltozása a Mura-depressziótól az Északkeleti-

Kárpátokig. Az anomáliák nagyságának változása a vonaltól keletre indikálódó magas
értékek zónájából nyugat felé haladva, a vonalmenti hirtelen lecsökkenésben nyilvánul.

II. ábránkon egyesítettük Krössy L. Kisalföldrl és H. M a h e 1 a Nyugati-

Kárpátok vidékérl szerkesztett geológiai térképeit (S c h e f f e r, 1963). E térképen

tüntettük fel annak a valószínségét, hogy az ún. Rába-törés, mint egy nagy jelentség
tektonikai vonal, a Kisalföld medencealjzatának harántolása után a gravitációs anomália-

kép által jelzett nagy értékváltozás mentén a Gömöridák zónáján átvonulva egészen az

Északkeleti-Kárpátokig követhet.

7. ábránk a mágneses anoniáliakép alapján valószínsíti az eltemetett vulkáni

kzeteknek a Rába-vonaltól követhet hosszú sorát.

A gravitációs és földmágneses anomáliák irányítottságának a 10. ábránkon bemu-
tatott térképe azt tanúsítja, hogy a Rába-vonal a gravitációs és mágneses anomáliák
csapásirányaiban is éles határvonal. A vonaltól északnyugatra fekv terület anomáliáinak
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csapása megfelel a Dunántúli-küszöb (beleértve a mihályi szerkezetet is) csapásirányának
és egyúttal a Bécsi-medence törésvonalrendszere csapásirányának is (F r i e d 1

, 1957;
Kapounek — Kölbl — Weinberger, 1963) . E tény a terület Keleti-

Alpok rendszeréhez való tartozásának egyik fontos bizonyítéka.

A Rába-vonaltól délkeletre, a Balatonig terjed területen a gravitációs és föld-

mágneses anomáliák a Dunántiili-középhegységre merleges dinári csapásirányt követ-
nek. Ez a csapásirány a középhegység e részén megállapitható törésrendszer irányának
felel meg.

12. ábra. A geotermikus gradiens magyarországi értékei Boldizsár T. szerint

.{hb. 12. Werte des geothermischen Gradientes in Ungam nach T. Boldizsár

A Rába-vonal (2. ábra) a geotennikus gradiens értékeloszlása alapján is éles határ-

vonalként jelentkezik (B o 1 d i z s á r, 1964). A Bécsi-medencébl a Pannóniai-medence

közepe felé haladva kb. 20 m-t csökken a geotermikus mélységlépcs. A kéregmozgások

szempontjából is éles határfelület a Rába-vonal. Ezt a tényt Pécsi M. szerint (Pécsi
1959) a Duna teraszainak magassági helyzete is mutatja. A Duna Pozsony— Budapest

közötti folyásának megfelel terasz szelvény azt bizonyltja, hogy a Rába-vonal a tle
nyugatra elterül süllyed Kisalföld és a keletre lev emelked Magyar-középhegységet

harántoló szakasz között éles határt jelez.

A Keleti-Alpok nyrigat-dunánti'ili határzónájában nagy mérték horizontális kéreg-

mozgások is megállapítást nyertek. Szádeczky-Kardoss E. (1938) és

Strausz I^. (1949) kavicstanulmányokból levezetett megállapításai szerint a Rába
folyása a felspliocénben és a pleisztocén elején ersen északnyugatra tolódott. K. K o 1

1

-

m a 11 n Stájerország neogénjérl irt tanulmányában (K o 1

1

m a n n, 1960) Írja le, hogy
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a Gráci-medence neogén rétegeinek kzetanyaga legnagyobbrészt keletrl, a Pannóniai-

medencébl származik. E horizontális irányú kzettömegmozgatásban a legfbb szerepet a

Dimántúli-küszöb nagy mérték süllyedése és a Rába-vonal délkeleti oldalán elterül

Dunántxili-középhegység emelkedése játszhatták.

3. ábra. A Ouna teraszainak magassági helyzete Pécsi M. szerint. Magyarázat: i. A Duna o-
pontjának görbéje, 2. III. sz. terasz, középsöpleisztocén (rissi), ,5. IV. sz. terasz, idsebb pleisztocén (min-
deli), 4. V. sz. terasz, ópleisztocén (günzi), 5. VI. sz. terasz,' pliocénvégi-pleisztocéneleji (Duna-fázis),
6. VII. sz. terasz, pliocénvégi. (A Kisalföldön a Duna o-pontja alatt az egyes teraszok kialakulásával egy

fázisban lerakodott hordalékok helyzetének vázlatos feltüntetésével)

Abb. 13. Höhenlagen dér Donau-Terrassen nach M. Pécsi. Erklárungen:r. Kurve des o-Punktes
dér Donau; 2. TerrassellI, Mittelpleistozan (Riss); 3. Terrasse IV, álteres Pleistozán (Mindéi); 4. Terrasse V,
Altpleistozan (Giinz); 5. Terrasse VI, Spátpliozan — Frühpleistozan (Donau-Phase); 6. Terrasse VII, Spát-
pliozan (Mit skrzzenhafter .Darstellung dér Tagé derjenigen Geschieben, die in dér Kleinen Ungarischen
Tiefebene unterhalb des o-Punktes dér Donau mit dér Entstehung dér einzelnen Terrassen gleichzeiti.g

abgelagert worden sind.)

A Duna teraszok magassági helyzete alapján rekonstruált vertikális kéregmozgá-

sokat a gravitációs anomáliaképpel egybevetve megállapítható, hogy a Kisalföld süllyed
területe gravitációs depressziós zónának felel meg. A Dunántúli-középhegység kiemelked
területe pedig gravitációs maximumterület. A süllyed és kiemelked területeket pedig a

Rába-vonal választja el.

A Duna-teraszainak Pécsi M. által végzett vastagságvizsgálata megállapította,

hogy a pliocén vége és a pleisztocén eleje óta a Kisalföld süllyedésének és a Duna közép-

hegységi szakasza emelkedésének intenzitása fokozatosan csökken.

Ez a jelenség azt bizonyítja, hogy a Dunántúl e szakaszán a jelen korban mindin-

kább érvényesülben van az izosztázia.
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Regionale geophysikalische Übersicht des Greiizgebietes dér Ostalpen

DR. V. SCHEFFER

Die seismologische üntersuchung dér IMáchtigkeit dér Erdkruste zeigt, dass vöm
Wiener Becken ans, nach O, dem Imieren dér Karpatbecken zn, die Moliorovicic-Flacbe
sich etwa nm 12 km erliöht nnd ihre Knhninationszone ini Donau—Theiss-Zwischenstrom-
land erreicht.

Unterhalb des dnrch die Kárpátén umrandeten Pamion-Beckens liegt etwa 30
km tief ein aitfragender Erdmantelhorst, das sogenamite »Zwischengebirge«. Die
Zone dér über dieser Erdmantelliöhe liegenden Oberfláche stellt ein hyperthermisebes
Gebiet dar, dessen Wámieflnss etwa zweimal grösser ist, als dér kontinentale Dnrcli-
schnittswert dér Erde.

Die in tektonischer Hinsiclit interessanteste Grossstrnktur des oberen Teiles dér
Erdkruste im Pannon-Becken stellt die sogenannte »Transdanubiscli-Bácskaer paláozoi-
sche Schwelle« dar, die das Pelagonische Massiv mit dem Böhmischen Massiv mid den
Sndeten verbindet, bekráftigend die Hypothese, dass das Böhmische Massiv einst ebien
mit dem Pelagonischen Massiv zusamnienhángenden Gebirgszug bildete.

Das tektonische Bild dér Alpen imd dér Kárpátén in dér das Wiener Becken nnd
die Kleine Tiefebene nmgebenden Zone dentet vollkommen anf die Wahrsclieinliclikeit

dér Hypothese, dass die Transdanubisch-Bácskaer Schwelle eliemals, von dem Böhmi-
sclien Massiv ansgehend, sich nach SO hinzog imd ilire Wirknng anf die Entstehnng dér
zwischen den Ostalpen und Westkarpaten befindlichen Grenzstrnkturen als eine »Böh-
inisch-Transdanubische Barriere« ansübte. Dér nnterschiedliche geologische Bau dér
alpinen nnd karpatischen Abschnitte dieser Grenzzone maciit die Existenz einer

solchen dainniartigen uralten Strnktur wahrscheinlich, welche sich an dér Gestaltnng
des gegenwártigen tektonischen Bildes beteiligt hat.

Eine tektonische Eigentümlichkeit des obersten Teiles dér Plrdkruste ist die nörd-
liche Vergenz dér ostalpinen Decken. Die auswárts gerichteten Vergenzen des Karpaten-
bogens scheinen dnrch das Relief des Erdmantels determiniert zu sein nnd sind dnrch
die Tendenz dér Erdkrnste zn eineni isostatischen Gleichgewicht bedingt.

Pline charakteristische Strnktur dér mit den Ostalpen benachbarten Zone dér Klei-

nen Tiefebene stellt dér Raab-Graben dar. Diesen Graben begrenzen im Westen das von
Eóczy sen. sTransdanubische Schwelle« gennante Hochgebiet, welches sich im Streichen
dér Westkarpaten nach SW hinzieht und die Kleine Tiefebene von dem inneralpinen Wie-
ner Becken mid dem Grazer Becken abtrennt, im Osten aber die sogenannte Raab-Euiie.
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Nach dem gegenwártigen Stand imserer geologischen Kenntnisse ist es zu vermutén,
dass das Deckensystem dér üstalpeu sich bis zr Raab-I<inie ausbreitet. An dér östlichen

Seite dér Raab-Linie bildet ein mesozoischer Kalksteinkomplex den Untergnmd des ter-

tiáren Beckens, wáhrend an dér westlichen Seite des Raab-Grabens ein von kristallinen

Schiefem aufgebauter Beckenimtergnmd festgestellt wurde. Wir haltén für wahrschein-
lich, dass dér sich vöm Transdanubischen Mittelgebirge sich nach W hinziehende meso-
zoische Komplex im westlich von dér Raab-Linie gelegenen Gebiet imter dem aus kris-

taUinen Schiefem bestehenden Deckensystem in die tektonische Einheit dér Ostalpen
übergeht.

Die Raab-Linie ist die meist ausgeprágte tektonische Linie des östlichen Teiles

von Mitteleuropa, die in dér Zone dér Südalpen beginnt, die Kleine Tiefebene gégén die

Gömöriden durchquert mid bis zu den Nordostkarpaten verfolgt werden kann. Diese
áusserst wichtige tektonische Linie ergibt sich als eine scharfe Grenzflache im durch sie

diuchquerteu Gebiet.
Dieses áussert sich durch die Streichrichtungen dér Gravitations- und geomagne-

tischen Anomalien, durch die spmnghafte Verándermig dér Werte des geothermischen
Gradienten und durch die Verschiedenheit dér vertikalen Krastenbewegungen seit dem
Ende des Pliozáns.

Lángs dieser Linie auf dem Gebiete Ungarns von Szentgotthárd aus, durch Gyr,
nach NO ziehend, meldet sich in den magnetischen Anomalien dér West-Abschnitt des
sogenannten »iieogenen, inneren vulkanischen Kranzes dér Karpaten«. Dér Aufbruch
dér vulkanischen Gesteine erfolgte entlaug dér tektonischen Raab-Ivinie, in dér trans-
danubischen Endzone des Deckensystems dér Ostalpen.



NYUGAT-MAGYARORSZÁGI MEDENCÉK RÉTEGTANI ÉS SZERKEZET-

TANI FELÉPÍTÉSE

Dr. KÖRüSSV LÁSZLÓ*

(3 ábrával)

Ös9zefoslalá«: Megállapítható, hogy a Kisalföld területe Neo-Európa Alp-Kárpáti
hcgj reudszerén belüli medence-alakulás, amelynek medencealjzatában két nagyszerkezeti
rész a Rába-vonal mentén érintkezik egymással. A N3'-i rész medencealjzata á kelet-alpi
kristáh'os vonulat folytatása a DK-i rész medencealjzata a középdunántúli nagj-szerkezeti
egv’ség lesüllj’edt vonulataiból áll.

A két nagyszerkezeti rész földtani fejldéstörténete az els szerkezeti emelettl
(a kristáh’os alaphégységtöl) kezdve különbözik. A kszeg— mihálj-i nagj’szerkezeti részen
hián^’zik á második és harmadik szerkezeti emelet, amelyeket a kczépduuántúli nagj-szer-
kezeti részen vastag üledéksor képvisel.

A két különböz földtani fejldéstörtéiiet terület az ausztriai— szávai orogén moz-
gások között kiala^iló Rába-v'onal menti összetorlódással, esetleg eg^'másratolódással
érintkezik.

neogén foE’amán az összetorlódás diszlokációs öve körnj’ékének sülh’edésével
kialakult a Kisalföld medenceterülete.

A földtani megismerés története

A földtan kutatói behatóan foglalkoztak a Kisalföld szegélyén felszínre búvó

dsebb képzdményekkel, a medenceterület felszinközeli fiatal üledékeivel és a bazalt

d k ánokkal.

Most a medencék mélyebb részeinek rétegtani és szerkezeti viszonyaira vonatkozó

kutatási eredményeket kívánom ismertetni.

Mint ismeretes, a Sopron környéki kristályos palákat és neogén képzdményeket
Á' e 11 d e 1 M. vizsgálta. A medenceszegély neogén üledékeivel Vitális I., Vendel
M., Szádeczky-Kardoss E. foglalkozott. A Kszegi-hegység földtani ismerte-

tését Földvári A., Noszky J., Szebényi F., Szentes F. és Varrók
K. munkáiban találjuk meg.

A délkeleti medence szegélyén felszínen lev idsebb képzdmények igen gazdag

földtani irodalmából csak néhány nevet említek, mint Fóczy F., Vadász E.,

T e 1 e g d i - R ó t h K., Noszky J., Fáng S., Fülöp J. munkáit.

A medenceterület felszínközeli fiatal képzdményeit Szádeczky-Kardoss
E. ismertette igen behatóan. A medenceterület mélyebb részeinek földtani felépítését a

geofizikai mérések és a mélyfiirások együttes eredményeibl csak újabban kezdjük meg-

ismerni. A geofizikai részleteredményeket számos kéziratos jelentés tárgyalja, a régebbie-

Elöadta a Magyarhoni Földtani Társulat i9(>4. máj. 28—3i-i vándorgj ülcsenek máj. 29-i eladó-
ülésen, a kszegi vár lövagtermcl)en.
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két elször Vajk R. foglalta össze, késbb Scheffer V. és Rántás K., leg-

újabban Lányi J. és Scheffer Y. készítettek összefoglaló dolgozatokat a geo-

fizikai eredmények értelmezésérl. A Kisalföld geodéziai vizsgálatával és ebbl levon-

ható szerkezeti következtetésekkel B e n d e f y I.,. foglalkozott.

A Kisalföld medenceterületének mélyföldtani ismeretéhez elször a niihályi—
répcelaki fúrások alapján Sümeghy J., Schmidt E. R. anyagfeldolgozása,

majd K e r t a i G y., S z^a 1 á n c z y G y., S z t s E. fvirási üzemi jelentései tartal-

maznak adatokat. Ezeket P a p p S., majd Barnabás K. foglalta össze. Az újabb

mélyfúrások földtani vizsgálatát Biró E., Németh G., Koltay Á., Oszoly
G., Mészáros L-, T e n k e y S. végezték. A távolabbi környékkel S t r a u s z L.,

D u b a y L., S z e p e s h á z y K. foglalkozott. A medenceüledék kzettani vizsgálatá-

val Sztrókay K., He r maiin M., Szepesházy K. és K o r i m K. fog-

lalkoztak.

A gyri, pápai, szombathelyi vízkutató fúrások földtani eredményeit J á in b o r

Áronné, Oravecz Jánosné ismertették.

Az országhatárokon átnyúló medencerészeket a csehszlovák geológusok közül

Horn óla V., Slavikova K., Buday T., Senes J., I b m a
j
e r J., Mottl

L. kiadott munkáiból, Dlabac M. sföldrajzi térképei alapján és Közel P.,

Pagac I. közléseibl ismerjük.

A Bécsi medence felé folytatódó medenceterületeket F r i e d 1 K., J a n o s c h e k

J. munkáiból ismerjük, végül a Stájerország felé folytatódó medenceterület földtani

viszonyait Winkler-Hermaden A. foglalta össze nagy munkájában.

Ez vázlatosan a nyugat-magyarországi medencéknek és környéküknek földtani

megismerési története, melyek eredményeit röviden összefoglalni és újabb ismereteink-

kel kiegészíteni kívánom.

A medencék rétegtani felépítése

Ha Nyugat-Magyarország medenceterületeinek rétegtani viszonyait vizsgáljuk,

nagy vonásokban két különböz rétegtani felépítés területet találunk. Ez azt jelenti,

hogy a két területrész földtani fejldéstörténete is különbözik egymástól.

A Kisalföld nyugati része
A kristályos a 1 a p h e g y s é g. A nyugati medenceszegélyen felszínre jöv

alaphegység kristályos palái az irodalom alapján nagyjából két csoportra oszt-

hatók. Az egyik csoport ersebb metamorfózist szenvedett, gnejsz, csillámpala, a másik
fiatalabb csoport lehet és fleg ersen gyrt epizónás fillitekbl, zöldpalákból, kvarcitok-

ból áll. Utóbbiak fként a Kszegi-hegységben vannak felszínen. A kristályospalák közé

Varrók K. szerint amfibolitgabbró vagy diabáz préseldött. amely szerpentinné,

kloritpalává, talkká változott.

A fúrások Pinnyén fillitet és csillámpalát. Szombathelyen kloritpalát és

gyüredezett mészfillitet, Váton agyagpalát és fillitet. Ikerváron agyagpalát és kvarcitokat,

Sótonyban zöldes-sárgásszürke epimetamorf szericites kvarcitot, Mihályiban csillámpalát

és fillitet, kvarcitot és agyagpalát, Vaszaron fillitet találtak.

A fúrásokban a mezozónás és epizónás kristályospalák egymás közelében való el-
fordulása a kristályos alaphegység diszlokáltságát jelenti. A medencealjzat nnden
bizonnyal olyan gyrt-pikkelyes szerkezet, anlyen a nyugati medenceszegély felszíni

kibúvásain figyelhet meg.

A kristályos alaphegység felszínének mélységét és kzettani kifejldését térképen

ábrázoljuk (i. ábra).
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)

Paleozóos képzdmények. A kristályos alaphegységet helyenként,

foltonként paleozóos képzdmények maradványa fedi. A niedenceszegély-

rl ismert ide tartozó képzdmények a medenceterület alá is folytatódnak. Maradványai-

kat a büki fúrásból ismerjük, ahol világosszürke kristályos, szemcsés dolomit (MgCOg-

tartahna 43%). sötétszürke dolomitbreccsia, dolomit kötanyagú kvarchomokk, selymes-

fény márgapala és sötétszürke agyagpala fordul el. A homokos— palás képzdmények
a Keleti-Alpok grauvakke övével hozhatók összefüggésbe.

Mezozóos képzd mén \'ek. A paleozóos és idsebb képzdményeken a

Rába-vonaltól nyugatra eddig nem találtunk olyan tengeri fácies mezozoikumot,

amilyen a Dunántúli-középhegység és ennek medencealjzati folytatásában elfordul.

A fúrásokban csak nyomokban fordul el tarka, vörös, homokos agyagrétegekbe ágyazott

konglomerátírni, amely nagyon hasonlit a Vértesbl (Oroszlány— Pusztavám) és Buda-

pest környéki fúrásokból ismert (Bugyi -Mátyásföld— Cinkota—Tóalmás) krétakon'i

képzdmény^ekhez. P'elskréta korát Kriván Pálné vizsgálatai bizonyítják.

Harmadidszaki képzd mén y'ek. A mezozóos törmelékes üledé-

kekre nagy üledékhiány után diszkordánsan a h e 1 v é t b e sorolható kavics-konglome-

rátum és a mélyebb helyeken (Szany) agyagmárga telepszik. Ezen felsniiocén, pliocén és

pleisztocén korú vastag medenceüledék-tömeg települ, amely a Rába-vonal mindkét olda-

lán hasonló fácies.

A Kisalföld délkeleti része

A Rába-vonaltól DK-re lev neogén medencealjzat rétegsora egészen más földtani

fejldéstörténetet bizonyít, mint az elbbi területé; ez a rétegsorsokkal teljesebb. Ezeket a

képzdményeket a Bakonyból sokan leírták, a mélyfúrások idevonatkozó adatait pedig

D u b a y E. ismertette a Magy*arhoni Földtani Társulat eltt. Ezért errl a területrl

csak vázlatos rétegtani összefoglalásra van szükség az újabb fúrási eredmények megem-
lítésével.

A kristályos alap hegységet fleg a távolabbi körny-ékrl ismerjük

(Velencei-hegység, Balaton-vidéke és a hahóti magas rögvonulat), ahol epinietamorf

agyagpalák, fillitek, kloritos kvarcitok, gránátos kontakt mészk, ritkábban csillám-

palák és közéjük nyomult gránitok, diabázok fordulnak el. A fúrások közül a Kilimán— 3.

fúrás diabázt, fillitet, a Kilimán— 17. fúrás szericites fillitet, a Balatonhidvég— i. fúrás

szericitpalát, gránátos kloritos kvarcitot, a Pusztamagymród— r . Mrás világosszürke

kataklázos gránitot, az Eperjehegyhát — i . fúrás kvarcitot, sötétszürke metamorf kzetet

talált. Új kutatási eredmény az, hogy' a gelsei fúrás amfibolos biotitgránitot talált, mely'

ersen tektonizált, repedezett és végül a Buzsák-É. — i. fúrás világosszürke biotitgránitot

tárt fel.

A Balaton \'idéki és a hahóti magas rögvonulat olyan öv, ahol a kristály'os alap-

hegység viszonylag magasan van, csak neogén üledék fedi. A hahóti vomüattól délre és

északnyugatra viszont igen nagy' mélységig sem érték el a fúrások a kristályos alaphegy-

séget, É-on vastag mezozoikum, D-en vastag neogén fedi. A Nagy'lengyel— 108. fúrás

4409,5 m-ig csak felstriász fdolomitot, a Lovászi— 363. fúrás 4023 m mélységig csak

neogén képzdményeket fúrt, a kristályos alaphegységet nem érték el.

A Kisalföld medenceterületén a Rába-vonaltól keletre eddig egyetlen fúrás ért

el gyengén átalakult kristályos alaphegységet, a Vaszar— i. Itt agyagpala, fillit, kristályos

mészk került felszínre. Azt még nem lehetett eldönteni, hogy a vaszari kristályos alap-

hegység a Rába-vonaltól keletre lev magas rög része-e, amelyrl a középhegységi

fácies mezozoikum lepusztult, vagy pedig a Rába-vonal folytatódik erre.
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Paleo-mezozóos képzdmények. A Kisalföld délkeleti részén a
kristályos alaphegységen nyomokban új-paleozóos üledék van. Ismeretes a

p e r m, amelyet Dióskálon ersen diszlokált vöröshomokk képvisel. Az Újudvar— 6.

fúrás smaradvány nélküli bamásszürke mészköve talán szintén paleozc>os.

Az alsótriász Dióskálon fordul el, ahol vörös agyaggal, homokos agyaggal
kezddik, majd lemezes dolomitos homokk, anhidritgumós agyag, anhidrit, oolitos

j

dolormt, agv'agos és anhidrites dolomittal folytatódik, mintegy 800 m vastagságban,
|

ersen diszlokáltan.

A középstriászt fúrásokból eddig alig ismerjük, de ez a szint a Bakony-
ban is vékony. Újabban a Mesteri— i. fúrás talált ladini faunát, Duostojnina biconvexa

stb. foranuniférákat tartalmazó sötétszürke agyagk betelepüléseket, breccsiás dolomitos-

mészk rétegekben, amelyeket Majzon L., Kvár y J. vizsgáltak meg.
A felstriász nagy elterjedés és nagj- vastagságú. A karni emelet

képzdményeiben a Dióskál — 7. fúrás 1560 m-t fúrt anélkül, hogy átfúrta volna. Az alján

szürke márgarétegek, mészkbetelepüléseü vannak (ezeket a bakonyi fels márgacsoport-

tal azonosítjuk), a fels részén 340 m finomszemcsés mészk (sándorhegyi mészk) van.

Mind a márga, mind a mészk smaradványokban gazdag, foraminiferák, molluscatörme-

lék, algamaradványok, ostracodák, echinoida-tüskék, crinoidea nyéltagok fordulnak el
benne. A nóri emelet fdolomitja helyenként szintén nagvon vastag. Az XI— 108.-

fúrás 2078 m-t, a Kehida— 3. sz. fúrás több mint 3000 ni-t fúrt benne. A nagylengyeli

fúrások szerint a fels részén mintegy 200 m vastag rétegsor, szénhidrogén anyakzet
jelleg bitumenes agyagrétegekkel váltakozó dolomit. Ez a szint kelet felé hiányzik.

A nóri rétegsorban a fúrásokból faima eddig nem került el. A fdolomitot a Kisalföld

délkeleti részén megtalálták a kámi— vasvári— sótonm fúrások is. északkeleten pedig a

nagyigmándi fúrásokból ismerjük. A raeti emeletet fleg agyagos márgás köszeni

fácies rétegek képviselik (Xag3*tilaj, Nagylengyel). A fels részén agyagos—oohtos
mészk van, majd tisztább mészk következik és dachsteini mészkbe meg\’ át. A dach-

stehii mészkövet Zalalöv, Salomvár területérl ismerjük.

A jura kis elterjedés, csak helyenként, foltonként van meg. elssorban délen

(Xagytüaj — 2. Misefa, Hahót— Ederics— 3

1

. fúrásokban). Xagj'tüajon sötétszürke, kemény
márga hász faunát tartalmaz (X o s z k y J. meghatározása szerint Rhynchonella palmata,

Rhynchonella fraasi), elfordul még bamásszürke rétegzetlen mészk is sztilolitokkal,

vörös mészk, sötétbarna és fekete mangános betelepülésekkel. Ugyancsak elfordul eg>'

sárgásvörös calpioneUás mészk is, amit a t i t o n emeletbe sorolunk. így a IMisefa— i.

fúrásban barnás, vöröses mészk fordul el sok felsHász maradvánnyal.

Az alsókrétának a mélyfúrásokból szintén csak igen gyér és bizonjalan

nyomait ismerjük. Mindössze a Xagytüaj — 2. fúrásban találtunk eg\- barnásvörös, zöld-

foltos mészmárgát, amely Széles M., Kváry J., Dubay L. szerint talán

valangini. Ez azonban faunával nem bizonyítható.

/ A felskréta az idsebb képzdmények ersen lepusztiüt felszínére diszkor-

dánsan telepszik és jóval nagyobb elfordiüású az elbbieknél. A szenon hármas tagolása

(a gr>’phaeás rétegek, hippuritás mészk és inoceramusos márga) nagy területen követ-

het.

Harmadidszaki képzdmények
Az eocén, ahol nincs lepusztulás, ott a felskrétára alig észlelhet diszkordanciá-

val telepszik. A baki — zalatámoki árokban nummulinás mészk, igen vastag szürke

márga és vulkáni képzdmények (amfibolandezit és tufa) építik fel. Északabbra a Kisal-

föld területén még alig ismerjük az eocén nyomait, valószín, hogy nagyobb területekrl

lepusztult.
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Az o 1 i g o c é n képzdményeket ezideig a kisalföldi medence-üledékek között

még nem ismerjük.

A Rába-vonal két oldalán lev különböz földtani fejldéstörténet területrésze-

ket diszkordánsan települ vastag egységes n e o g é n üledék fedi. A neogén els nyomai

a helyenként kimutatható h e 1 v é t i konglomerátum, agyag és honiokrétegek. Kzen

tengeri törtön ai képzdmények vannak, de korántsem olyan vastagságban,

mint a Kisalföld északi részén, a csehszlovák geológusok szerint.

A Gyri-medence még ismeretlen mélységeiben esetleg vastagabb törtön ai

üledék várható. A Kisalföld medenceterületén még nincs elég fúrási adat arra, hogy a

tortonai képzdmények szintezését, e szintek elterjedését és kiterjedését követhessük.

De úgylátszik, hogy a tortonai üledék fels része a nagyobb elterjedés. A Dél-Zalából,

Majzon D. munkáiból ismert candorbulinás— globigerinás alsótortonai kifejldés

szerepe a Kisalföldön még nem tisztázott. A Kisalföld északi részén a csehszlovák geoló-

gusok szerint a Bécsi-medence tortonai kifejldésével azonos 4 szint különböztethet meg.

A mi fúrásainkból eddig megismert, jóval vékonyabb tortonai képzdményeinket ezekre a

szintekre nem tagolhatjuk. Nálunk partközeli homokos üledék, lithothanmixmios mészk
vannagyobb elterjedésben, az agyagos— márgás rétegek ritkábbak és nem olyan vastagok.

Még érdekes megoldandó kérdés a Majzon L. munkái alapján Erdélytl az Alföldön

át Dél-Zaláig követhet candorbulinás kifejldés és a Bécsi-medence szintjeinek azono-

sítása.

A szarmata a medence szegélyen általában vékony agyag — homok, a part-

szegélye:i diurva mészk, kavics, amely diszkordánsan, transzgresszíven telepszik a tor-

tonai és idsebb képzdményekre. A szarmata a medence eddig megismert belsejében

is vékony és csak helyenként van meg. A medence belsejében nagyobb területek vagy

csak a szarmata után süllyedtek le, vagy a prepontusi erózió idején lepusztult róluk a

szarmata üledék.

A csehszlovák geológusok a Kisalföld É-i részén a szarmata üledéket ugyanazokra a

('r r i 1 1 - féle foraminiferás szintekre tagolják, amelyek a Bécsi-medencében megvannak.
Mi errl csak ugyanazt mondhatjuk, mint a tortonról: az eddig ismert vékony, parti,

partközeli szarmatánkat mi nem tudjuk úgy tagolni, ahogyan a Bécsi-medencében dol-

gozó kartársak.

A p a n n ó 11 i a i rétegsor diszkordáns települését az idsebb rétegeken a medence
szegélyén elször Vitális I. állapította meg. A diszkordáns település tapasztalható az

üledékes medence bels részének nagy területein is. Az alsópannóniai rétegsor a medence-
aljzat kimagasló részein vékonyabb, alsó szintjei hiányzanak. A mélyebb medencerészek-

ben teljesebb a rétegsor és az alsó rész is megvan.

A medence északi részei felé (Gyri-niedencerész) úgylátszik az alsópannon dur-

vább szem, homokosabb kifejldés és a vastagsága is megn. Ennek az oka valószín-

leg az, hogy a mélyebb, márgásabb részeit még nem érték el a fúrások, amelyek a Moson-
szentjános vidékén mélyült Mihályi— 4. fúrás szerint a medence északi részén is meg-
vannak.

A csehszlovákok gutái fúrása értesülés szerint homokos kifejldés alsópannon

alatt felsmiocén képzdményekbe jutott, így tehát a vastag alsópannóniai márgák hiá-

nyoznának.

A prepontusi erózió kérdése

A prepontusi eróziót a Kisalföldön elször Szádeczky-Kardoss
E. állapította meg. Vadász E. szerint ez ,,a peremeken a szarmata emelet fels
részére esik”. A medencék belsejében a mélyfúrások szerint azt látjuk, hogy
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nagy területeken hiányzik az alsópannóu alsó része is, te-
hát a prepontusi erózió vagy szárazulat egyes helyeken
az alsópannon elején is folytatódott

Sokat vitatott kérdés volt a miocén— pliocén medenceüledékek képzdésének
folyamatos vagy meg-megszakadó volta és a tlünk K-re lev nagy
neogén medencék teljesebb és vastag üledéksorával való azonosítás kérdése. A medence-
üledékeink megismerésével most kiderült, hogy a különbö-z medencerésze-
ink neogén fejldéstörténete nagyon különböz volt. Egyik
helyen nagyobb, másikon kisebb megszakításokkal folyt az üledékképzdés. A Kárpátok
elterében, Focsani— Búzán vidékén a román geológusok szerint szeizmika alapján 30
km vastag az üledék, ebbl a fúrások és felszíni megfigyelések alapján a pliocént 10 000 ül-

nél vastagabbnak veszik. Ehhez viszonyítva a mi legvastagabb dél-zalai neogén réteg-

sorunk is elenyész a 4000 m körüli vastagságával. Nálunk a legvastagabb a dél-zalai

neogén rétegsor, de érthet, hogy még itt sem mutathatók ki nündazok a szintek, amelyek
a Kárpátok elterének 30 km vastag rétegsorában megvannak. A Kisalföld neogén réteg-

sora pedig jóval vékonyabb és hiányosabb a zalainál is. Csak a prepontusi erózió után volt

huzamosabli ideig folyamatos az üledékképzdés.

Ha a nyugat-magyarországi medencerészekben a mélyfúrások alapján vizsgáljuk az

alsópannóniai rétegsorokat, akkor a prepontusi erózióra a következket állapíthatjuk

meg:

Az alsópannon normális kifejldési helyein három szintre tagolódik. Az els szült a

nem-általános elterjedés, helyi jelleg alapkonglomerátunion lev 80— 180 m vastag

niárga— agyagmárga rétegsor. Típusos alapkonglomerátmn csak ott fordul el, ahol az

alsópannóniai beltenger durva törmelék képzdésre alkalmas idsebb aljzatra (kristályos

alaphegységre) transzgredált, ezért ez nem általánosan elterjedt szint. Az alsó márga—
agyagmárga rétegsor általános elterjedés. A többféle helyi név alkalmazása (mint lenti

niárga, hahót márga, nagy niárga, stb.) tette zavarossá e szint egységének felismerését.

Néhol több-kevesebb homokk csíkot is tartalmaz. Ez a szint az alsópaimon transz-

gresszió után kialakult hosszantartó, nyugodt fejldéstörténeti! szakaszt jelöl.

A második szint 300— 600 m vastag homok és agyagmárga rétegek sr váltakozá-

sából álló rétegsor, mely nyugtalanabb földtörténeti fejldési! szakaszt jelöl és a nyugat-

magyarországi medencék legnagyobb részében elterjedt.

A harmadik szint 150— 200 111 vastag agyagmárga, alárendelten néhány homokos
betelepüléssel, amely az elbbinél ismét nyugodtabb fejldési szakasz üledéke és a legál-

talánosabb elterjedés szint. Evvel a szinttel az alsópannóniai üledékképzdés zárul s a

felspannóniai üledékképzdés újra nyugtalanabb fejldéstörténeti szakasszal kezddik.

E háromtagú alsópannóniai fejldéstörténet képzdményei közül legelterjedtebb a

legfels szint, amikor már az alsópannóniai üledékes medence teljesen kifejldött. A
mélyebb (második és harmadik) szintek a medencealjzat kiemelkedéseinek területérl

hiányzanak.

Az alsópannóu mélyebb szintjeinek hiánya a prepontusi eróziónak az alsópannon-

ban való folytatódását jelenti.

A három szintet és ezek elterjedését a 2. ábrán láthatjuk. A niihályi magasrög-

vouulat kiemelked területén csak a hannadik alsópannóniai fejldéstörténeti szakasz

idején képzdött szint vau meg. Nagylengyel, Nádasd, Vasvár területén megvan mind a

három szint.

Az rség területén s a Dráva-árokban lev nagy mélység alsópannóniai medence-

részekben a lassú, kiegyensúlyozott viszonyok közötti, üledékképzdési szakaszok nem
jelentkeznek tisztán. Az itteni nagy süllyedés következtében a gyors üledékképzdés, a

dun'ább szem üledék nagyobb szerepét okozta, mint a 2. ábrán a reszneki (s az ábrán nem
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szerepl riszentpéteri, csesztregi, szentgyörg}rvölgyi) fúrások szelvényén látjuk. A
dél-zalai medencében az alsópannon fels szintje teljesen hasonló a kisalföldihez, az els

és második szint kifejldése azonban eltéréseket mutat, ami a medencerészek fejldéstör-

ténetében bizonyos különbségeket bizonyít.

Mihályi -13 Vasvár -1 Nadasd-1 Nagylengyel-16 Lovászi -363 Resznek-1

2. ábra. Az alsópannóniai szintek azonosítása a nyugat-magyarországi inedencékt)cn. Magj-aráza t:

I. Felsöpannóniai, 2. Alsópannóniai agyagmárgás szint, 3. Alsópannóniai homokos szint, 4. Alsópannóniai
márgás szint, 5. Szarmata, 6. Tortóniai, 7. Mezozoikum, 8. Kristályos alaphegység

Abb. 2. Korrelationsschema dér uutcrpaunonischen Horizonté in den westungarischen Beckcn. E r k 1 á-

rungen: i. Oberpannonischer, 2. Unterpannonischer Tonmergel-Horizont, 3. Unterpannonischer san-
diger Horizont, 4. Unterpannonischer mergeliger Horizont, 5. Sarmat, 6. Torion, 7. Mesozoikum, 8. Kris-

tallinisches Grundgebirge

A felsöpannóniai és fiatalabb képzdmények egységesebb üledéktömeg-

ként fedik az idsebbeket. A felspannon és pleisztocén medencék üledéke homok, homo-
kos agyag rétegsorok sr váltakozásából áll, mint a többi üledékes medencénkben.

Szerkezeti viszonyok

A sztratigráfiai adatokból látható, hogy a Kisalföld neogén medenceüledékei két-

féle fejldéstörténet, kétféle nagyszerkezeti egység lesüllyedt részeit takarják.

Az egyik nagyszerkezeti egység a Keleti-Alpok centrális övének folytatása, amely a

medenceüledékek alatt a Rába-vonalig nyomozható. A másik nagyszerkezeti egy^ség a

Dunántúli-középhegység medencealjzati folytatása. Ez a két nagy'szerkezeti egység a

Rába-vonal mentén érintkezik egymással.
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Tektonikai emeletekre tagolás

A magyarországi nagyszerkezeti egységek lentrl felfelé négy szerkezeti
emeletre tagolhatok. Ez a szerkezeti emeletekre való tagolás a fbb szerkezeti mozgá-
sok között létrejött földtani képzdmények szerkezetének különbözségébl következik.

Az els (legalsó) tektonikai emeletet képviselik mindazok a

képzdmények, amelyek a variszkuszi szerkezeti mozgásoknál idsebbek. Ezeket az ids
képzdményeket még nem ismerjük annyira, hogy további emeletekre taglalhatók len-

iének. Jellemz erre a tektonikai emeletre az intenziven gyrt szerkezet, amely a késbbi
mozgások folyamán tört, pikkelyes szerkezetté alakult.

A második tektonikai emeletbe soroljuk azokat az újpaleozóos-

mezozóos képzdményeket, amelyek a variszkuszi és ausztriai szerkezeti mozgások között

keletkeztek. A szerkezetük különbözik mind a náluk mélyebb, mind a felettük következ
képzdményekétl. Jellemz erre a tektonikai emeletre az összetorlódással okozott töré-

ses-pikkelyes szerkezet.

A harmadik szerkezeti emeletbe soroljuk a felskréta— paleogén

képzdményeket, amelyek az ausztriai— szávai szerkezeti mozgások között jöttek létre.

Erre a szerkezeti emeletre a Dimántúlon elssorban a dilatációs töréses szerkezeti formák
jellemzk.

Végül a negyedik szerkezeti emeletbe soroljuk a neogén medence-

képzdményeket, amelyek a szávai orogén mozgások után keletkeztek. A negyedik szer-

kezeti emeletre jellemzk a medencealjzat vertikális mozgásaival és a rétegtömörüléssel

kapcsolatos szerkezeti formák.

Minden tektonikai emeletnek különbözik a földtani szerkezete a náluk mélyebb

vagy a náluk magasabban lev emeletekétl, .ó. fiatalabb mozgások természetszerleg az

idsebb szerkezeti emeletekre is hatással voltak, az idsebb mozgások viszont nem érint-

hették a náluk fiatalabb szerkezeti emeletek képzdményeit, amelyek a mozgások idején

még nem voltak jelen. Ezért az alsóbb tektonikai emeletek ersebben, — a felsbbek

enyhébben diszlokáltak.

A különböz nagyszerkezeti egységek területén az azonos szerkezeti emeletek föld-

tani fejldéstörténetében alapvet különbségeket találunk. Ezeket a különbségeket vizs-

gálva, a nyugat-magyarországi medencék területén az alábbi tényeket lehet megállapi-

tani:

A Rá ba-von altól Ny-ra lev terület szerkezete

A Rába-vonaltól Ny-ra lev Kszeg — Mihályi-nagy szerkezeti
egység els tektonikai emelete a Keleti-.Mpok központi kristályos vonula-

tának a folytatása és fleg az e p i z o n á b a n átalakult kristályospalából épül fel. Az
els tektonikai emelet itt is ersen gyrt, töréses, pikkelyes szerkezet. Jellemz rá, hogy

a metamorfózis eltti szerkezeti vonalakon felnyomult bázisos magmás tömegek szintén

metamorf kzetekké alakultak. A metamorfózis utáni idkbl errl a területrl nem isme-

rünk magmás eredet képzdményeket az els szerkezeti emelettel kapcsolatban. A nagy-

szerkezeti egység késbbi törésvonalak mentén való feldarabolással ÉEK, DDNy irányú

magas- és mélyrög-vonulatokra tagolódott.

A második és harmadik szerkezeti emelet a Kszeg— Mihályi-nagyszer-

kezeti egység területérl legnagyobb részben hiányzik. Csak kevés eróziós marad-

ványként fordul el néhol újpaleozóos üledék. A mezozoikimi folyamán legnagyobb részé-

ben kiemelked, lepusztuló terület volt és csak a mezozoikum végérl, a krétából isme-

rünk a terület keleti részén üledékes képzdményeket, de ezek is lepusztulásból származó

vörös agyagok, konglomerátumok.
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A negyedik szerkezeti emelet, vagyis a medenceüledékek képzdése a helvét-

tel kezddik. A medencealjzat magas- és mélyrög-vonulatait takaró neogén üledék szerke-

zetét a medencealjzat vertikális mozgásai és az üledék tömörülése határozta meg, amire

késbb visszatérünk.

A Rába-vonaltól DK-re lev terület szerkezete

A Kisalföldnek a Rába-vonaltól DK-re es területe a közép dimántiili nagy szer-

kezeti egység lesüllyedt része. Ennek a területnek az els tektonikai emeleti
részére fleg az epizónában képzdött, kevéssé átalakult kristályospalák jellemzk. Az
elbbi nagyszerkezeti egység els tektonikai emeleti részétl fleg abban különbözik,

hogy a metamorfózis után is magmaintriiziók hatoltak belé.
Gránit-granodiorit tömegeket, diabáz és kvarcporfir elfordulásokat ismerünk a felszin-

rl és a fúrásokból. Ersen gyrt és töréses- pikkelyes szerkezet magasabban maradt és

nagyobb mélységbe süllyedt rögökre tagolódik.

A második tektonikai emelet a közép-dunántúli nagyszerkezeti egység terü-

letén újpaleozóos és nagyon vastagon kifejldött alpi fácies mezozóos képzdményekbl
épült fel. Ennek a tektonikai emeletnek szerkezeti viszonyaira (mint az elbbinél is) a

Kisalföld medencealjzat! területén még kevés az adat. Feltételezzük, hogy a második tek-

tonikai emelet f szerkezeti bélyegeit formáló ausztriai mozgások elssorban térszükités-

sel okozott töréses— pikkelyes szerkezetet hoztak létre. A rögvonulatokra való darabo-

lódás fleg késbbi mozgások eredménye, mert az nemcsak a második tektonikai emelet

képzdményeit érte.

A harmadik szerkezeti emeletbe az ausztriai— szávai mozgások közötti fels-

kréta—^paleogén képzdmények tartoznak. Ezek ers lepusztulás után diszkordunciával

telepszenek az idsebb tektonikai emeletre. A nagy lepusztulás miatt az alsókréta és jura

képzdmények csak gyér eróziós maradványokként maradtak meg. A felskréta és paleo-

gén rétegek között a mélyfúrások szerint a larami és pireneusi orogén mozgások hatása

nem észlelhet olyan ersen, mint amilyen a szávai és ausztriai mozgásoké. A közép-

dxmántúli nagyszerkezeti egységen a harmadik tektonikai emeletet csak a megelz nagy-

fokii lepusztulás és a diszkordáns település választja el a mélyebb emelettl, itt nincs

olyan éles kifejldésbeli különbség, nnt az Alföldön, ahol a harmadik tektonikai emelet

egészen más szerkezet flis fácies képzdményekben fejldött ki,

E három tektonikai emelet képzdményei a szávai és fleg a stájer orogén mozgá-

sok idején ÉNy— DK-i irányú magas- és mély- rög-vonulatokra tagolódnak.

A geofizikai és mélyfúrási adatokból ezideig a nagylengyel — salomvári, az andráshidai, a

nagytilaji, a gravitációs és szeizmikus mérésekben jelentkez káld — jánosházai, a szeiz-

mikával kimutatott narád— vinári, a takácsi. Pápa—Vaszar vidéki, a gravitációs mérés-

adatokkal jelentkez ravazdi és a fúrásokkal is bizonyitott nagyigmándi magas- és a

közöttük lev mélyrög-vonulatok különböztethetk meg.

A rögvonulatokra való tagolódást talán itt is kisérte némi vulkáni tevé-
kenység, ha a szanyi fúrás vulkáni anyaga valóban miocénnek bizonyulna. Ezt a

vulkáni kzetet Szádeczky-Kardoss E. és Székyné vizsgálta, akik szub-

vulkáni karbodoleritnek határozták meg. Feltételezhet, hogy ez a fiatal bazalt vulkános-

sággal összefügg szubvulkáni képzdmény, amely a mélyben lev miocén képzdmények-
be behatolt, ezeknél tehát fiatalabb. Az a tény, hogy a Kisalföldön korántsem találunk

olyan nagy miocén vulkáni tömegeket, mint egyes más nagyszerkezeti egységeken, azt

bizonyitja, hogy a rögökre való feldarabolódás nem volt olyan mélyreható.
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A kszeg—mihályi és a közép-dunántúli nagyszerkezeti egységek a Rába-vonal
diszlokációs övezete mentén érintkeznek egymással.

A Rába-vonal diszlokációs övét már régebben felismerték. Vadász E., Horu-
sitzky F., Scheffer V. munkáiban szerepel, utóbbi nevezte el.

A Rába-vonal lefutását nem ismerjük mindenütt pontosan. A mélyfúrások

közül Iváné, Kám, Vasvár, Mesteri, Xagyigmánd körül középhegységi kifejldés mezo-
zoikumot találtak, inig \dzvár, Sóton)^ Mihályi környéki és a tlük nyugatra lev fúrá-

sok a kszeg—mihályi nagyszerkezeti egység els tektonikai emeletének képzdményeiben
végzdtek. Tehát közöttük van a Rába-vonal, amelynél a középhegységi fácies mezo-
zoikum végzdik. A vaszari fúrás agyagpaláinak hovátartozása még bizonytalan. A Rába-
vonal lefutásának meghatározásában, ahol fúrási adat nincs, a szeizmológia és a geofizika

ad némi támpontot. Ettl a vonaltól ÉNy-ra lev terület aszeizmikus, a K-i környezettel

érintkez felületei viszont ersen földrengésesek. A földmágneses és gravitációs térképe-

ken is elkülönül a kszeg— mihályi és közép-dunántúli terület geofizikai jellege. Végül a

pliocén bazaltvulkánok mködése elssorban a Rába-vonaltól DK-re es területre jellemz.

A csehszlovákiai kutatók véleménye szerint a Kisalföld É-i részén a Rába-vonal való-

színleg a medence K-i felén folytatódik.

Valószín, hogy a valóságban a Rába-vonal nem egyetlen éles vonal, hanem több

diszlokációs vonalat tartalmazó övezet, ahol ersen zavart, összetorlódott medencealjzat!

részeket várhatunk. Erre utal a Celldömölk környéki szeizmikus mérésekkel kimutatott

ersen tört, diszlokált medencealjzat jelenléte.

Scheffer V. közleménye szerint a Rába-vonal mentén a középhegységi autoch-

ton mezozoikumra reátolódott a Keleti-Alpok kristályos kzetekbl álló takarója.

A két nagy szerkezeti egység összetorlódásának jellegére azonban köz-

vetlen adataink még nincsenek. A szeizmikus anyagot erre vonatkozóan még többféle-

képpen is értelmezhetjük, nincs elég egyértelm bizonyíték. A nagyszerkezeti képbe azon-

ban beilleszthet bizonyos mérték rátolódás feltételezése.

A rátolódás feltételezése mellett szól az a tény, hogy a Rába-vonaltól nyugatra

általában magasan van a kristályos alaphegység, viszont tle K-re a vastag mezozoikum

alatt helyenként legfeljebb 4000— 5000 m mélyen várható. (NI. — 108. fúrás 4409,5 m-
ben még a felstriász dolomitban állt meg.) A Rába-vonal két oldalán a kristályos alap-

hegységnek ez a nagy mélységklönbsége azt jelentheti, hog}- a magasan lev kszeg—
mihályi rész rátolódott a mélyen lev középdunántúli részre. Ugyancsak rátolódás mellett

szól az a tény is, hogy a triász kifejldése a Rába-vonal közvetlen közelében mélyült sár-

vári, kámi, mesteri fúrások szerint semmiféle hajdani partszegély jelenlétére nem utal,

pedig ez a vastag tengeri rétegsor a Rába-vonaltól ÉNy-ra nincs meg. Ez nemcsak a két

terület tektonikus érintkezését bizonyítja. Ha csak egyszer tektonikus érintkezés lemre

itt, akkor a másik oldalon hasonló fáciesben legalább nyomokban meg kellene találni a

középhegységi kifejldés triászt. A DK-i oldalon meglév 3— 4000111 vastag triásznak

nyomtalanul való teljes lepusztulása nem valószín. Mindezt jelenleg úgy értelmezhetjük,

hogy a Rába-vonal mentén olyan összetorlódást, rátolódást tételezünk fel, amely révén

az eredeti tér nagymértékben megszkült és a nyílttengeri fácies mezozóos képzdmé-
nyek utólag a kszeg— mihályi szerkezeti egység kristályos kzeteivel kerültek érintke-

zésire.

A Rába-vonal kialakulásának földtani kora már a kristályos

alaphegység fejldéstörténetének idején kezddhetett. Erre utal a két terület fejldéstör-

ténetének különbözsége, amire a kifejldés különbségeibl következtethetünk. De a

paleozóos, mezozóos idkben még egészen más volt e vidék sföldrajzi képe, itt sokkal



K ö r ö s s y : Nyugat-magyarországi medencék felépítése 33

-8?2̂ o2

:se-2\

^n'2

'^J>3075}\

'B. Földvár
ncrt _/7cr^ % ^

T7WP^T'''° (
r/-6 alO-J

Hahót r-! w Klímán sm -sós ei-2^

^ee-l ~^-X

í>32Jil

3. ábra. Nyugat-dunántúli harmadidszaki medencék szerkezeti térképe. Szerkesztette: Krössy L,.,

1963. Magyarázat: i. Harmadidszaki medencealjzatot ért fúrás, a medencealjzat tengerszint alatti
mélységével, 2. A harmadidszaki medence mélyebb, mint a fúrás elért mélysége, 3. A harmadidszaki
medence mélységének szintvonalai, 4. Harmadidszaknál idsebb képzdmények a félszinen, 5. Nagyszer-

kezeti egységeket elválasztó diszlokációs öv, 6. Magas- és mélyrögvonulatokat elválasztó töréses öv
Abb. 3. Tektonische Karte dér tertiáren Becken West-Transdanubiens. Zusammengestellt von I,.

Krössy, 1963. Erklárungen: i. Bohrungen, dieden tertiáren Beckenuntergnmd erreicht habén,
mit Angabe derTiefe des Beckenuntergrundes unter dem Meeresniveau, 2. Das tertiare Becken liegt tiefer,

als die Sohle dér Bohmng, 3. Isohypsen derTiefe des tertiáren Beckens, 4. Ausbisse vortertiárer Bildungen,
5. Grosstektonische Rinheiten trennende Stönmgszone, 6. Horst- und Grabenzüge trennende Bruchzone

3 Földtani Közlöny
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tágabb lehetett a tér és vastag nyílttengeri üledék képzdött. A Rába-vonal jelentsége

még nem az volt, ami ma.
Ennek az összetorlódásnak, esetleg rátolódásnak az ideje az ausztriai— szávai

orogén szakaszok közötti idre tehet.

A Rába-vonal mai tonnájában való kialakulásának ideje tehát a paleogén végéig

játszódott le, de megelzleg hosszú földtani idkig már különböz földtani fejldés-

történetü területeket választott el.

A mai szerkezeti kép szerint a közép-dmiántúli szerkezeti egység els, második és

hannadik szerkezeti emeleti része nagy monoklinális tonnájában regionálisan ÉNy-felé

dl. Ennek folytán DK-en felszínre vagy íelszínközelbe emelkednek az els tektonikai

emelet kristályos kzetei (Velencei-hegység, balatonmelléki kristályos vonulat)
,
ÉNy-felé

mind mélyebbre jutó új paleozóos mezozóos képzdményekre a Rába-vonal mentén fel-

tételezheten rátolódott a kszeg— mihályi nagyszerkezeti egység els tektonikai emeleti

része. A késbbi magas- és mélyrögvonulatokra való tagolódás folytán egyes részek maga-
sabban helyezkednek el, jobban lepusztultak (vaszari rögvonulat), más részek mélyebben

vannak, ezek rétegsora teljesebb.

A medence üledék szerkezete

A negyedik tektonikai emelet képzdése során a neogén folyamán a Kisalföld két

különböz felépítés idsebb területegységét egyöntet medenceüledék fedte el. Ez a

medenceüledék diszkordánsan települt az idsebb, tagolt morfológiájú felszínre. A tagolt

felszín medencealjzat mélyebb részein a helvéti folyamán, a magas részem csak az alsó-

pannon késbbi szakaszában kezddött el a medenceüledékek lerakódása. Az üledékkép-

zdés az egyenetlen medencealjzat lassú süllyedésével lépést tartó folyamat volt.

Adataink szerint a Kisalföld medencealjzata a neogén eltt már annyira stabilizá-

lódott, hogy a térszkít nyomó erknek a továbbiakban már ellenállt. Ennek folytán a

medenceüledékben nyomóerk által létrejött igazi gyrt szerkezeti formák nincsenek

vagy nagyon ritka helyi jelenségek. A medencealjzat rögvonulatai csak lassú vertikális

mozgást végeztek, amelynél a süllyedés volt az uralkodó, de az egyes rög^*onulatok

süllyedésének a mértéke különbözött.

Részben ezek a medencealjzat! mozgások határozták meg a negyedik tektonikai

emelet szerkezetét, részben pedig az üledék tömörülése. Ezért a medenceüledék szerkeze-

tére jellemzek a medencealjzat vertikális mozgásaival létrejött teknk és felboltozódá-

sok, valamint az üledéktömörüléssel létrejött települt boltozatok és teknk. Jellemz

továbbá az üledékképzdés sajátosságainak megfelel kiékeldések, lencsék, a széleken

folyódelták jelenléte.

A medencealj zati rögök pliocénvégi mozgását elssorban a középdunántúli nagy-

szerkezeti egységen a bazalt vulkánosság kísérte.
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Stratigraphischer und tektonischer Bau dér westungarisehen Becken

DK. I,. KRÖSSY
Xach eitier kiírzeii Uarlegung dér (iescliiclite dér geologisclieii Krforschuiig tler

Kleinen Ungarischen Tiefebene werden die Kenntnisse bezüglicli dér stratigraphischen
und tektonischen \^erháltnisse zusammengefasst.

Die Stratigraphie des westlichen imd östlichen Teiles dér Kleinen Ungarischen Tief-
ebene ist unterschiedlich, woraus aiif die Verschiedenheit dér geologischen Untwicklungs-
geschichte beider Gebietsteile geschlossen werden kaim. Die imterschiedlichen Züge
áussem sich schon im Bau des kristallinen Grimdgebirges. Audi die paláozoischeii imd
mesozoischen Bildungen sind verschieden und erst die neogene Beckenfülhmg ist im
grossen und ganzen in beiden Gebietsteilen áhnlich ausgebUdet. Das Neogen ist lücken-
haft ausgebildet, die álteren Glieder fehlen auf grossen Fláchen. Die prápontische Ivro-

siou spielte eine wichtige Rolle und nach den Angaben dér Bohnmgen setzte sich die líro-

sion auch im Unterpannon fórt.

Unterhalb dér neogenen Schichteii dér Kleinen Ungarischen Tiefebene lassen sich
die Bildungen von zwei verschiedenen grosstektonischen Einheiten erkennen. Im W
kann die Fortsetzung dér zentralen Zone dér Ostalpen unter dér neogenen Beckenfüllung
bis zr Raab-Linie verfolgt werden. Im SO ist unter den neogenen Sedimenten die Fort-
setzung des Beckemmtergrundes dér grosstektonischen E)inheit des Transdanubischen
Mittelgebirges festzustellen. Beide grosstektonischen Einheiten kommen langs dér Stö-
mngszone dér Raab-Linie miteinander in Berührung.

Die grosstektonischen Einheiten gliedem sich in vier aufeinander folgenden tekto-
nischen Stufen.

:i*
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Zr ersteu tektonischen Stufe gehören die právariszischen Bildungen. Für diese
erste tektonische Stufe ist eine stark gefaltete und durch Brüciie gestörte Schuppenstruk-
tur kennzeichnend.

Zr zweiten tektonischen Stufe gehören diejenigen jungpaláozoischen bis meso-
zoischen Bildungen, welche wáhrend dér Zeitspanne zwischen aen variszischen und aus-
trischen Orogenbewegimg entstanden sind. F'ür sie ist eine durch Stauung entstandene
Bruchschuppenstruktur charakteristisch.

Dér dritteu tektonischen Stufe reihen wir die zwischen den Bewegímgen dér aus-
trischen und dér savischen Phase entstandenen Bildungen an. Für die Struktur dieser
Stufe sind vor allém Dilalationfebrüche imd dadurch bedingte, in SchoUen geghederte
Strukturfonnen bezeichnend.

In die vierte tektonische Stufe werden diejenigen Neogenbildrmgen eingeordnet,
welche nach den savischen Orogenbewegrmgen zustandegekcrmnen sind. Ilnre Struktiur
zeichnet sich mit Strukturformen aus, welche durch die vertikalen Bewegungen des
Beckenuntergnmdes imd Schichtenkcmpaktion zustandegebracht worden sind.

lm Aufbau dér tektonischen Stufen beider grosstektonischen Einheiten lassen
sich Unterschiede feststellen. Die erste tektonische Stufe dér westhch von dér Raab-Linie
befindlichen grosstektonischen Einheit von Kszeg— Mihályi besteht vor allém aus epi-

zonalen bis mesozonalen metamorphen Gesteinen; postmetamorphe IMagmaintrusionen
sind iimerhalb dieser Einheit im Gebiete üngams unbekarmt. Die zweite und dritte tek-
tonische Stufe fehlt meistens in diesem Gebiet. In dér grosstektonischen Einheit lEttel-
transdanubiens, die sich südöstUch von. dér Raab-Linie befindet, mirden die epizonalen
kristallinen Schiefer dér ersten tektonischen Stufe nach dér Metamorphose von Granitin-
trusionen dirrchbrochen und die zweite imd dritte Stufe wird durch máchtige sedimen-
táre Schichten vertreten. Die strukturellen Charakterzüge all dieser Bildrmgen wurden
erörtert.

Dér Aufsatz liefert Angaben über den A'erlauf, die erdgeschichthche Zeit dér Bil-

dimg rmd den tektonischen Bau (vStauvmg — Überschiebung) dér Stönmgszone dér Raab-
Linie.

Die auf Gnmd dér bisherigen L^ntersuchmigen erkennbaren Horst- und Graben-
züge, die infoige dér Bruchbewegxmgen dér zweiten rmd dritten tektonischen Stufe zu-

standegekommen sind, werden angeführt.
Schliesslich werden die bisherigen Kenntuisse bezügUch dér Entstehimg des

Beckens zusammengefasst.
Die im Aufsatz angeführten Angaben werden auf Karten dargestellt. So werden

folgende Karten zr Schau gestellt: Tiefenkarte des kristallinen Grvmdgebirges, Tiefen-

kaiíe des tertiaren Beckens, tektonische Karte dér west-transdanubischen tertiáren

Becken rmd Korrelationsschema dér unterpannonischen Horizonté in den neogenen
Sedimentationsbecken West-Ungams.



A MECSEKI ALSÓPERMI ÖSSZLET FELS RÉSZÉNEK HULLÁM-
FODRAIRÓL
SOMOGYI JÁNOS*

(i ábrával, I táblázattal)

Ö-szefoglalás: A mecseki alsóperm két fels rétegcsoportjában számos hullámfo-
dor-képzöd nényt lehet megfigyelni. Ezek csapásiránya az alsóbb, ún. átmeneti homokk
összletben ENy— DK-i, a fels, ún. aleurit összletben K— Ny-i, ami egyben az egykori
partvonal valószín csapását is meghatározza. A víztükör — szárazföld elhelyezkedése a
hullámfodrok általában szirnmetrikíis kifejldése miatt csak részben volt rögzíthet. A
fodrok hullámhossza alapján az üledékgjnijt vizmétysége az alsóbb szintekben átlagosan

4 m-re, középütt 10 — 20 m-re, a legfelsbb szintekben 5— 10 m-re tehet.

A Mécsek-hegység Ny-i részén, Bolionya és Bükkösd községek között (r. ábra)

mintegy 15 km--nyi területen enyhe ÉK-i dléssel bukkannak felszínre a mélyebb víz-

mosásokban az alsópermi összlet fels részének vörös aleuritos rétegei. T z s é r O. vizs-

T. ábra. Az alsópermi összlet fels részének elterjedése a Mecsek-hegységben T ö z s é r O. szerint. Ma-
gyarázat: Pi Alsópermi durvatörmelékes összlet, Pí Alsópermi tarka homokcsoport, PJ Alsópermi
vörösesbarna aleurit összlet, Pj Felsöoermi tarka homokk csoport, Q 1 Pleisztocén lösz. i. Törésvonal.
2. Hullámfodor csapása, 3. A hullámfodrok átlagcsapásának iránya és a partvonal csapása az aleurit

összlet fels szintjeiben, 4. Rétegdlés
A bb. I. Verbreitung des oberen Teiles des uaterpermischen Komple.xes im Mecsekgebirge nach O. T z s é r

.

Er kiár un gén: PJ — Unterpermischer grobklastischer Konole.x, PJ — Unterpermische Bunt-
sandsteingruppe, Pí — Unterperm ischer rötlich-brauner Aleurolitkomplex, P^ — Oberpermische Bunt-
sandsteingruppe, Q 1 — Pleistozáner Eöss. i. Bruchlinie, 2. Streichen dér Rippelmarken, 3. Richtung des
Durchschnittstreichens dér Rippelmarken und das Streichen dér Küstenlinie in den oberen Horizontén des

Aleurolitkomplexes, 4. Schichteinfallen

* Eladta a Magyarhoni Földtani Tíírsulat Mecsek hegységi csoportjának 1964. III. ig.-i ülésén.
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gálatai alapján az említett területen nemcsak ez a Barabás A. által elkülönített

rétegcsoport, hanem annak feküjében, a mintegy 200 m vastag, közép- és fínomszím
ún. átmeneti homokk, majd ez alatt az alsópemi alsó részébe tartozó, durvatörmelékes,

rétegek is elbukkannak. A két fels vagyis az átmeneti és az aleurit-összletben tér-

képezés közben T z s é r O. egy-két helyen hullámfodrokat észlelt. Ezért Jámbor
Á. megbízásából végigjártam az összlet szánibavehet feltárásait. így a mintegy 200 m
vastag átmeneti rétegcsoportban 7, a 700 — 750 m vastag aleurit-rétegcsoportban pedig

17 hullámfodor-mérést végeztem a finomszem aleuritos homokkövek és az aleuritos

rétegek érintkezési felületén az I. táblázaton összefoglalt eredménnyel.

I. táblázat

A hullámfodor

o

K

o
*5

I
d,

-s

Feltárás CSflpíiS"

iránya
°-ban

hullám-

hossza

cm

víz felöli oldalának
helyzete

hullámhosszából

számított

vízmély-

ség,

m

Közetminöség

850 sz. feltárás i86- 6* 18 ÉNy-i 7>2 középszemü vörös homokk
851 338-158 3,5 DNy-i 0,5 vörösbarna finom-homokos

aleurit

821
> >

330—150 4,0 FK-i 0,5 vörösbarna finom-homokos
aleurit

00
t-n

>

»

311-131 24 ÉK-i 9,5 vörösbama finomszem
homokk

830/2 263- 83 I I ÉK-i 3 vörösbama finomszem
homokk

830/1
J > 333-153 14,5 megállapíthatatlan 5 vörösbarna finomszem

860
} y

211- 31 10 ” 2,8 vörösbarna mikrokereszt-
rétegzett aleurit

884/5 f* 280— 100 13 DK-i + vörösbama féregnj’omos
aleurit
vörösbama aleurit884/4 304-124 23 megállapíthatatlan 9

884/3 )

}

281 — lOI 38 ÉK i 13 vörösbama finomszem
homokk

885/3 > > 289— 109 47 DK-i 15 vörösbama mikrokereszt-
rétegzett aleurit

885/2 ff 284—104 58 DNy-i 19 vörösbarna finom-homokos
aleurit

884/2 287— 107 42 megállapíthatatlan 13,6 vörösbarna finomszem

885/1 íf 288— 108 52 ÉK-i 16 vörösbarna mikrokereszt-
rétegzett finom homokos
aleurit

884/1 ff 258- 78 25 DK-i 10 vörösbama finomszem
homokk

841/1 íf 348 — 168 10 megállapíthatatlan 2,8 vörösbama mikrokereszt-
rétegzett aleurit

884/6 196— 16 18 ÉNv-i 7,2 vörösbarna aleurit

909/1 f f 233- 53 14 megállapíthatatlan 5 vörösbarna finomszem
homokk

935/1 f >
260— 80 33 ÉNy-i 12,5 vörösbarna mikrokereszt-

rétegzett finom-homokk
908/1 255— 75 22 megállapíthatatlan 9 vörösbarna aleurit

908/2 ff 254- 74 17 megállapíthatatlan 7 vörösbama mikrokereszt-
rétegzett finom homokk

952/1 276— 96 13 megállapíthatatlan 4 vörösbarna aleurit

2089/1 ff
268- 88 38 ÉNy-i 13 vörösbarna féregnyomos

aleurit

937/1 277- 97 1

1

I)K-i 3 vörösbarna mikrokereszt-
rétegzett aleurit
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A hullámfodrok kzetan3'aguk, a bezáró összlet anyaga és alakjuk alapján állóvízi

keletkezések. Finomszem homokk és aleurit-rétegekbl álló összletben fordulnak

el s általában szimmetrikus felépítések.

A mérési adatokból legbiztosabban az egykori partvonal csapásiránj-a állapítható

meg. Ez az átmeneti rétegcsoportban 340— i6o° irányúnak adódott. Az aleurit-összlet-

ben általában K- Ny-i csapásúak a hullámfodrok, bár a K-i és a Ny-i területrész között

ezek átlagában is mutatkozik pár fokos eltérés.

Megkíséreltük a szárazföld, ill. a víztükör helyzetét is meghatározni. Az aszim-

metrikus hullámfodor meredekebb oldala a part, a laposabb pedig a víz felé uéz. Szim-

metrikus alakú hullámfodornál az ásványok torlatszerrí feldúsulása adhat felvilágosítást,

mert azok a hullámfodor partfelli oldalának
,
.lábán” halmozódnak fel. E tények figye-

lembevételével az átmeneti rétegcsoport keletkezése idején a szárazföld DNy-i helyzetét

valószínsíthetjük. Az aleurit-rétegcsoportban az értékelés bizonytalanabb, s így

továbbra is kérdéses a szárazföld— víztükör helyzete.

T a n n e r \V. F. (1959) a Mexikói-öböl floridai partvidékén a hullámhossz és a

vízmélység exponenciális összefüggését állapította meg: a vízméh'séggel a hullámliossz

növekszik. A táblázatban szerepl vízmélység-értékeket ennek alapján számítottuk. Az
aleurit-rétegcsoport alatt átlagosan 4 m-es, az aleurit-rétegcsoport alján 10—20 m-es,

fels részén pedig 5
— 10 m-es vízmélységek adódtak. Azonban a lehetséges tén\’ezk

közötti eltérés miatt a mélységadatoknak elssorban viszon\dagos értékük van.
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B a r a 1 ) á s A. (1955): A mecseki perm idszaki képzdmények földtana. — Kézirat. — Ru-

di i n , B. B. (1958): Grundzüge dér IJthologie. Berlin. — T a n n e r, W. F. (1959): Near-shore Studies
n Sedimcntolo^’ and Morphology along the Floride pan-handle coast. Journ. Séd. Petr. 29. 4. p. 564 —
t74. — Vadász FB (1955): Klémz földtan. Budapest.

Über díe Rippetmarkeu des unterpermischeii Koniplexes im Mecsekgebirge

J. SOMOGYI

In den beiden oberen Schichtgruppen des Unterperms des Mecsekgebirges sind
zahlreiche Rippehnarken-Bildungen zu beobachten. Diese streichen in NW-SO-licher im
unteren, sog. Übergangs-vSandsteinkomplex und in O — W-licher Richtung im oberen,
sog. Aleuritkomplex, dadurch wird auch das vermutliche vStreichen dér ehenialigen Küs-
tenlinie bestimmt. Die Grenze zwischen M^asserspiegel imd Festland konnte wegen dér
allgemein synunetrischen Ausbildung dér Rippehnarken nur teilweise ermittelt werden.
Auf Grund dér Wellenlánge dér Rippehnarken kaim die Wassertiefe des Sedimentations-
beckens in den unteren Horizontén etwa auf 4 m, in den mittleren auf 10 bis 20 m imd
in den höchsten auf 5 bis ro m geschátzt werden.



A MECSEKI FELSÖPERMI ÉS ALSÓSZEIZI ÖSSZLETEK FERDERÉTEG-
ZETTSÉGI ADATAINAK FÖLDTANI ÉRTÉKELÉSE

SZABÓ JÓZSEF*

(5 ábrával, I táblával)

Összefoglalás: Néhány korábbi adat alapján a mecseki felspermi összlet fels tago-
zatának keletkezésekor uralkodó üledékszállitist ÉNy-ról DK felé irányulónak vették.
Szerz részletes új vizsgálatai alapján ezt a megállapítást nemcsak megersíti, hanem a felsö-
perm és alsószeizi rétegsor egészére is kiterjeszti s azokból a terület smorfológiai változá-
saira nézv'e is következtetéseket von le.

Hazánkban a ferderétegzettség-inérések földtani értékelé.sének régi hagyományai
vannak (Szádeczky-Kardoss E. 1939.) • A mecseki permi képzdményekben
elször Barabás A. kezdeményezett ilyen vizsgálatokat, s ezek alapján, 1954-ben, a

permi antiklinális É-i szárnyának jakabhegyi összletére nézve ÉNy-ról DK felé irányuló

üledékanyagszállitást állapított meg. Ugyancsak végeztette el az Alföldi U. kevés

adata alapján feltételezett D-rl É-ra való szállítás felülvizsgálatát az antiklinális D-i

szárnyának jakabhegyi homokkövében. A ferderétegzettség-mérésnek a felsperm min-

den rétegcsoportjára való kiterjesztését Jámbor Á. szorgalmazta.

A mecseki permi képzdmények 1:10 000 méretarányú térképezése során azok

valamennyi feltárását bejártitk. Ahol csak lehetségünk volt, a rétegek dlésén kívül

I. táblázat

Kor üsszletek Jele
Mérési
helyek
száma

Ada-
tok

száma

Alsó-
triász

Alsószeizi Tarka homokkösszlet Ti 28 503

Fels tago-
zat

Jakabheg.á homokk, fels szint Pi 230 2133

Jakabhegyi homokk, alsó szint P5 87 652

Felsperm
Fkonglomerátumösszlet n 4 II

Középs Vörös homokkösszlet P:i 46 54
tagozat Zöld homokkösszlet

Szürke homokkösszlet P|

22

145

23

I6I

Alsó tagozat Tarka homokkösszlet Pí, 1 10 123

Alsóperm Fels tagozat Aleuritösszlet P? 3 5

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1964. III. 19-i ülésén.
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ezek kisebb szedimentációs egységeinek, a réteglemezeknek a dlését is lemértük. Az ada-

tok gyiíjtésében Jámbor Á., Szederkényi T., T z s é r O., Várszegi K.

és W é b e r B. is részt vettek. így kb. 1200 m vastagságú üledéksor 25 km’-nyi terüle-

tének 677 feltárásából 3665 ferderétegzettségi adatot gyjtöttünk, az I. táblázat szerinti

megoszlásban

;

Pe',

\L--y lódat

A
/

Re?

0 40
Irány

80 120 W 200 2W 280

a,

320° 0 40
Irány

120 160 200 240 280 320 340'

b,

Peí

rH
1 adat

0 40 80 120 160 200 240 280 320°

Irány

1adat

0 40
irány

80 120 160 200 240 280 320°

d,

I. ábra. A ferderéteglemezek dölésszög értékei a felsöperm Pel, Peb Pe’ és Pej tagozatában [a) 123,
b) 163, c) 23, d) 55 adat alapján]

46Ö. J. Werte des Fallwinkels in Gliedcrn Peb Pel, Pét und Peí dcs Oberperms [auf Gmnd von aj 123,
b) 163, c) 23 und d) 55 Angaben]

Az adatok megfelel értékelése céljából mindenekeltt a ferderéteg-leniezek ere-

deti, a rétegzettség általános felületéhez viszonyított helyzetét kellett meghatározni.

A rétegzettség eredeti általános felületét gyakorlatilag vízszintesnek tekinthetjük.

A réteglemezek eredeti helyzetét tehát a rétegek vízszintes helyzetbe való forgatásával

határoztuk meg Bamnann-féle kördiagram segítségével. Az így nyert adatokat összleten-

ként összefoglalva i6-os osztású rózsadiagramokon ábrázoltuk, az irányokat 22,5 °-os

körszeleteken belül statisztikusan átlagolva.

Ezekbl a diagramokból a mecseki felspermi, valamint az alsószeizi összletek

keletkezése idején az üledékanyagszáUítás ÉNy-ról DK-re irányuló voltát kétségtelenül
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meg lehet állapítani. Ezen kívül a diagramok bizonyos földrajzi változásokat is tükröz-

nek (1—4. ábra).

Az alsópemi fels részébe tartozó vörös aleurit-összlet (P^) fels részén megjelen
finomszemn honiokkrétegek az üledékgyjt medence feltöltdésének felgyorsulását, az

alsópermi tenger fokozatos regresszióját jelöli. A felsperm alsó részén már kizárólag

Pe\

20
"

10

Pej fA/y-í terület

Pelközéps terület

\ /

A
/

ladat

20
"

10
"

0 W 80 120 160 200 2W 280 320’

3(n

20
-

L 10’

0 W 80 120 160 200 2W 280 320’

10 adat Irány
^
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b,

ládát
"adat

?0"\

10 ’\ /
20

’
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’
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irány
d,

0 40
Irány

120 "60 200 240 280 320 3W
8)

2. ábra. A ferderéteglemezek dölésszögértékei a felsperm Peb Pel tagozatában a különböz területeken
[a) 654, b) 343, c) 125, d) 185, e) 2131 adat alapján]

Abb. 2. Fallwánkehverte dér Schrágschichtungsplatten des Pe,- und Pes-Gliedes des Oberperms in verschie-
denen Gebieten [auf Grund von a) 654. b) 343, c) 125, d) 185 und c)2izr.

Angaben]

folyóvízi üledéket találunk. A felsperm tarka (P|) és szürke (P|) homokkösszleteinek

lerakódása idején az üledékanyag D-i, ül. DK-i firányban teregetdik szét. A feltöltdés

lépést tartott egj’enletes süllyedésével, ^’iszonylag kis reliefenergiára utal, hogj' a ferde-

réteg-lemezek átlagos dölésszögértékei a D-i szekciókban egyenletesen 10— 15° közé

esnek. (i. ábra a, b.) (A tarka homokkösszlet alján lev konglomerátumrétegek nagyobb

reliefenergiára utalnak. Az egész összleten belül mért ferderétegzettségi adatoknak külön
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alsó és külön fels részre vonatkoztatott értékelésétl mégis el kell tekintenünk, részben

a szétválasztás bizonytalansága, másrészt az összlet aljáról származó kevés adat miatt.)

A viszonylag kis vastagságú zöld homokkösszlet (P^) felszíni feltárásai kevés

adatot szolgáltattak, A megállapítható ÉNy-DK-i szállítási firány azonban megegyezik a

fekü és fed rétegek szállítási irányaival. Az adatok irányítottságából — a kevés adat

ellenére is, felteheten jelentsebb morfológiai változás nélkül — a reliefenergia kismérték

növekedésére következtethetünk (i. ábra c).

3. ábra. A dölésszögértékek % -os eloszlása a Pel, ill. Pej szintben. Magyarázat: i. KNy-i terület,

összes adat 343, ill. 31 1, 2. Középs terület, összes adat 126, ill. 208, 3. DK-i terület, összes adat 185, ill. 1612

Abb. 3. Prozentuelle Verteilnng dér Fallwinkelwerte im Horizont Pe|, bzw. Pef. Erklárungen: i.

KW-Raum, Zahl .samtlicher Angaben 343, bzw. 311, 2. Zentraler Rauni, Zahl samtlicher .\ngaben 126,
bzw. 208, 3. SO-Raum, Zahl samtlicher Angaben 183, bzw. 1612

A vörös homokkösszlet (Pi) adataiban a terület általános emelkedését megelz
mozgások tükrözdnek. A medence feltöltdése mellett az átlagos dölésszögértékek

jelents szórása, továbbá K-i és DNy-i szállítási irányok viszonylag erteljes jelentke-

zése arra enged következtetni, hogy gyakoriak lehettek a nagyobb energiájú, esetleg id-
szakos vízfolyások (i. ábra d). Ezek nyomai fleg az összlet fels részén mutatkoznak.

A felsperm középs szakaszának végén lejátszódó epirogén kiemelkedés üledék-

hézagot eredményezett. Az új üledékszakasz kezdetét jelent fkonglomerátumból (P3)

származó néhány adat alátámasztja a Nagy E. kavicstengelyállás és kvarckoptatott-

ság-változás (CP\") alapján, valamüit Jámbor Á. és a szerz által kavicstengely-

állás, szihfikációs fok- és maximális kavicsmér-változás, valamint a konglomerátum
osztályozottsági együtthatójának (OjQf} térbeli változása alapján egyaránt kimutatott,

ÉNy-ról DK-re irán\uüó szállítási irányt.

A felsperm jakabhegyi homokkösszletébl származó adatokat két szintre vonat-

koztatva értékeltük. A két szint a Barabás A. által a ferderétegzettség alaki jellege

alapján adott elkülönítésnek felel meg; e szerint az ún, alsó-jakabhegyi szint kb. az összlet

kétharmadát alkotja.

0-5° 11-15° 21-25' 31-35°

6-10° 16-20° 26-30° 36-W‘

0-5° 11-15° 21-25° 31-35° ^1-^5°

6-10° 16-20° 26-30° 36-W° k6-50‘
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A jakabhegyi liomokkösszlet alsó szintjének (P|) ferderétegzettségi adatai ismét
az üledékgyííjt jelents süllyedésérl tanúskodnak. Az üledékanyagszállitás határozot-
tan DDK-i irán\’ú. A firány átlagos dölésszcgirtéke {20°) lényegesen nagyobb reliefener-

,giát feltételez, mint amilyen a felsperm alsó és középs szakaszában volt (2. ábra a).

A jakabhegyi liomokkösszlet fels szintjében (P|) az üledékgyjt medence ismét
feltöltdik, ül. a medencesüllyedés és feltöltdés egyensúlyba kerül, az üledékanyag szét-

teregetdik. A DDK-i firán>i;ól az ellenkez irány felé az egj-es szekciókban egyenletesen
csökken, de még az ÉXy-i szekciókban is jelents az adatok memiyisége. A diagram a
medencebelseji kifejldés jellemz ferderétegzettségi \dszonyait tükrözi (2. ábra, e).

10 adat

"

—

30-

20
-

10
°

0 40
Irány

80 120 160 200 2W 280°

4 . ábra. Az alsótriász TJ tagozatának ferderétegzettségi dölésértékei 503 adat alapján

.4 bb. 4 . Werte des Einfallens dérSchrágschichtung im T}-Glied dér imteren Trias anf Grund von 503 Au.gaben

A jakabhegyi homokkösszlet alsó szültjében a ferderétegzettségi adatok területen-

ként felbontva jól tükrözik az üledékanyag lerakódás! viszonyait. A terület ÉXy-i részén,

Kvágótötts vonalától Ny-ra (5. ábra) (tehát a lepusztulási területhez közelebb, ahol az

üledékanyagszáUitás nyilván erteljesebb lehetett) a ferderétegzettség a legirányitottabb

(2. ábra, b). A firányban az átlagos dlésszögérték (25°) kiemelked, viszonylag nagy
reliefenergiára enged következtetni. A terület középs részén az irányítottság még eléggé

határozott (2. ábra, c), viszont a DK-i területen, az antiklinálistengeljdl D-re, a medence
belsejében, már teljesen széttereget anyagmozgás uralkodott. Erre utal az átlagos dlés-

szögértékek minden irányú kiegyenlítettsége (2. ábra, c). Jellemz a dlésértékek száza-

lékos eloszlása is {3. ábra, a). Az ÉNy-i területen a dlésértékek 49%-a, a középs és a

DK-i területen csupán 30%-a van 15° fölött.

A jakabhegyi homokkösszlet fels szintjének jellegzetes medencebelseji kifejl-

dése a dlésértékek százalékos megoszlásában is megmutatkozik (3. ábra, b). A. görbék

mindhárom területrészen azonos lefutásiiak. A jakabhegyi homokkösszlet alsó szintjé-

ben miitatkozó, fentebb leírt tendencia itt már lényegesen kisebb mértékben érvénj’esül.

A dlésértékek 6o°(,-a 15° alatti. Az ÉXy-i területen csak kis eltolódás mutatkozik a

nag\’obb dlésszögértékek felé.

A felspenn végén ismét megbomlik a medencefeltöltdés és süllyedés egyensúlya.

Ez az alsószeizi homokkrétegek ferderétegzésének határozott irányítottságában jól

tükrözdik (4. ábra). A DK-i firányban az átlagos dlésszögértékek 4— 5 “-kai uagyob-
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bak az egyéb irányú átlagoknál. línnek ellenére nem számolhatunk egyértehnen a relief-

energia megnövekedésével, mert jóval finomabb üledékanyag (jelents összvastagságú

aleurit és közbetelepült doloniitmárga). Itt a medencesüllyedéshez már szorosan kapcso-

lódott a tenger fokozatos transzgressziója is. A tenger partvonalának valószín csapása

ÉK— DNy-i. A tenger ezen a helyen ÉNy-i irányban nyomul elre. Az alsószeizi ferde-

rétegzés, finomszeni és aprószem homokkrétegek nem folyóvízi, hanem partközeli

lerakódások. Az igen lapos parton a tengervíz mozgása ersen hatott, a parti homokos
lerakódások idnként tengeri lagunás üledékekkel temetdtek be.

Abb. 5,. Abgedeckte geologische Karte des westlichen Raumes des Mecsekgcbirge.s. Nacli den Aufnahmen
von A. Jámbor, Fran J. G 1 ö c k n e r, J. S o m o g,y i, J. .Szabó, T. S z e d c r k é n y i, K.
Várszegi und 15. W é b e r, zusammengestellt von A. J á m b o r. E r k 1 á r ii n g e ii: i. ’Unter-
perm, 2. Entcrer und mittlerer Teil des Oberpcrms, 3. Obcrer Tcil des Oberperms, 4. Seiser Schichtcn.

5. Kampil, 6. Anis, 7. Trachydolerit, 8. Ilelvct, g. Pliozan

A jelenkori üledékek rétegzettségére vonatkozó vizsgálatok és kísérletek alapján a

homokos tengerparti üledékek bels rétegzettségét általában i5°-nál laposabb, ritkán

2o°-nál meredekebb dlésnek tüntetik fel (deltaüledékekre nagyobb értékek adód-
nak). Adataink 53%-a 15° fölötti érték, ebbl 30% 15— 20° közötti, további 23% maga-
sabb érték. Ebbl arra következtethetünk, hogy a phillopodás, hullámbarázdás aleurit-

rétegekkel és vékony doloniitmárga- és kevés dolomitrétegecskével váltakozó homokk-
rétegek nem teljesen azonos mikrofáciesek. Az összlet alján még folyóvízi üledékek is,

feljebb azonban a partszegély, parti honiokgátak, -turzások és -teraszok üledékanyaga
mellett mikrodelta-üledékek is elfordulhatnak. A kérdés részleges tisztázása az egész

alsószeizi összlet további aprólékos fáciesanalízisét igényli.
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Geologische Auswertung dér Angaben über die Schrágschichtuiig des Oberperms und Unterseis
im Mecsekgebirge (Südungarn)

J. SZABÓ

Dér oberpermische Komplex des Mecsekgebirges besteht überwiegend aus bun-
ten, vor allém rten vSandsteinschichten fluviatüer Fazies und aus imtergeordneten Men-
gen von Konglonieraten. Die Sandsteinschichten weisen sehr oft eine charakteristische
vSchrágschichtung auf. Die einzelneu Aufschlüsse dér erwáhnten Komplexe wurden an
rt und Stelle studiert und die Fallriclitimg dér Kreuzschichtungsplatten gemessen.
Die Abteilungsgrenze in die Waagerechte drehend, wurden ursprüngliche Fallrichttmg
rmd ursprünglicher Fallwinkei bestiuunt. Auf einer Flache von etwa 25 km- tvurden

3665 Angaben über 677 Aufschlüsse innerhalb eines Komplexes von 1200 m Gesamt-
máchtigkeit angesannnelt und je nach vSchichtgruppen in Tafel 7 angeführt.

Die Richtungsdiagranune dér einzelnen Scluchtgruppen sind aus Abb. 1— 7 zu
ersehen. An Hand dieser Diagrammé lásst sich feststellen, dass in dér imtersuchten
Schichtfolge dér Sedimenttransport in einer NW’— SO-lichen Richtmig erfolgte. Aus den
Diagrammén kimen Schlüsse aucli auf die Paláomorphologie imd auf die vSchwankímgen
dér Reliefenergie des Sedimentationsbeckens gezogen werden.



ÜLEDÉKFÖLDTANI ADATOK A MECSEK-HEGYSÉGI FELSÖTRIÁSZ ÉS

ALSÓLIÁSZ RÉTEGEK ISMERETÉHEZ

\TOBER BÉIvA*

(4 ábrával)

Ö8szrfoglalá»; Szerz a Mecsek-hegységi felsötriász összletbeii vörösagyag rété -

geket figyelt meg. Megállapítása szerbit a rétegsorban elször jelentkez vörösagyag rété -

gek határozott üledékszintet kéjiviselnek. Vizsgálatai szerint a ladini— karni regressziós
szakasz e rétegek megjelenésével éri el csúcspontját; ettl kezdden nóri— raeti emeletes
két kitölt új transzgresszió indul. A keresztrétegzettségi megfigyelések a törmelékanyag
ÉD-i firányú szállítását valószínsítik.

Hazai földtani irodalmunkból (Vadász, 1935, 1960; 1 111 r e h 1956; Nagy
Ív. 1960, W e i n G y. )

széleskören ismert a felstriász rétegek néhány fbb, vitatott

problémája.

I . A ladini - felstriász határon beállt üledékváltozás fejldésmeneti értelmezése.

2. A felstriász összlet rétegtani kora és felosztása. 3. A felstriász (és alsóliász) rétegek

anyagának származtatása, szállítási iránya. A vizsgált területen a felstriász és alsó-

liász rétegek közel K— Ny-i tengely szinklinális részt képviselnek. A vizsgált fels-

triász és a területileg is szorosair kapcsolódó érintett alsóliász rétegek felszíni, felszínkö-

zeli elterjedését a mellékelt fedetlen térképen ábrázoltuk.

Ezen a területen a felstriász összletben többhelyütt (lásd i. ábra, 1—6. pontok)

vörösagyag rétegeket figyeltünk meg. E rétegek részletesebb megjelenési körülményeit a

három legjobban tanulmányozható mesterséges és természetes feltárás, valódi va.stag-

ságot mutató, rétegszelvényén mutatjuk be (2. ábra).

A vörös szíír rétegek anyaga kissé vagy közepesen finomlromokos, fiirom csillá-

mos (muszkovit)
,
vékonyréteges (1—5 cm) vagy rétegzetlen — lencsés szerkezet, lilás-

vörös, barnásvörös, közepes keménység agyag. Szabál3d;alan alakú 1 — 3 cm elmosódó

határi:, világoszöld vagy sárgászöld szerves eredés ,,redukciós” foltokkal. A kzetben
, 2 1^00 O
észlelt ^ hányados átlagos értéke** (Oj,J: 10,5. A 2. ábra szelvényeibl látható, hogy

a vörös rétegek hasonló anyagú, de sárgászöld, barnászöld, zöld rétegekkel váltakozva

zFe O
átmeneteket is képezve jelennek meg. Az e rétegekben észlelt ^ hányados átlagos

értéke (Oj,^,) : 6,98. [Az átlagos üp,, érték üledékes kzetben 3,3, ezen belül agyagos k-
zetekben 3,26, homokos kzetekben 7,1. (Szádeczky-Kardoss E. 1955).] A ré-

tegsorban alárendelten vékony, finom- és középszem honiokkrétegecskék is vannak.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1963. V. 23. -i ülésén.
Kézirat lezárva 1964. X. 21.
•* Elemzé.sek M. É- V. J,aboratc)rium S z a I a y n é.
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Bár mennyiségileg alárendelten, mégis rendkívül fontos és külön említésre méltó
az, hogy csaknem valamennyi vörösagyag feltárás szelvényében a vörös szín rétegek
között egy puha, képlékeny, szürkéskék — szürkésfehér kaohnos agyagréteg is megtalál-
ható; nyilván nagy földpáttartahnú kzet szárazföldi eredés lepusztult anyagának
nvomaként.

j. ábra. A

)

Fedetlen földtani térkép a Mecsekhegységi felstriász rétegek vizsgált elterjedési területérl
(W éber B. 1964.)

B) A törmelékanyag szállítási iránya a Mecsek-hegységi felstriász — (alsóliász) rétegekben. (W é b e r B.
1964.) T? = középstriász anizusi rétegek; Tj = középstriász ladini rétegek; TI = felstriász kami ré-
tegek; T|—= = felsötriász nóri? - raeti rétegek; J, = alsóliász rétegek; i. Rétegdlés, 2. Vet, 3. Földtani
szelvény, 4. Megfigyelési pánt (a vörösagyag rétegek feltárásai), 5. Réteghatár, 6. Javasolt réteghatár, 7.

Szállítási irány

Abb. 1. AJ Abgedeckte geologische Karte des Verbreitungsraumes dér obertriadischen Schichten des Me"
csekgebirges (B. W éber, 1964.) B) Transportrichtung des klastischen Materials in den obertriadischen —
(unterliassischen) Schichten des Mecsekgebirges (B. W é b e r, 1964.) T'J = anisische Schichten dér Mittel-
trias; T) = ladinische Schichten dér Mitteltrias; Tj = kamische Schichten dér Obertrias; Tj-*= norisch? —
rhátische Schichten dér Obertrias; J, = unterliassische Schichten. i. Finfallen, 2. Verwerfnng, 3. Geolo-
gisches Profil, 4. Beobachtungspunkt (Aufschlüsse dér Rottonschichten), 5. Schichtgrenze, 6. Vorge-

schlagene Schichtgrenze, 7. Transportrichtung

Eddigi ismereteink alapján e vörösagyag rétegeket (a velük szembetnen jellem-

zett vékony rétegcsoportot) feküjénél, fedjénél magasabb, kiemeltebb (oxidáltabb, szer-

vesanyag szegény) helyzetben, vízben leülepedett kzetnek minsítjük. Ezek a rétegek

tehát egy maximálisan kiemelkedett térszínen anyagi minségváltozásban mutatkozó

üledékképzdés tényét bizonyítják.

A mecseki felstriász összletnek ez a szintje a vörösagyag képzdmények els

jelentkezése (lásd fedetlen földtani térkép 1—4 feltárási pontok) az üledékgyüjtö
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legnagyobb fokú kiemelkedését jelzik. Tehát e vörösagyag rétegek megjelenése a fels-

triász összletben rétegtani jelentségnek tekinthet.

Korábban ezeket a csak fúrásokból ismert rétegeket,, .tarka” összlet néven, kelet-

kezésük vizsgálata nélkül, elmozdulások menti elszinezdésnek tartották.

2. ábra. Vörösag>’ag feltárások rétegszelvényei, i. Homokk, 2. Agyag, sárgászöld, 3. Vörösagj ag, 4. Agyag
kékesszürke, kaolinos, 5. Megfigyelési pont

Abh. 2. Stratigraphische Kólóimén dér Aufschlüsse von rten Tonen. i. Sandstein, 2. Tón, gelblich-grün,
3. Roter Tón. 4. Tón, bláulich-grau, kaolinführend, 5. Beobachtungspunkt

A jelölt irodalmi forrásokból tudjuk, hog>’ az egyik felfogás szerint a középstriász-

ban megindult regresszió a felsladini rétegekkel tetzdött. A kami— nóri emeleteket

teljes kiemelkedéssel járó vizi üledékhézag jelezné és az újraindult durvább törmelékes

összlet a raeti emeletbe tartozna. Az újabb kutató feltárásokkal végzett vizsgálatok a fels-

ladini és a fölötte települ törmelékes összlet között folyamatos üledékmenetet állapítot-

tak meg a kami emeletre utaló fauna bizonyítékokkal (Amauropsis sp., Naticopsis

4 Földtani Közlöny
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uhligi K 1 i p s t.). Ezek szerint a felstriász mindhárom emeletén keresztül teljes kiemel-
kedés nélküli folyamatos üledékképzdés volt.

Új megismerésünk birtokában a már említett szerzk vizsgálataira is támasz-
kodva úgy véljük, hogy a tengerelöntéssel induló triász üledékképzdés második, az ani-

zusi emelet végén induló regressziós szakasza, fokozatos kiemelkedéssel azT els vörös-

agyag rétegek megjelenésével éri el legmagasabb pontját és ezzel zárul. Tehát a mecseki

/

3. ábra. Földtani szelvények a Mecsek-hegységi felsötriász rétegek vizsgált elterjedési területérl. (W é-

ber B. 1964.) TJ = középsötriász anizusi rétegek; TI = középstriász ladini rétegek; Tj = felsiriász
kami rétegek; T|“‘>= felsötriász nóri? — raeti rétegek; J, = alsóliász rétegek

Abb. 3. Geologische Profile aus dem Verbreitnngsraum dér Obertrias des Mec.sekgebirges (B. W é b e r.

1964). T| = anisische Schichten dér Mitteltrias; TJ = ladinische Schichten dér Mitteltrias; Tj = karnische
Schichten dér Obertrias; T;~'’= norisch? — rhátische Schichten dér Obertrias; J, = nnterliassische Schichten

felstriász összlet kettéválasztását javasoljuk. Az alsó regressziós tagozat rétegtani helyét

Balogh K., Wein Gy., Nagy E., Kilényi T. — (Góczán F., Nagy I. Z.

fauna és flóra vizsgálataira is támaszkodó) — véleményével e tekintetben egyetértve a

kami emeletbe és elssorban tengeri fáciesben jelöljük meg. A vörösagyag rétegek els —
egy üledékszintben tapasztalt — megjelenése, mint már említettük, az üledékgyjt

medence els legnagyobb mérték, szárazföldi eredés képzdményekkel is alátámasztott

kiemelkedését bizonyítja. A mecseki felstriász összlet fejldésmenetében a középs-
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anizusi emelet végén mintegy az ókimmériai mozgások bevezetjeként az üledékgyjt

medence süllyedése megállt. Az alaphegység meginduló kiemelkedése nyomán a tengeri

üledékgyjt feltöltdése megkezddött. A feltöltdés csúcspontját a vörösagyag rétege-

ket produkáló széles kiterjedés tavi fácies kialakulása jelentette, amelyben az eddig oldat-

ban, szállitódott vas lerakódása is bekövetkezett a kedvez geokémiai feltételek

(lúgos— oxidációs, tehát kiemelt, humuszsav — növényzetszegény közeg) hatására. (A

vörös szín kzetanyag jelenléte esetleg kapcsolatot jelenthet a germán keuper éghajlati

Kanfavári völgy Rigó forrás Árpád tet Józsefhálától K-re BéfaA-tó! D-re

A-B szelvény C-D szelvény [-F szelvény G-H szelvény hJ szelvény

4. ábra. Általánosított rétegtani szelvény a Mec.sek-hegységi felsötriász képzdményekrl. (W éber B.
1964). TJ = középsötriász anizusi rétegek; Tj = középstriász ladini rétegek; TJ = felstriász kanii

rétegek; T|-“ = felsötriász nóri.? — raeti rétegek; J, = alsó liász rétegek

Abb. 4. Idealisiertes stratigraphisches Profil dér Obertrias des Mecsekgebirges (B. W é b e r, 1964). TJ =
= anisische Schichten dér Mitteltrias; T j

= ladinische Schichten dér Mitteltrias; Ti = kamische Schichten
dér Obertrias; Tf-’ = norisch? — rhátische vSchichten dér Obertrias; J, = imterliassische Schichten

viszonyaival is.) 15 kiemelkedés után az üledékképzdés már megváltozott, transzgresz-

sziós jelleggel, a nóri— raeti emeleteket kitöltve, folyóvízi, delta jelleg képzdmé-
nyeivel egy ríj ciklust bevezetve folytatódik. Ebben édesvízi, csökkentsósvízi faunaele-

meket (Esthevia, Cardinia) mutattak ki {Y a d á s z
,

igóo).

Fentiekkel igazolva látjuk Vadász E. analógiák alapján adott elre mutató
elemzését, mely szerint a mecseki felstriász összletlren üledékváltozás kiemelkedés után

következik be.

A kaolinos agyagrétegek jelenléte a lehordási terület legalábbis részleges kiemelke-

dését bizonyítja. Ezért e rétegek jelenléte a vörösagyag rétegek között kiemelkeden
fontos.

Az üledékképzdés jellegében bekövetkezett változás bizonyítéka, hogy kereszt-

rétegzettséget csak az összlet fels tagozatában észleltünk. Ezért is a mellékelt földtani

szelvények közül
(3 . ábra) a Eámpás-völgyi (A— B) szelvényben, ahol az alsó vörösagyag

rétegeket kibiívásban nem észleltük, a felstriász összlet alsó és fels tagozatának határát

közvetlenül az els keresztrétegzett rétegek alatt jelöltük meg.

4 *
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Amint a térképrl is látható, öt szelvényt jártunk be részletesen. Ezek közül az

A— B, C— D, G --H szelvényekben igen kedvezek voltak a feltártsági \dszonyok, s ezek

ellenére sem találtunk az alsó- (kami emelet ?) tagozatban sem keresztrétegzettséget, sem
vörösagyag rétegeket.

Az alsó vörösag>mg-szint fölötti rétegösszletben a vörösagjmg rétegek többszörösen

ismétld kaolinos agyagrétegeket is tartalmazó megjelenését észleltük (lásd fedetlen

földtani térkép, 5— 6 pontok) . Ezek további vizsgálatával talán megoldható lesz a fels-

(nóri— raeti) transzgressziós tagozat további felosztása. Eehetséges e fels tagozat olyan

természet fejldésmenete, hogy egy (alsó) szakaszára a vörösagyag rétegek — a deltá-

hoz kapcsolódó ta\d fácies — többször ismétld megjelenése a jellemz.

A vizsgált felstriász és alsóliász korú rétegekben az üledékképzdés jellege és a

törmelékanyag szállítási irányának meghatározása céljából keresztrétegzettség megfigye-

léseket és méréseket is végeztünk.

Értékelésünk szerint a felstriász összlet fels (nóri— raeti) tagozatában és az alsó-

liász legalsó rétegeiben észlelt keresztrétegzettségi típusok az erre vonatkozó eddigi azs-

gálatokkal is megállapított folyóvízi, delta jelleg üledékképzdést jeleznek.

A mért keresztrétegzettségi adatokat a törmelékanyag szállítási irányának vizs-

gálatára, a keresztrétegeket befogó réteg vízszintes helyzetbe való visszaforgatásával

értékeltük. (A visszaforgatás alkalmazott grafikus módszerét Szabó J. geológus

technikus állította össze.)

Mérési adatainkat az i. B ábra mutatja. Az adatok száma mint látjuk, nem sok s

nem is tökéletesen egybevágóak. Ebben az üledékképzdés delta jellege is szerepet ját-

szik. iMindamellett a törmelékanyag ÉD-i száUítási firánya leolvasható.

Ezek az adatok nem igazolják azt a felfogást, mely a mecseki felstriász, alsóHász

törmelékanyagát a D-i gránit és kristályos alaphegység (Mórágyi-heg\’ség— Délbaranyai

kristályos hátság) anyagából származtatja. Adatainkból az következik, hogy a Délbara-

nyai kristályos hátság ebben az idben még nem volt a felszínen, továbbá, hogy a Mecsek-

hegységi felstriász és alsóliász rétegek törmelékanyaga É-i firányból szállítódott az

üledékgyjtbe. A középhegységi triász kifejldéseket figyelembe véve ebbl egy, a mai

Mecsek és a Középhegység között lev, a felstriászban kiemelkedett helyzet kristályos

alaphegység léte is tényként igazolódik.

A bejárt harántszelvények alapján észlelt valódi vastagságok feltüntetésével ábrá-

zoltuk a felstriász összlet egészének s tagozatainak elválasztását, vastagság változásait

(4. ábra). Jól érzékelhet az egész felstriász összlet és ezen belül elssorban az alsó (karni)

tagozat D felé növekv vastagsága. Ez a tény az üledékgyjt medence kiegyenlítetlen

(általában D felé dl) fenékviszonyait és ezzel az É-ról való anyagszállítás újabb bizonyí-

tékát jelenti. A tendenciát figyelembevéve, É-abbra a ma még megkutatatlan terüle-

teken számolni lehet a felstriász összlet üledékeiben az alsó (karni emelet) tagozat teljes

hiányával és a fels tagozat (nóri— raeti emeletek) teljes kiemelkedés és üledékhézag

utáni településének lehetségeivel is.

A tárgyalt rétegek további vizsgálatára vau szükség. A feladatok közül elsként az

alsóliász rétegekben végzend részletesebb szállitási-irány méréseket kell megemlíteni.

Hasonlóan fontos volna néhány helyen, elssorban É felé fúrásokkal, a felstriász összlet

teljes egészének átfúrása is.
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Lithologische Angaben zr Kenntnis dér obertriadischen und unterliassischen Sohichten des
Mecsekgebirges

B. UTiBER

lm obertriadischen Komplex des Mecsekgebirges v?urden vöm Verfasser rote
Tonschichten beobachtet. Es vnirde festgestellt, dass die in dér Schichtfolge zuerst attf-

tretenden, kontinentalen, laknstren rten Tone in demselben Sedimentniveau lagem.
Es ist wahrscheinlich, dass die ladinisch-kamische Regressionsphase zr Zeit dér Er-
scheinung dieser Scliichten ihren Höhepunkt erreichte. Von diesem Zeitpunkt an beginnt
die neue, die Nor— Rliát-,Stufen ausfüllende Transgression.

Die die Richtimg des Sedimenttransportes emiittelnde Beobachtungen dér
Schrágschichtung liessen vermutén, dass das klastische Matéria! überwiegend vöm Nor-
den eingeführt worden war.



TELJES JURA SZELVÉNY A VÉRTES-HEGYSÉGBL
Dr. FÜI.ÖP JÓZSEF*—KNAUER JÓZSEF és Dr. VIGH GUSZTÁV

(2 ábrával, I— IV. táblával)

Összefoglalás: Ismét jelents lépéssel sikerült elbbre jutni a Vértes-hegység jura-
idszaki képzdményeinek megismerése terén. A korábbi vizsgálataink alapján tervezett és
megvalósított Kapberek 43/K i sz. rctegtani sckélyfúrással teljes jura rétegsort tártunk fel
a Vérte.ssomlyó melletti Szarvaskút-forrás szomszédságában, Kapberek-puszta közelében.
Ezáltal a vérteshegységi juraidszaki képzdmények — vizsgálataink megkezdéséig na-
g3'on hiányosnak ismert — rétegsora teljes rétegösszletté egészült ki.

Az elmúlt évek során a Vértes-hegységben megismert alsóliász, aaleni, bath,

kimmeridgei és titon emeletbeli képzdmények arra ösztönöztek, hogy megfelel helyet

keresve kíséreljük meg a jura rétegsornak hézagtalan szelvényben való feltárását. Erre

legalkalmasabbnak a Vértessomlyó melletti Szarvaskút-forrás környéke látszott, ahol a

felstriász uiészkrögök közé árkosán besüllyedt, eocén és alsókréta képzdményekkel
fedett jura rétegsor egyes rétegtagjai a felszínen mutatkoznak. A Kapberek 43/K i. sz.

rétegtani sekélyfúrást a juraídszakí képzdményeket fed aptí szürke krínoídeás mészk
elterjedési területén, olyan helyen jelöltük ki, ahol vékony fedképzdmény harántolása

után teljes és szerkezetileg zavartalan jura rétegsort vártunk. Elgondolásimk helyesnek

bizonyult és az említett fúrással a Vértes-hegység ÉNy-i peremén 70 m vastagságú, tel-

jes és zavartalan felépítés jura rétegösszletet harántoltimk. A feltárt képzdményeket,
földtani kifejldésük különbözsége alapján tagolt rétegcsoportok szerint, rétegtani sor-

rendben tárgyaljuk.

Dachsteini mészk. Raeti (?) emelet

A jura rétegösszlet alatt, üledékhézagra utaló éles határral, eltér kzetanyaggal

és smaradványtartalommal világos szürke, kalcitpettyes, felstriász dachsteini mészkövet

tártunk fel. Települési helyzete alapján a Vértes-hegység legfiatalabb felsötriász képzd-

ménye, amelynek korát a hasonló helyzet és kifejldés középhegységi dachsteini

mészk feltárások smaradványtartalma a raeti emeletben valószínsiti. CaMg (COg),

tartalma i,7°(,. Szövete helyenként pszeudoolitos. Kevés Foraniiniferát és felismerhetet-

lenül kalcitosodott egyéb nkrofauna elemeket tartalmaz. A Mrás 86,0 m-nél érte el a

dachsteini mészkövet és 94,4 m-nél ebiben a képzdményben állt meg. Elrehaladás köz-

ben vörös agyaggal kitöltött karsztos üregeket és hasadékokat tárt fel.

* FJadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1961. IV. 5.-Í .szakülésén.

Kézirat lezárva 1964. okt. 15.



F ü l ö p — K n a u e y V igh : Teljes jura szelvény a Vértesbl 55

Világos vörös, tömött. szövet mészk. Színe muri emelet

A dachsteini mészk fölött (75,5 és 86,0 111 között) éles határral, eltér módon tele-

pül a 10,5 ni vastag, világos vörös, tömött szövet alsóliász mészk. Kifejldése a tatai

Kálvária-dombon, a középs és keleti (Gerecsében feltárt alsóliász mészkvel megegyez.

A legalsó rétegek részben oolitosak, nagyobbrészt gyéren krinoideásak, feljebb apró föl-
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I. ábra. A Kapberek 43/K i. sz. rétegtani sekélj'fiirás földtani szelvénj’e és vizsgálati adatai

.106. I. Ceologisches Profil und Untersuchungsangaben dér stratigraphisdien Seichtbohmng Kapberek
4.VK I

tokkal tarkítottak. A rétegcsoport elég jelents, 3,3% CaMg (COgje-t tartalmaz. A finom-

szemcsés kzetszövetet ferri-vas ásványok szövik át, amelyek Bárdossy Gy. meg-

határozása szerint hematitból, limonitból és goethitbl állanak. Mennyiségük a réteg-

csoport fels része felé növekszik. Ugyanitt található a legtöbb smaradvány, amelyek

között vékonycsiszolatokban Foraminifera-, Brachiopoda-, Gastropoda-, Ammonites- és

Crinoidea-nietszeteket lehet felismerni. Globochaete alpina L o m b a r d és Paleotrixre

emlékeztet, de annál jóval vékonyabb vázelemek is találhatók. A rétegcsoport fels
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részén a vázelemek gyakran korrodáltak. A 77,0 és 78,7 m közötti rétegszakaszból

Nucleata beyrichi (O p p e 1
)
Brachiopoda került el.

Világosvörös, mangángumós mészk. Pliensbachi emelet

59,0 és 75,5 m között változatos kifejldés, 16,5 m vastag középsliász mészk-
rétegsort tárt fel a fúrás;

a

)

Az alsóliász mészk fölött üledékfolytonossággal települ, 4 m vastag, világos-

vörös szín, tömött szövet mészkövet találtxmk, apró mangán-kérg gumókkal.

4^Klszfúrás
I

EK

PLEISZTOCÉN

APTI

= BERRIÁZI

TITON

IlMERIDGCI

-OXFORDI

KALLÓVI

BATH

bajÓci

AALENI

= T0ARCI

PLIENSBACHI

SINEMURI

RAETI ?

2. ábra. FóldLani szelvény a .Szarvaskút-forrás völgyen és a 43/K i. sz. fúráson keresztül

Abb. 2. Geologisches Profil durch das Tál dér Szarvasküt- Quelle und die Bohrung Kapberek 43/K r

h) K. legalsó középsliász rétegtag fölött 2,2 m vastag, világosvörös, kalciterekkel

átjárt, mangángumós mészk következik. Legfels rétegeibl Arieticeras sp. került el.

c) A mangángumós mészk fölött 1,3 m vastag, világosvörös szín, mangán-
kérg vázelemeket és gumókat tartalmazó mészkrétegtag települ, apró Crinoidea váz-

részekkel.

d) A középsliász rétegcsoport 9 m vastag legfels része mangánnal egyenltlenül

sötétszürkére festett, vörös alapszín, alul jól rétegzett és tömött szövet, felfelé a fels-

liász mészkbe fokozatosan átmen, gumós szövet, krinoideás mészk kifejldés.

A mészk törési felületén apró mangán-kérg smaradványok tömege ismerhet fel.

A rétegcsoport középs részébl (64,4— 64,8 m-bl) Axisseites sp. került el.

Vékonycsiszolatban vizsgálva a középsliász rétegcsoport kzetanyagát, az sma-
radványok meimyiségének az alsóliászhoz viszonyított növekedését lehet megállapítani.

A rétegcsoport legalsó és legfels szakaszán, a vasásványokkal ersen átsztt alapanyag-

ban az smaradványok korrodálódtak. Globochaete alpina, alga, Poraminifera, Brachio-

poda, Gastropoda, Ammonites, Crinoidea és Pehinoidea maradványokat határoztunk

meg. A Globochaete alpina gyakran füzéreket és nagy csomókat alkot. Az alsóliászban
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észlelt vékony kalcitanyagú fonalak a középsliász alsó részében is gyakoriak. A legfels

rétegekben meszesedett Radiolariákat találtunk. A rétegcsoport fels részében kzetliszt

méret kvarcszemcsék jelennek meg.

Vörös, ersen agyagos, gumós mészk. Toarci emelet

58,0 és 59,0 között vörös szín, ersen agyagos, gumós mészkövet tárt fel a fúrás,

amely kifejldését illeten teljesen megegyez a tatai, valamint a középs- és keleti-

gerecsei felsliász feltárások kifejldésével. Jelents mennyiség vasásványt tartalmaz.

smaradványokban szegény. Elszórtan Globochaete alpina, Foraminifera és Crinoidea

vázlemezeket találhatunk benne.

Vörös, agyagos gumós mészk. Aaleni-bajóci emelet

42,0 és 58,0 m között lóm vastag, jellegzetesen vörös, agyagos, gmnós mészkbl
álló rétegsort tárt fel a fúrás. Kifejldése a tatai és gerecsei hasonló kori feltárások kifej-

ldésével egyez. A kzetszövet szemcsés, vasásványokkal ersen átsztt. Az agyag-

tartalom 10— 16%, a kzetliszt mennyisége a 14%-ot is eléri. A fekv és fed rétegcso-

porthoz viszonyitva rendkivül kis pjj érték és feltnen nagy Opg érték mutatkozik.

A nehézásványok túlnyomó része magmás eredet. Az smaradványtartalom alulról fel-

felé növekszik.

56,8 és 58,0 ni között, az aaleni emelet legalsó rétegeiben Radiolaria, Foraimnifera,

kevés Brachiopoda és Crinoidea vázelem található. 56,8 m-nél megjelenik a Paleotrix

alpina Per. és felfelé fokozatosan a mikrofauna vezet eleme lesz. A rétegcsoport fels

részében már kzetalkotó mennyiségben található. Vékonycsiszolatokban megfigyelliet,

hogy hematitos határfelületek mentén mennyisége hirtelen megváltozik és ezáltal eloszlá-

sában bizonyos egyenltlenség mutatkozik. Paleotrixen kivül alárendelten helyenként

Globochaete alpina, Foraminifera, Radiolaria (meszesedett vázú), Brachiopoda és Ammo-
nites metszet található. A Crinoideák teljesen hiányoznak.

Vörös és szürke, zsirfény, rosszul rétegzett mészk. Bath
emelet

37.5 és 45,0 m között, 7,5 m vastagságban, üledékfolytonossággal települ vörös

és szürke szín, zsírfény, paleotrixes, rosszul rétegzett mészk a bath üledékképzdés
terméke lehet. A Paleotrix vázelemek kzetalkotó mennyiségek és egyedüli smaradvá-
nyok ebben a rétegcsoportban. A jura rétegsor CaMg (CO3),-tartalma, amely az alsó-

jásztól fokozatosan csökken, itt éri el a minimumát, o,28°{,-ot.

Vörös, agyagos mészk és vörös agyagos gumós mészk.
Kallovi emelet

A 8 m vastag rétegcsoport 29,5 és 37,5 ni között paleotrixes mikrofácies, alul

2.5 m vastagságban vörös szín, vékonyan rétegzett, agyag rétegközös mészk, felette

5.5 m vastagságban vörös, kissé agyagos, gumós kifejldés. A rétegcsoporton belül a

Paleotrixek mennyisége felfelé fokozatosan csökken, mellettük Radiolariák, Globigerinák,

egyéb Foraminiferák, Crinoideák és Globochaeték lépnek fel. Növekv arányú a kvarc-
liszt mennyisége is.
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Vörös, tömött szövet mészk. Oxfordi emelet

26,5 — 29,5 m között 3 m vastag vörös szín, tömött szövet mészk található.

Paleotrixes mikrofácies. Ezen kívül felfelé eg>ne nagyobb mennyiségben jelentkeznek

Fóraminiférák, Crinoideák és a Globochaeték. 27,5 és 27,9 m között a Paleotrixek teljesen

kimaradnak. A kzetszövet finomszemcsés, Foraminiferák, Ammonites embriók, Aptychus

és sok Crinoidea vázelem található benne. Rétegtani besorolását a felette települ réteg-

csoport Lombardia-ta.rta\m.a révén határoztuk meg.

ö r ö s, k r i n o i d e á s mészk. K i m m e r i d g e i emelet

25,0 -26,5 ni között 1,5 m vastag vörös, krinoideás mészk települ. Kimmeridgei

korát lombardiás-globochaetés mikrofácies-jellege határozza meg.

Vörös, sztilolitos mészk. Kimmeridgei-titon emelet

19,8 és 25,0 m között vörös, sztilolitos mészk rétegcsoportot tárt fel a fúrás.

A tömött szövet, kevés Crinoidea vázelemet tartalmazó mészk vékonycsiszolataiban

kzetalkotó mennyiség Globochaete alpina és Lombardia arachnoidea Brönnimann
figyelhet meg. Ezen kívül még Eothrix alpina F o ni b a r d, Stomiosphaera, Cadosina,

Radiolaria, Foraminifera és Plolothurioidea vázeleniek találhatók. A Globochaeték és

Lombardiák felváltva dominálnak. Ez az egységes kzettani felépítés lombardiás szint

irodalmi adatok és saját vizsgálataink alapján a kimmeridgei emelet fels részét és a titon

emelet alsó részét képviseli:

Ebben a rétegtagban calpionellás mészk repedéskitöltés volt megfigyelhet, mely

gyenge titonbeli mozgásra utal. A vörös, sztilolitos mészkbl néhány makroszkópos

smaradvány is elkerült:

A kevés kivétellel csak rossz megtartású töredékekben rendelkezésre álló fauna-

elemek a pontosabb rétegtani tagolásra nem alkalmasak. Csak a Pygope diphya jelzi,

hogy a vörös, sztilolitos mészk fels része a titon emeletbe sorolandó.

Világosvörös és sárgásfehér, foltos mészk. Titon emelet

16.3 — 19,8 ni között alul világosvörös, gyéren krinoideás mészk található, apró

mangános-agyagos bekérgezés gumókkal. Felette sárgásfehér, gyéren krinoideás ,, fol-

tos” mészk következik, amely felfelé ismét világosvörössé válik. E fölött tömött szövet,

világosvörös szín, apró és vékony niészvázakat és Aumionites embriókat tartalmazó

réteg települ. A titon rétegsor felül szürkésfehér szín mészkréteggel zárul.

18.3 — 19,8 m között a még lombardiás kzetben már a Crassicollariák is niegjelen-

24, 4 — 24, 6-bl

19, 8 — 20, i-bl

22, 5 — 22, 7-bl

23. 7-23. 9-bl

Pygope diphya (C o 1 o n n a)

Phylloceras sp.

Niicleata sp.

Rhynchonella aff. capillata Z i 1

1

e 1

Sphaerodus sp.

Perisphinctes sp.

Aptychus sp.

Anomyidae sp.

nek.



F ii l ö p —K n a u e r— V i g h : Teljes jura szelvény a Vértesbl 59

A 16,3 — 18,3 m-ig terjed rétegtag képviseli a calpionellás szintet. Mikroszkóposán

finomszemcsés szövet, amelybl az smaradványok éles határral válnak ki. Helyenként

felhs vagy pszeudobreccsás, de az alapanyag ilyen helyeken is élesen elválik a beágyazott

smaradványoktól. Kevés kvarclisztet rendszeresen tartalmaz.

Faunája a következ: Caf/jfoweffa L o r e n z, Crassicollaria brevis R e m a-

n e, Crassicollaria intermedia (D u r a n d Helga), Crassicollaria parvula R e m a n e,

Lorenziella ci. transdaniibica Knauer et Nagy, Calpionellites darderi (Colom),

Calpionellites neocomiensis Colom, Stenosemellopsis hispanica (Colom), Tiniin-

nopsella carpathica (M u r g e a n u et F i 1 i p e s c u), Globochaete alpina H o m b a r d.

Alga, Globigerina, Egyéb Foraminiferák, Radiolaria (meszesedett)
,
I^amellibranchiata,

Gastropoda, Aptychus, Crinoidea, A Calpionella alpina uralkodó mennyiség. Két nagy-

ság-típusa van, a nagy többséget a kis forma teszi ki. Néhány jellemz Tintinnina pél-

dány mérete:

H Gm h (‘t S 0

C. alpina 52 5 52 36
C. alpina 7.3 9 óo 3« —
C. brevis 57 6 3 ^2 —
C. intermedia . . . 62 10 37 31 2.5

C. parvula 52 8 37 31 —
C. darderi 68 — 52 — —
S. hispanica .... 77 — 56 — 35

H = hossz; Gm = galiémiagasság: E = legnagyobb szélesség; Gs = gallérszélesség; O = ovális nyí-

lás átmérje. A méreteket mikronban adtuk meg.

Sárgásfehér és vörös mészk. Berriázi emelet

A calpionellás titon mészk fölött, 15,0 — 16,3 111 között, üledékfolytonossággal

települ a berriázi emeletbe sorolható mészk, amely alulról felfelé a következ rétegtagok-

ból áll:

a) vSárgásfehér, gyéren krinoideás mészk, apró agyagkérg gumókkal (30 cm).

Mikrofatmájában a Calpionellopsis oblonga uralkodó mennyiség. Egy magános korall

metszete volt betme megfigyelhet.

b) Sötétvörös, finomhomokos, agyaggmnós, gyéren krinoideás mészk (15 cm).

Vékonycsiszolat! képét sok nagyméret Crinoidea vázelem, kagylótöredék és nagymennyi-

ség kvarchomok határozza meg,

c) Világos sárgásszürke mészk (85 cm). Sok Aptychust és néhány Pygopét tar-

talmaz. Tintinnina faunájában a Calpionnellites darderi uralkodik.

Az aj és ej rétegtag szövete megegyezik a calpionellás titon mészk szövetével.

Az smaradványok és a kvarcliszt eloszlása egyenetlen. A Crinoidea vázelemek néha

limonitosodtak. A titontól való elválasztás alapja a Tintinnina faunában bekövetkezett

nemzetségváltozás. A titonban már kis számban fellép Calpionellopsis, Calpionellites és

Tintinnopsella fajok szerepe megn, a titonban uralkodó nemzetségek hirtelen eltnnek.

A Tintinnina fauna változatosabb lesz, bár az össz példányszám csökken a titonhoz képest.

A berriázi rétegek mikrofauna-flórája:

Lorenziella pseudoserrata (C o 1 o m), Lorenziella hungarica Knauer et Nagy,
Calpionellopsis oblonga (C ad is eh). Calpionellites darderi (Colom), Calpionellites

neocomiensis Colom, Calpionellites dadayi Knauer, Stenosemellopsis hispanica

(Colom), Tintinnopsella carpathica (M u r g e a n u et Filipescu), Tintinnopsella

longa (Colom), Tintinnopsella cadischiana Colom, Globochaete alpina Eombard.
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Kzen kívül Alga, Globigerina, egyéb Foraminiferák, Radiolaria (meszesedett)

bamellibranchiata, Gastropoda, Ammonites embrió, Aptychus, Crinoidea, Echinoidea-

tüske.

Feltn a Calpionellites davderi dimorfizmusa. Dominál a 4 : 3 hossz-szélesség

arányi! forma a 2 ; i arányúval szemben.

A jura rétegösszlet felett 8,8 m-tl 15 m mélységig apti emeletbeli szürke krinoideás

mészkövet harántolt a fúrás. A Szarvaskút-forrás környékén a felszínrl is jól ismert,

— foltosán kovásodott, bioklasztit jelleg mészk földtani kifejldése teljesen megegyez
a Tatától Sümegig felszíni feltárásokban megfigyelhet apti emeletbeli szürke krinoideás

mészk kifejldésével.

T.Á.BL.\M.'l.tlYAR.4z.Vr - T.AFRIvERKI^.ARUNG

I. TÁBLA — TAFPX I.

1—2. Alsóliász mészk jellemz vékouycsiszolati képe
Typisches Dünuschliffbild des imterliassischen Kalksteiiis

3 — 4. Középsliász mészk mikrofácies típusai
Mikrofaziestypen des mittelliassischen Kalksteiiis

85,5— 86,0 m 27,5 X
85.0— 86,0 m 35,7 X
74,4-74,7 m 35,7 X
70.1— 70,3 m 43 X

II. TÁBLA — TAFFX II.

5— 7. Középsliász mészk mikrofácies típusai 68,6— 68,8 m 35,7 x
Mikrofaziestj^pen des mittelliassischen Kalksteins

8. Felsöliász vörös, ersen agyagos mészk vékonj'csiszolati
képe ’ 58,2—59,0 m 68 X
Diinnschliffbild eines oberliassisclien, rten, stark tonigen
Kalksteins

|III. TÁBLA — T.AFFX III.

g. A legalsó aaleni rétegek mikrofácies tipusa
Mikrfaziestypus dér untersten Aalenschichten

10. Paleotrix alpina F éra sin (aaleni — bajóci vörös, agyagos,
gumós mészk)
Paleotrix alpina F e r a s i n (roter, toniger Knollenkalk,
Aalen—Bajocien)

11. A Paleotrix közetalkotó mennyiségével jellemzett aaleni-bajóci

vörös, agyagos, gumós mészk vékouycsiszolati képe
Diinnschliffbild des rten, tonigen Knollenkalkes (Aalen-Bajo-
cien), mit einer gesteinsbildenden Mcnge von Paleotrix

12. Paleotrixes bath-kallóvi mikrofácies
Bath-kallovische Mikrofazies mit Paleotrix

56,8— 57,6 m 68 X

51,3-51,7 m 27,5 X

41,9 — 42,4 m 68 X

34,0-34,3 m 27,5 X

I

IV. TÁBLA — TAFEL IV.

13. Paleotrixes oxfordi mészk
Oxford-Kalkstein mit Paleotrix

^

14. Krinoideás mészk közbetelepülés a paleotrixes oxfordi mész-
kben

.

Crinoideenkalk-Zwischenlagerung im Píí/eoíriv-führcnden

Oxford-Kalkstein .... ....
15. Lombardiás-globochaetés mikrofácies kimmeridgei-alsotiton

mészk
Lombardia-Globochaete-Mikroiazies führender Kalkstem (Kim-
meridge-Untertithon)

16. Calpionellás-globochaetés mikrofácies felsötiton mészk
Obertithon Kalkstein von Calpionelta-GlobocIiaete-MikToíazies

26,5 — 26,8 m 68 X

27,5 — 27,9 m 27,5 X

21,0— 21,4 m 43 X

17,6 — 17,9 m 68 X
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Ein Juraprofil im Vértesgebirge

IJr. J. FÜI.ÖP-J. KNAUER-I)r. G. VIGH

Es gelang einen bedeutenden P'ortschritt in dér Erkeimtnis dér Jurabildungeu des
A’értesgebirges zu machen. Die stratigraphische Seichtbohrvmg Kapberek 43/K i,

die auf Grmid dér früheren Untersuchmigen geplant imd seitdem realisiert wurde, hat
ein vollstándiges Juraprofil aufgeschlossen. Dadurch wurde die Juraschichtfolge des Vér-
tesgebirges, bis zr Inaugriffnahme unserer Untersuclmngen für sehr unvollstandig ge-
halten, zu einem vollstándigen Schichtkomplex ergánzt. Die charakteristischen Züge des
jurassischen Schichtkomplexes sind wie folgt. Aus lithologischem Gesichtspmikt ist die
Ausbildung von rten, mehr oder niinder tonigen Kalksteinschicliten am auffálligsten.

Die biogenen Bestandteile werden in dér liassischen Schiclitgruppe durch árinliclie ben-
tische und planktonische F'ossilien vertreten. In dér Aalen-Stufe treten die Reste von
Paleotrix in gesteinsbildender Menge auf. Sie weisen einen planktonischen Cliarakter
auf und haltén bis zmn Ende des Oxfords an. Ini Kiinnieridge und im Tithon erscheinen,
neben den planktonischen Lombardién und Tintinniden, wieder auf den Benthos hin-
weisende P'ossilien. Dicse Verteilung dér P'ossilien ist nicht notweiidigerweise darauf zu-
rückzufillíren, dass das Sedhnentationsbecken im Dogger tiefer gewesen sei, als im Lias
und Maim. Die Erklárnng dieses Phánomeiis muss in den besonderen Bildiingsver-
háltnissen dér durch triadische Kalkstein- und Dolomitkomplexe begrenzten und in

einer anlichen P'azies ausgebildeten, alpinen—karpatischen Schichtkomplexen gesucht
werden. Ein auffallendes Merkmal ist das völlige Fehlen des Homsteins im Schicht-
komplex. Dér sich bis auf ein paar Prozente belaufende Aleurit- und Doloniitgehalt
spielt eine untergeordnete Rolle als genetischer und Faziesindikator.

Dér bei Vértessomlyó aufgeschlossene, vollstándige jurassische vSchichtkomplex
zeigt auf das A'orhandensein eines, sich im Streichen des Transdanubischen Mittelgebir-
ges hinziehenden jurassischen Sedinientationsbeckens. Die Máchtigkeit imd Lagerímgs-
verháltnisse dér in dér Bohrimg aufgeschlossenen Schichtfolge stimmen mit denen des
am Kálvária-Hügel bei Tata aufgeschlossenen Jurakomplexes überein. Audi die Schicht-
gruppen des Inas und Dogger weisen einen álmlichen geologischen Bau auf. Die Schicht-
gruppe des Kiinnieridge und des Tithons ist dér geographisch am weitesten verbreitete
Teil des Jura im Mittelgebirge. Dér in südlicher Richtung náchstgelegene, vollstándige
Jurakomplex von Bakonycsernye lásst sich — abgesehen von den imtersten Lias- imd
Oberdogger— Untermalm-Schichtgruppen — mit dem Juraprofil von Vértessomlyó eben-
falls gut parallelisieren.

Die chronostratigraphische Gliederung dér Schichtfolge dér Vértessomlyóer Boh-
rung birgt vorderhand noch viele Ungewissheiten in sich, insbesondere bezüglich dér
Stufengliederung des Doggers. Das eingehende Stndium dér jurassischen Bildungen des
Mittelgebirges, die makro- und mikrofaunistischen Vergleichsstiidien und die Ermitthmg
dér Gesetzmássigkeiten des geologischen Baues werden jedoch in dér náchsten Znkunft
eine prázise stratigraphische Gliederung emiöglichen.



A MECSEKI ALSÓLIÁSZ KÖSZÉNÖSSZLET É-I TERÜLETÉNEK ÁSVÁNY-
TANI VIZSGÁLATA

XAGYXÉ MEIyI.ES MARGIT*

Összcfo-iaUs 1 A mecseki alsóliász köszénösszlet nagymányoki és szászvári tele-
peinek röntgenvizsgálata során a következ eredmények adódtak: a széniilést nagj-mérték-
ben katalizálja a széntelep kén-körforgalma: -

4- S-^HjS formában. A folj'a-

mat során létrejött ásványok jelenlétébl, egj'máshoz való arányukból és a kszénben ta-
lálható egyéb ásványokból következtethetünk a széntelep szénültségének mértékére.

Nagy kvarc- és kaolinittartalom kisfokú szénültséget jelzett, mig a szulfátásványok
megjelenése ers szénültségrl tanúskodott.

Jellegzetes a ferroszulfát-ásványok kristályvizének mennyisége. Viszonylag jobban
szénült az a széntelep, ahol a kevesebb kristálwízzel kristálvösodott ferroszulfát-ásvá-
nyok uralkodnak (FeSO, H.O, FeSO, 4H.O > FéSO, /H,0 ).

A mecseki alsóliász köszénösszlet területérl a nagymányoki és a szászvári kszén
anyagát vizsgáltam röntgendiffraktométerrel. A vázsgált minták Nagy Elemér és

Mául Ern gymjtésébl származnak.

Röntgenvizsgálattal elssorban a kszén szervetlen kristályos elegj-részei, a medd
ásványok mutathatók ki. Mellettük az amorf anyagok, ha nem is pontosan meghatároz-

ható formában, de kimutathatók, s jelenlétüket a diffraktogram alapvonalának emelke-

dése is jelzi. Ez az emelkedés általában kolloidális szerkezetre utal, melyet a Debeye—
Scherrer felvételeken az lin. amorf gyríí jelez. A kszén röntgendiagramjában több helyen

találkozunk ilyen kolloid vagy igen rendezetlen szerkezetet jelz, megemelked alapvonal-

lal, melynek közül a legfeltnbbet B árdossy Gy^. írta le (1964).

B^árdossy megfigyelése szerint ez a hullámhegyszeren megemelkedett alap-

vonal a kszén szerves anyagának összességét jelzi és összefüggésbe hozható a szénülési

fokkal.

A kszéntelepek medd ásványainak és amorf anyagának területenkénti tanulmá-

nyozása bizonyos összefüggések felismerését eredményezte.

A nagy mány' oki kszéntelepet kifejezetten szilikátos elegyrészek

jellemzik. A minták mindegyikében kvarc és kaolinit az uralkodó. Az illitnek, hidro-

muszkovitnak és a kloritoknak kisebb a szerepe. A hidrocsillámok meghatározása az er-
sen ellaposodó és diffúz reflexek miatt nagyon körülményes, ami a hidrocsillámok bontott-

ságát is jelzi. Szórványosán földpátok is kimutathatók. Pirit egy-két kivétellel 2 — 10°,^

körüli mennyiségben jelentkezik. Markazit csak két mintában nyomokban volt megha-

tározható. A szulfátok megjelenése igen változó. Mindegyik mintában volt kevés gipsz,

melanterit kíséretében, njig a többi szulfát-ásvány teljesen alárendelt. Karbonát ásványmk

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társiilat .Ásványtan-geokémiai Szakcsoport ülésen 1964. május

Kézirat lezárva 1964. okt. 13.

15-en.
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közül szórván)'os a kalcit, dolomit, ankerit. Sziderit ezeknél valamivel gyakoribb. A fed
anyagában kvarc, földpát, kevés kalcit, dolomit és hidrocsillániok mutathatók ki.

A nagymányoki minták majdnem mindegyikében zeolitnyoniok jelentkeztek.

A röntgenelemzéssel kimutatott zeolit igazolása optikai i'iton és vegyelemzéssel még nem
történt meg, de a értékek következetes fellépése kétséget kizáróan zeolit mellett

szól.

A szászvári területrl alll. mélyszint rétegsorából a János-, Fran-

ciska- és Alkotmány-telepbl begyjtött kszénmintákat vizsgáltam.

A János-telep csapásmenti és harántszelvényének összehasonlításakor több különb-

ség adódott.

A harántszelvény uralkodó ásványai; kvarc, illit kevés kaolinittel. Fzeken kívül

kimutatható volt még kevés pirít, klorit, dolomit, ankerit, kalcit, sziderit, valamint gipsz

és melanterit.

A csapásmenti minták uralkodó ásványa a dolomit állandó ankerit kísérete mellett

.

Ezen kívül jellemz még a kvarc, illit, pirít, inig kalcit, sziderit, klorit, gipsz, melanterit.

alimit csak szórványosan találhatók. Feltn, hogy a dolomit mellett a gipsz néha telje-

sen hiányzik, míg a többi szulfátásványok kis mennyiségben minden mintában megtalál-

hatók.

A Franciska-telepben feltnen sok a szulfátásvány. A gipsz némely mintában
uralkodó, ezen kívül a FeS04-félék, továbbá jarosit és alunit ugyancsak kimutathatók.

Pirit kb. 5— 12%-ban jelentkezett, alárendelt szericit, kalcit, dolomit, sziderit, kaolinit,

klorit és kvarc kíséretében.

Az Alkotmány-telepben P a á 1 Á. -né nagymérv kokszosodást tapasztalt. Az
innen származó 5 minta vizsgálatakor négyben kifejezetten sok dolont, ezen kívül kis

mennyiség ankerit. pirít, hematit, illit mutatkozott. Kvarc, kalcit csak nyomokban van
Teljesen hiányzott a gipsz és a többi szulfát. Az ötödik mintában a kvarc mennyisége

valamivel több, a dolomité viszont lecsökkent, de nagy mennyiség a gipsz.

Az összes kszémnintákban, különösen Szászváron kovagélre jellemz alapvonal-

emelkedés tapasztalható. Szádeezky-Kardoss E. (1952) a kovakiválást vul-

káni exhalációs tevékenységgel hozza összefüggésbe. vSzászvár esetében is felteheten

vulkáni eredet kovásodás történt. A kovásodás mellett a szászvári kokszosodott kszén-
ben s a többi mintában is krisztobalit jelentkezett. A krisztobalit szerepe megfelel
kémiai elemzés és mikroszkópi vizsgálat segítségével eldönthet lenne a kszenekben.

A mikroszkópi vizsgálat szerint a szászvári kszéntelepek, közöttük is a P'ranciska-

és Alkotmány-telep a nagymányoki mintákénál nagyobb szénülést mutatnak. A szénü-

lésre jellemz alapvonahnegenielkedés ezekben a mintákban volt a legnagyobb.

A medd ásványok megjelenési formája és mennyisége alapján megkíséreltem

magyarázatot adni az optikai úton megállapított tényekre.

Abból a meggondolásból kiindulva, hogy a szénülés feltétlenül hatással van a
kszénben lev szervetlen ásványokra is, a kszéntelep szénültségi fokára az ásványos
összetétel is jellemz lehet.

Önként adódik, hogy elször a kén útját célszer figyelemmel kisérni, mert a leg-

jobban szénült mintákban található a legtöbb szulfát-ásvány.

A szénülési viszonyok felvázolásához Szádeezky-Kardoss E. szénkzet-
tani és geokémiai vizsgálatai szolgálnak alapul.

A szulfátok szerves közegben történ redukciójával vagy bakteriális viton kén-
hidrogén keletkezik. A kénbaktériumok elszaporodására a higos közeg kedvez, ezért a

mészk vagy dolomit kedvez feltételeket biztosít a kén feldi'isnlásához. A lápok rothadó
szervesanyag-tartahna különösen kedvez a dolomit kicsapódásának, amely így megte-
remti a kénbaktériumok életterét. A kénhidrogén a leveg oxigénjének hatására elemi kén



64 Földtani Kzlönv, .VCF. kötet, i. füzet

kiválása mellett vízzé oxidálódik. Az elemi kén a környezet szerves anyagából hidrogént

von el, miközben újból kénhidrogénné alakul. A körfolyamat tehát: H„S—>H„0 + S —

>

H,S. Ez a körfolyamat a szénülés egész idtartama alatt tart, csak a változó oxidációs—
redukciós viszonyoknak és egyéb tényezknek megfelelen más és más termékeket hoz
létre. A kén a kszénben szerves és szervetlen kötésben van jelen. Ezek szoros kapcsolat-

ban állnak, mindkett hatással van egymásra.

Mieltt azonban a kénoxidáció szervetlen termékeit vennénk figyelembe, meg kell

vizsgálnunk viselkedését a szerves folyamatokban is, mert szerepe szorosan összefügg a

szénüléssel.

A kénhidrogén reakcióba lép a szerves vegyületekkel és a legreakcióképesebb

szulfósavakat, tiovegyületeket hozza létre, miközben a szénvegyületek fokozatosan

polimerizálódnak, majd ciklusos vegyületekké alakulnak. Romwalter (1942) kísér-

letileg bebizonyította, hogy a kén elengedhetetlen a szénülés folyamán. Paraffint diatoma-

földdel hevített, a hevítés következtében a paraffin szinte bomlás nélkül elillant. Ugyan-
ezt a kísérletet megismételve a paraffinhoz elemi ként adott, végtermékül ekkor fél-

kokszot kapott. A paraffin nyiltszénlánci'i vegyület, tehát a kén a benzolgyrk képz-
dését is elsegíti.

Mig a kén a HoS^H„0 + S—>H^S körforgalommal mintegy szétlazítja a szerves

anyagot más szerves veg^'ületek képzdése közben, a szervetlen sókban is nagy változá-

sokat idéz el. Bizonyítják ezt a pirít, dolomit, kovagél képzdmények. Késbb, mikor

megindulnak a kszén autooxidációs reakciói, a kén oxidációs termékei feldúsuhiak,

mintegy telehintik a kszéntelepet az oxidáció látható jeleivel.

A szénülés elrehaladtával az oxidációs tevékenység alábbhagy: antracit típusú

kszénben szulfátásványok nem mutathatók ki. Soha I. -né a nagymányoki és szász-

vári kszenekbl 1 1 drb kénelemzést készített. Ilyen kevés vizsgálatból általános érvény
törvényszerséget levonni nem lehet, de egy jelenségre fel kell figyelni: a röntgendiagram

alapján két-három mmtában közel egyezett a pirít és a szulfátásványok mennyisége, a

szénülési fokot jelz alapvonalkiemelkedés azonban különbözött. A nagyobb szénülést

jelz mintákban vS o h a I. -né több ként mutatott ki, mint a többiben. Megfelel mennyi-

ség vizsgálattal tehát a redukált és oxidált kén mennyiségi eloszlásából is lehetne a

szénülésre következtetni.

A kén és az egyes ásványok megjelenését összefüggésbe hozva a szénüléssel, az

alábbi eredmények adódnak. :

Nagymányokon a kisebb szénülést, amit P a á 1 A. -né optikai liton megállapított,

a nagy kvarc- és kaolinittartalom mellett a szulfátásványok viszonylagos kis mennyisége

jelzi.

vSzászváron igen változatos és meglepen nagy szulfátásvány társaság mutatható

ki. A szászvári kszenet dolomitkiválás jellemzi, tehát a kénbaktériumok létéhez szük-

séges lúgos környezet is adva volt. A nagylétszánüi szulfátásvány intenzív szénülési fok-

ról tanúskodik.

A különböz ferroszulfátok vizsgálata során feltnt, hogy közöttük fleg a melan-

terit gyakori. A rosenit, melyet Bárdossy mutatott ki elször (1961) már alárendel-

tebb, mig a szomolnokit elvétve jelentkezett. Ennek magyarázata a keletkezési körülmé-

nyekben rejlik (T h a n K., igo6). Oldatból való kikristályosítás során elször a hepta-

hidrát képzdik, majd az oldat bepárlásával kevesebb kristályvizes ferroszulfát jelenik

meg. Ennek megfelelen a pirit oxidációja litján keletkez oldatokból — a fokozatos

szénülés során — az egyre kevesebb kristályvizet tartalmazó ferroszulfátok igy jöhettek

létre. A kszéntelepet igen sok hatás érheti, ami a fenti reakciókat reverzibilissé teheti.

Piritbl melanterit, rosenit, szomolnokit éppiig_, keletkezhetik, mint ahogy a szulfátok

újból piritté redukálódhatnak. A folyamatot úgy foghatnánk fel, mint egy igen bonyolult
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vektorrendszert, amelynek eredje a szénülés, amit több (optikai, vegyi, ásványtani stb.)

oldalról ig^^ekszünk megközelíteni.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a nagyszámú és változatos szulfátásvány jelen-

léte a szénülés jellegét jól tükrözi, másrészt viszonylag nagyobb szénültségi fokú az a

kszéntelep, ahol a kevesebb kristályvizet tartalmazó ferroszulfátok uralkodnak. Ezt a

föltevést alátámasztja az a tény is, hogy Bárdossy a pécsi kszén vizsgálata alkal-

mával (1961) az András-aknában inkább rosenitet és szomolnokitot mutatott ki, melan-

teritet pedig kisebb mennyiségben. A szászvári kszéntelepben fordított a viszony. Az
András-aknában ersebb a szénülés foka, mint Szászváron.

A kén oxidációs és redukciós körfolyamatának közvetett erechuényeként a dolomit

is szerepet játszhat. Feltn, hogy nagy mennyiség dolomit és gipsz egymás mellett

sehol sem található, a két ásvány mennyiségi eloszlása fordítottan arányos. Ez a jelenség

azzal is magyarázható, hogy a dolontot mind a szerves, mind a szervetlen savak (különö-

sen H2SO4) oldják, epigén keletkezéssel viszont nem pótlódik.

Igen sok a dolomit a vulkáni hatásra kokszosodott szászvári Alkotmány-telep min-

táiban, ahol periklász jelenléte is valószínsíthet.

A kszéntelepek szénülési mértékének megállapítására további módszerként kínál-

kozik a kszénanyag kristályossági fokának vizsgálata vagy infravörös színképelemzése.

A kszéntelepben jelenlev nagyszámú szerves vegyületet a szervetlenektl röntgeninter-

ferenciával megkülönböztetni ezidszerint nem lehet. Hogy ez tökéletesebb eszközökkel

megoldható, kitnik abból, hogy próbaképpen egy antracitból készített felvétel röntgen,

diagramjának majdnem teljes egésze csak a hatalmas diffúz hullámliegy volt, két kicsiny,

de jól elkülöníthet kiemelkedéssel. Ez a két, csúcsnak nevezhet kidudorodás az antrachi-

non reflexióinak felelt meg és a továbbiakban az antrachinon gyengébb reflexióit jelz

csiicsókát is azonosítani lehetett.

Ha egy-egy kszénmintából a kszénásványokat a lehet legtisztábban tudnánk
elállítani, a röntgendiffraktométer érzékenységét felhasználva talán meg lehetne találni a

szerves vegyületek reflexióit is, ami nagyot lendítene az ezírányú kutatásokon.
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Miiieralogical study of the northern area of the Lower Liassic coal formation, Mecsek Mts,

South Hungary

by

M. XAGY-MEI,TES

In the course of the examination by X-ray diffraction teclmíques, of the Nagy-
mányok and Szászvár seams of the I.,ower Eiassic Coal Complex in the Mecsek Mts, the
following results have been obtained;

Coalification is largely catalyzed by the circulation of sulphur in the coal seams
in the fönn of H,S >-H,0 -(- S vH2S. The presence of minerals formed during this

5 Földtani Közlöny
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process, and of other niinerals to be foimd in the coal and their relatíve proportions permit
to draw conclusions as to the degree of coalification.

High quartz and low kaolinite content were foimd to indicate a low degree of

coalification, while the appearance of sulphate minerals was indicative of a high quality.

The amoimt of water required fór the crystallization of ferrous sulphate minerals
was found to be an indicator of coalification. In fact, a coal seam in which ferrous sul-

phate minerals crystallized with a smaUer amount of water predominated, proved to be
of relatively higher quahty (FeS04 • 11,0, FeSO^ • 4 H„0 FeS04 • yHoO).



SZINTJELZ ASSILINA-PAD ÉS FEJLDÉSTÖRTÉNETI SZEREPE
A TOKOD-NAGYSÁPI EOCÉNBAN

MUNTYÁN ISTVÁN*

(i ábrával)

Öeszefoglaláe: A szcrz megfig>-elése és vizsgálatai Szerint a Dorogi-meclence tokod—
nagysápi területén az eocén transzgresszió els fázisa az operculinás-rétegek (ypresien)
fels harmadáig tartott. Itt kezdenek tömegesen megjelenni a nagy Foraminiferák egj'es
jellegzetes alakjai: néhány Discocyclina-ia], fölötte — jó rétegtani élhatároltságban — az
Assüina niammilata, majd pedig viszonylag durvább héjú molluszkák. A faunakép fokoza-
tos, de gyökeres megváltozása regressziós folyamat eredménye, melyet késbb — az alsó-
közép.söeocén határon — a közetfáciesben is bekövetkezett változás, végül heUd eróziós
diszkordancia jelez.

A dorogi barnakszén terület eocénjének részletesebb rétegtani és fejldéstörténeti

vizsgálatai során az alsóeocén tengeri rétegek fels részében egy rétegtanilag jól lehatárolt

szintet sikerült kimutatni, mely ezideig a dorogi Kszikla Ny-i lábától Tokodon át Nagy-
sáp község határáig nyomozható. Kecskeméti Tibor szíves meghatározása szerint

Assüina mamniilalát kzetalkotó mennyiségben tartalmazó agyagmárga kzettanilag nem
tér el a közrefogó kzetek minségétl. Jellemzje, hogy a pad vagy szint leggyakoribb,

egyben átlagos vastagsága 2,5 m. vSzéls értéke 2,0— 5,0 m-re tehet. Földtani és bányá-

szati szempontból nagy jelentsége van, mert az alsóeocén kszéntelepes csoporthoz

viszonyítva nagy területen szinttartó. Fddig 19 feltárásból végzett megfigyelések

szerint a kszénösszlet fölött 75,0— 85,0 m-re helyezkedik el.

A dorogi eocénban az Assüina niammilata jelenléte nem új. Már több szerz említ

Assilinákat az alsóeocén rétegekbl, azonban a tengeri összletben elfoglalt helyzetét nem
tárgyalják. Rendszerint az irodalmak famiali-stáiban szerepel csupán. Az újabb vizsgála-

tokkal kiderült, hogy az Assüina niammilata az alsóeocén tengeri rétegeinek (az operculi-

nás rétegeknek) kizárólag fels harmadában fordul el egy fent már meghatározott paci-

ban. Az alatta és felette fekv rétegekben még szórványosan sem találjuk.

Az assilinás pad az alsóeocén rétegeknek Foraminiferákban leggazdagabb szintje.

Fauna-összetétele az egész területen közel állandó és azonos. A padban az Assüina mam-
milata forma ,,

A” az uralkodó. Az Assíh'na wiarMWífffffa ,,B” csak elvétve fordul el. A
,,B" forma jelentsebb mennyiségben csak két ebsznyi feltárásból ismert, de itt sem
uralkodó.

Az Assüina mammilatd-t kísér faunatársaság állandó alakjai: Cibicides dutemplei

(d’ O r b i g n y), Uvigerina multistriata (H a n t k .), Operculina granulosa (H a n t k .),

Operculina snbgrannlosa (eV O r b i g n y), Nummulites subplaniilatus (H an t k. e t M ad.),

Xummuliies striatus, Discocyclina sp., Verneulina tokodensis, Spirolocnlina canalicidata .

* Klöadla a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. IV. 24. -i szakülésén.
Kézirat lezárva 1964. ápr. 27.
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Gj'akori fajok: Cibicides propinquus, C. dalmatina, C. westi, Bolivina nobilis,

B. anglica B. pulchra, B. cochei, B. pnnctata, Eponides toulurini. Anomália acnta, Pyrgo

sp. Quinquelocnlina striata, Amphystegina sp., stb.

Az assilinás szint fekvjét Discocyclinákat nagyobb mennyiségben tartalmazó

kemény agyagmárga képezi. Alsóbb szintjeiben a Discocylinák már csak szórványosan

jelentkeznek. Az assilinás-discocyclinás pad az opercvúinás rétegek ún. uvigerinás-cibi-

cideses szintjét egy alsó és egy fels mágerinás-cibicideses szintre osztja. Az assilinás

szint fedjében egyre nagyobb egy'edszámban jelemiek meg a Ttireitella tokodensis, iU.

Turritella imbricataria, valamint a Brachyodontes corrugatns és egy két Cardium féleség.

Ennek fedjében pedig, az assilinás — discocyclinás szint felett mintegy 13,0— 15,0 ni-re

az alsóeocén zárótagjaként finomhomokos, kzetlisztes, keresztrétegzett—mikroréteges

agyagmárga vagy agyagos homokk települ. Gyakran szenesedett növényi maradványo-
kat, széncsíkokat tartalmaz. Faxmatársasága szegényes, eddig mindössze két Asterigerina-

és egy apró Xiimmulites-fajt — valószínleg Nummulites globnlus-t — sikerült a vizsgá-

latoknak kimutatniuk belle. Igen ritkán található benne apró, meghatározhatatlan mol-

luszkahéj töredék, legtöbbször azonban kövületmentes.

Az alsóeocén opercuhnás rétegek tetején tehát a biofécies fokozatos, de jól érzé-

kelliet megváltozását rövidesen követi a kzetfáciesváltozás is, ami kétségtelenül az

assilinás-discocyclinás szinttl kezdd regresszióra mutat. A regresszió eredményeként

a terület néhány pontján az alsó—középseocén határán eróziós diszkordancia észlelhet

(pl. Bajót— 30., Ebsznybánya Ny-i mez), hogy valóban lokáhs jelleg és nem az egész

medencére, vagy annak nagy részére kiterjed diszkordanciáról van-e szó, azt csak a kér-

dést célzó — jelenleg is folyó — kutatások fogják eldönteni. A középseocén elején induló

ismételt lassú süllyedést gyakori negatív oszcillációk szakították meg, amennyiben

viszonylag sr a tengeri és csökkentsósvízi rétegek váltakozása. Egyébként a középs-
eocén hasonló kzetkifejldésscl indul, mint az alsóeocén zárótagját képez rétegek és

fokozatosan megy át a perforatusos, ill. niolluszkás márga szintjébe.

A tokod— nagysápi területen a perforatusos rétegek földtani fáciesváltozása

horizontálisan is jól kimutatható. A Tokod környékén megszokott, egj'ségesebb perfora-

tusos szintet Ebsznj- és Nagysáp területén kezdik ersebben tagolni a gazdag molluszka

faunát és koraUokat tartalmazó rétegek. A még délebbre es fúrásokban pedig már
vékony padokká vagy csíkokká szkülnek a Nummulites peyforatus tartalmú rétegek,

és vele szemben heteropikus fáciesként veszik át az uralmat a csökkentsósvízi mol-

luszkás niárgák és meszes homokkövek. A Tokod— Nagv^sáptól DK-re fekv területeken

a A’^. perforatus tartahmi rétegek vagy azok heteropikus fáciesei — korábban megjelen-

nek, nnt Tokod vagy Nagysáp környékén.

Kifejldésük alsó szintje — az alsóeocén kszéntelephez viszonyítva — megegye-

zik a medence ÉNy-i területének assilinás-discocyclinás szintjével. Tehát az opercuhnás

rétegek fels része, vagyis a fels uvigerinás— cibicideses szint itt hiányzik. Emiek oka

lehet az is, hogy az alsóeocén végi regressziós folyamat a DK-i területeken korábban

megindult, vagy legalábbis a tenger sekélyebb volta miatt ez a tendencia elbb vált

érzékelhetvé, mint az ÉNy-i és Ny-i területeken. Ugyanakkor a medence más területén

már észlelt alsó— középseocén közötti denudáció is elképzeUiet. Ez a kérdés még sok

tekintetben tisztázásra vár. Az alsóeocén tengeri rétegeinek fels harmadától a \'iszonylag

mélyebbvizi padokban nkroforaminiferák mellett jól érzékellret fokozatossággal jelen-

nek meg a sekélyebb tengerre jellemz Foraniiniferák, eg^'es molluszkák: így a Discocyc-

linák néhány faja, feljebb az Assilinák, majd kezdetben finomabb, késbb vastagabb

vagy durvább héjú molluszkák is, melyeket rövidesen a kzetfáciesben is változás követ.

Az assilinás szintet közrefogó rétegek vertikális földtani fáciesváltozásából következik,

hogy az assilinás szint ennek az egyébként alig észreveheten finom, viszonylag zökkenés-
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mentes regressziós folyamatnak kezdeti láncszeme. A szintnek fentebb leírt jellemzi

arra utalnak, hogy a dorogi barnakszén medencének nagyobb területét egységesen,

lokális jelleg oszcillációktól mentesen érintette az alsóeocén regresszió. Az assilinás szint

telephez viszonyított szinttartása az ypresien viszonylagos njmgalmát mutatja. A spar-

nacienben még oly gyakori fenékingadozások megszntek, a terület regionáüsan egysége-

sen süllyedt, illetve emelkedett. Ersebb oszcilláció ismét csak a lutecienben ismerhet fel.

Un banc á Assilina et són rle dans l'histoire de l’évolution géologique de TEoeéne de Tokod—
Nagysáp

pár

I. MUNTYÁN

Au cours des recherches stratigraphiques détaillées, exécutées dans le secteur To-
kod—Nagysáp du bassin de hgnite de Dorog on a pu poursuivre un banc á Assílin a niam-
milata d’une puissance moyenne de 2,5 m dans le tiers supérieur de l’Yprésien, á partir

de la partié occidentale du pied du rocher de Dorog jusqu’au finage de la commrme Nagy-
sáp. Ce banc á Assilina tranche l’horizon á Uvigerina et Cibicides du complexe á Oper-
cnlina de l'Éocéne inférieur en deux parties: une inférieure plus puissante et une supé-
rieure niince, fréquemment absente. II se caractérise pár le fait qu’il accompagne le

complexe houiller de l’Éocéne inférieur sur une grande extension latérale, étant situé

á rme distance de 75 á 85 m environ au-dessus de celui-lá. II est le niveau le plus riche en
microfaune au sein des dépts de l’Éocéne inférieur.

La présence á'Assilina manmiilata dans l’Éocéne du bassin de Dorog n’est pás
une nouvelle découverte. Elle fut mentionnée pár plusieurs auteurs précédents, mais
elle ne figuráit le plus souvent que dans des Ustes de fauné. En effet, sa position exacte
dans les couches marines ne fut pás indiquée dans les travaux précédents. C’est gráce
aux recherches récentes que des exemplaires á'Assilina manimilata ont été découverts
dans le niveau mentionné de l’Éocéne inférieur. En mérne temps, on s’est convaincu
qu’elle ne se rencontre ni dans les couches sous-jacentes, ni dans celles superposées au
niveau en question. Elle n’y est pás représentée mérne pár des individus sporadiques.
Le mur immédiat du banc est formé de mames argileuses á Discocyclina, són tóit de mar-
nes argileuses á Turritella — Uvigerina, tandis que les couches superposées torment un
faciés sableux á microstratification entrecroisée, oü on peut observer, pár endroit, les

vestiges d’ime discordance d’érosion locale. Ce faciés, situé á íme distance de 13 á 15 m
environ au-dessus dubanc k Assilina, représente la partié finálé de l’Éocéne inférieur et

contient des restes de plantes carbonisés et des bandes minces de lignité. L’Éocéne moyen
commence pár un faciés analogue, puis il passe graduellement au niveau á Nummulites
perforatus, interrompu pár des couches saumátres.

Dans le tiers supérieur de l’Éocéne inférieur, l’assemblage de fauné se change radi-

calement aprés une transition graduelle, suivi d’un changement de lithofaciés á la limité de
l'Éocéne inférieur et l’Éocéne moyen. Le changement de faciés des couches, enfermant
le niveau á Assilina, suggére que le banc á Assilina — Discocyclina représente l’interrup-

tion de la premiére phase de la transgression éocéne, c’est-á-dire le terme initial d’un
procés lent á peine sensible et sans á-coups de régression.



A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKÖSZÉNTELEPEK SZÉNKÖZET-
TANI VIZSGÁLATA

JUHÁSZ ANDRÁS*

(3 ábrával)

össz«foglaláa: A szénközettani vizsgálatok céljául elssorban a barnakszéntele-

pek várható kiteDedésének meghatározását, minségének várható alakulását és a telepek
azonosítását tztiík ki. A kitzött feladat nagj- munkaigényessége miatt a IV. barnakszén-
telep vízszintes változását vizsgáltuk, mig a széntelepek azonosításával három kisebb terü-
leten foglalkoztunk. A széntelepekbl 63 mintavételi helyrl 0,25 m-ként, Uletve rétegyál-
tozásonként készítettünk vékonycsiszolatot, és határoztuk meg ugyanazon darabból min-
ségi értékeit. A vékonycsiszolatok alapján a kzettípusokat és azok kszénelegjTészeit ha-
tároztuk meg. Az egyes kszénfajtákat Szádeczky lápöves rendszerébe soroltuk.
A IV. bamakszéntelepet (a legnagyobb kiterjedés széntelep) lápövi hovatartozás szerint
a térképen három szintben ábrázoltuk (a széntelep fels, középs és alsó részét). A szerkesz-
tett térképekrl igy leolvasható a széntelep várható kiterjedése, minségi változása és a
lápövek eltolódása.

A széntelepek azonosításához a szénközettani vizsgálatok szintén segítséget adnak
és kiegészít módszerként felhasználhatók.

A rV. barnakszéntelep szénkzettani 'vizsgálata a lápöves rendszer szempontjából

A kelet-borsodi bamakszénterület bányászatilag és fúrásokkal feltárt részén öt

helvéti kszéntelep fejldött ki. A medencében mrevaló vastagságban legnagv'obb terü-

leten a I^^ számú bamakszéntelep találliató. Ezért elsnek a IV. telep szénkzettani

vizsgálatát és lápöves rendszerbe való besorolását végeztük el. Ez utóbbi a kszéntelep

legsokoldalúbb teleptani kiértékelését teszi lehetvé. Ez bányászati szempontból is fontos

és jelents;

1. Kutatófúrásokkal kevésbé feltárt területen mutatja a széntelepek kifejldésé-

nek különböz irányokban várható változását,

2. Kutatófúrásokkal fel nem tárt területen támpontot ad a reménybeli szénkészlet

lehatárolására;

3. Segítséget nyirjt a kutatási terviek elkészítésére;

4. Megmutatja a kszéntelepek, illetve padjaik minségének várható alakulását.

A IV. kszéntelepet 42 mintavételi helyen \dzsgáltuk meg. A mintavételi helyeket

az I. ábra mutatja. A kszéntelepekbl 0,25 m-ként, illetve rétegváltozásonként készí-

tettünk csiszolatot, és végeztük el szénkzettani vizsgálatát. A meghatározások ellenr-

zését S o ó s László végezte.

A bamakszéntelepnek a nieg\dzsgált minták alapján

xilites 19% -a,

kevert xilites, peribhnites 20%-a,

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Északmagjarorszagi csoportjának 1964. március 13-!

Kézirat lezár\'a 1964. április 13.

ülésén.
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periblinites 31%-a,

szerkezetnélküli periblinit (néha xilit), periVüinites égpala,

kutikulás levélkszén, háncs-periblinit

égpala 9%-a,

kszenes agyag, hmnusztörnielék 4%-a,

anorganikus agyag • 2%-a.

A kszénfajták helyét a lápöves rendszerben Szádeczky’ — Kardoss E.

(1952) határozta meg. Eszerint a xilites faszármazásii kszéntelepek a peremi láperd öv-

ben, a levélkszenek kissé beljebb, de még a sekélylápban, gyökéreredet kszenek
a további (mélyebb) sekély, a vitrittönnelékes kszén, az alga és pollen kszéimel együtt

a mélyebb lápövben foglalnak helyet.

I. ábra. Szénközettani csiszolatok anyagának mintavételi helyei. Magyarázat: i. I. telepben, 2. II.

telepben, 3. III. telepben, 4. IV. telepben

Fig. I. Sampling points, írom wlicre thin sections were taken. E x p 1 a n a t i o n: i. In seam No. I, 2. In

seam No. II, 3. In seam No. III, 4. In seam No. IV

A periblinites kszén lápövi rendszerben a xihtes és levélkszén közt foglal helyet,

ahol a periblinitet adó kéreganyag a fatörzsrl leválva halmozódik fel. A periblinites

kszén helyzetébl adódóan ezért néha xilites, máskor levél- vagy gyökérkszénnel

keveredik.

A medencében a I\'. telepben a levélkszéu ritka, gyökérkszenet nem találmik.

Gyakori azonban a szerkezetnélküli periblinit (ritkábban xilit), amely a peribh'nites
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kszénnél nagyobb hamutart alniii (haniutartahna 30% körül van). A lápöves rendszerben

a levélkszénnel azonos lápövben képzdhettek. Ezt az bizonjdtja, hogy a ritkán talál-

ható kevés kutikula általában ezekben a kszenekben van.

A periblinites égpalában a periblinites szövet felismerhet. A periblinit bizonyos

mértékig összetöredezett, az agyaggal történt keveredés azonban kismérték. Hamutar-

talma 28— 35°ó között van. i\Evel ez lényegében periblinit-tömielék, amely agyaggal

keveredett (bizonyos szállitottságot mutat)
,
a levélkszénnel együtt a sekélyláp középs

övében rakódott le.

A periblinites kszén egy részének többsége háncsszövet (50% felett). Mivel a

háncs a kéreg anyagának csak a kisebbik része, felhalmozódását bizonyos fokú szállított-

ságának köszönheti. Fajsxxlya a levelekkel közel azonos, azért azokkal együtt ülepedhe-

tett le. Ennek bizonyítéka, hogy a kutikula leginkább ezekben a kszenekben található,

illetve gyakori.

Gyökérkszenet vizsgálataink alkalmával nem találtunk. A széntelep alsó részé-

ben azonban gyakori a nagy agyagtartahnú, szintén szerkezetnélküli, csiszolatban nem
összefügg szövet égpala. A gyökérszálas, agyagos kszénnel kapcsolatban általában

a telep alsó és fels részében fejldött ki. Ezért a 40— 30% körüli (a régi elnevezés ég-
pala nagy haniutartahnú része) hamutartalmú kszénnek a sekélyláp bels övében

van a helye.

A kszenes agyag (nagyobb anorganikus tartalmú a gyökérkszénnél) a közepes

áramlások övében kézpzdött.

Az agyag mélylápi, illetve ez esetben tengeri eredet.

A kszénfajták Szádeczky — Kardoss E. (1960) által meghatározott

helyét a lápöves rendszerben, az alábbi táblázat mutatja.

Szárazföld

Kiszáradó láp

Peremi láperd
Sekélyláp küls öve

Sekélyláp középs öve

Sekélyláp bels öve

Gyenge áramlások öve (nyílt)

Közepes áramlások öve

Ers áramlások öve

Tó (tenger)

A táblázatban nem közölt

Sekélyláp középs öve

Sekélyláp bels öve

Lepusztulási öv

Liptobiolitos öv

Xilites (xilovitrites) és kevert xilit periblinites öv

Periblinites öv
Kutikulás levélkszenes öv

Gyökérszálas, agyagos kszenes öv

\’itritdetrituszos (kszéntörmelékes öv)

Kollinites agyagos-homokos kszénöv
Uszadékfa öv
Anorganikus iszap (agyag, stb.)

kszénfajták helyét az alábbi módon jelöljük ki:

Periblinites égpala, szerkezetnélküli periblinit,

háncs-periblinit

Égpala

A megvizsgált kszenek (kszenes agyagok) közül zárt mélylápra jellemz kszén-
fajtákat nem találtunk.

A kszéntelep vertikáhs lápöv szerinti vizsgálatát ligy végeztük el, hogy külön

megvizsgáltuk a kszéntelep fels, középs és alsó részét. Jellegzetes oszlopszelvényt

(Kurityán ii. sz, minta) a 2. ábra mutat. A kszéntelep fels és alsó részének szénkzet-
tani jellemzését a legfels, illetve legalsó minta adta (gyakran külön pad).

A kszéntelepek középs részének szénkzettani jellemzését a szénközettani csi-

szolatok számától függen a következképeden végeztük el.

I. Ha a megvizsgált köszénniinták két szomszédos lápövbe tartoznak, a legtöbb-

ször elfordult lápövi meghatározást fogadtuk el jellemzül a kzetre.
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2. Ha a megvizsgált kszémninták nem két szomszédos lápövbe tartoznak (egy

lápöv kimaradt) és a közbees lápöv kzete nem fordul el, a gyakrabban elforduló

kzet lápöve határozza meg az összletre jellemz lápövet. Ha a közbees lápövre jellemz
kzet is elfordul, akkor az határozza meg a teleprész lápö\’i helyét.

KURITYÁN / LA. C 11. S2 mintavételi hely
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száma
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2. ábra. Jellegzetes oszlopszelvény a IV. sz. barnaköszéntelep vertikális lápovi vizsgálatához. Magya-
rázat: I. Barnakszén, z. Égöpala

Fig. 2. Characteristic coluniuar section used fór examining the vertical bog zouing of' brown coal seam
No. IV. Explanation: i. Brown coal, 2. Bituminous (combustible) shale

3. Ha a megvizsgált kszénminták négy szomszédos, vagy három nem szomszédos

(egy lápöv marad ki) lápövbe tartoznak (három esetben fordul el: Sajószentpéter 72,

Diósgyr 253, Kondó 118. sz. fúrások), az elforduló egy vagy két közbees lápöv kzeté-
nek gyakorisága dönti el a kszénpadok lápövi helyét.

4. Vitás esetben (ha a megvizsgált kszénminták azonos szánmial a szomszédos

lápövre jellemzk) a legközelebbi megvizsgált minták lápövi helyét is figyelembe vettük.

A kszénfajtát xilitnek, illetve periblinitnek minsítjük, ha a megvizsgált kszén-
csiszolatban a mennyiségük eléri a 70%-ot. Ha a xiht, vagy a peribhnit mennyisége a

70%-ot nem éri el, de a 30%-ot túlhaladja (együttesen 70% fölött), kevert peribhnites

xilit, vagy xilites periblinit kszénrl beszélünk. (A periblinitet háncs-kszénnek akkor

neveztük, ha benne a háncs 50%-nál több.)
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A kszéntelep vertikális vizsgálata azt mutatja, hogy a telepek általában felülrl

periblinitesek, ritkábban kevert xilit-periblinites kszenek (ha a kszéntelep fels része jó

ftérték) , középen xilitesek, míg alul agyagos kszenek, égpalák. Ennek magyarázata

az, hogy a kszénképzdés általában kienielkedési stádiumot jelent. A tengeri üledékkép-

zdést akkor váltja fel kszénképzdés, ha a terület átmegy sekélylápi vagy láperdei

övbe. Az égpala a tenger és a láperd közötti helyzet lápövben jön létre.

Több helyen a fekvben az égpala hiányát a lápok gyors váltakozása magya-
rázza, a fedben egyes helyeken esetleg lepusztult (pl, Alberttelep északi része).

A periblinit feldúsulása a kszéntelep fels részében azzal magyarázható, hogy a

periblinit önálló elkülönülése bizonyos fokú másodlagos áthalmozódás eredménye.

A faanyagról a kéreg fokozatosan leválik és elkülönül. Az apróbb szemnagyságú kéreg így

az eredeti helytl távolabb a sekélylápi övben rakódik le.

A levél- és háncskszén szintén a telep fels részében gyakori. Ez a levél és háncs

elkülönülését és késbbi lerakódását bizonyítja.

A liptobiolit a láperdö kiemelkedését, a lepusztiüás kezdetét jelzi. Ezért legtöbb-

ször a telep fels részében látjuk a xiUt után a periblinites szint helyén. Ezt feltárás hiá-

nyában két helyen vizsgálhattuk (Ella-akna É-ÉNy-i része. Feketevölgy II. akna É-i

része). Elfordulásuk ritka, csak a medence peremén láthatók.

Az égpalák törmelékszenek, amelyek a telep alsó, ritkábban fels részében vannak,

agyaggal, illetve homokkal keverednek. A fedben lev égpalák Szádeczky —
K a r d o s s E. és S o ó s E. szerint (1960) valószín kisebb termet vízi növényzetbl
származnak, nüvel a térszín Ijesüllyedésekor durvább gyökérszálakat adó újabb fás

növényzet nem keletkezhetett.

A kszéntelep vízszintes kiterjedésének lápövi lehatárolását három térképen

végeztük el, az elmondott módon (a telep fels, középs és alsó részén)

.

A térképrl a következ összefüggéseket olvashatjitk le:

1. A telep fels részének lápövi térképe (3. ábra). A peremi láperd övét két össze-

függ területen, az ormosi kszénterületen és Szuhakálló. I akna környékén, valamint

Eyukóbánya területén figyelhetjük meg. A sekélyláp küls öve a legnagyobb kiterjedés.

A sekélyláp középs öve Nagybarca-Tervtáró, Berente-altáró és Edelény területén látható.

Lehatárolása a kevés adatból csak megközelítleg végezhet el. A sekélyláp bels övénél

nrélyebb lápi képzdményeket a IV. telep fels részében ezideig nem ismerünk.

2. A telep középs részének lápövi térképe (4. ábra). A peremi láperd területe

ezen a térképen a legnagyobb. A sekélyláp küls övének a területe az elbbiekhez képest

csökkent. A sekélyláp középs övének területe az elbbivel közel azonos. A sekélyláp

bels övének területe a legkisebb. A sekélyláp bels övénél mélyebblápi képzdményeket
ezen a térképen sem láthatimk.

3. A kszéntelep alsó részének lápövi térképe (5. ábra). A peremi láperd kzetei

csak a Sajó baloldalán. Ormosbánya környékén láthatók. A sekélyláp küls övének terü-

lete nagymértékben csökkent. A sekélyláp középs öve is kisebb területre korlátozódott.

A sekélyláp bels öve nagymértékben megntt. A keleti részen kívül, nagyobb összefügg

területen láthatjuk Kurityán környékén. A medence keleti részén sekélylápnál mélyebb

lápövi képzdményeket is láthatunk.

A térképek a kszéntelep képzdésérl a következt mutatják:

1. A kszéntelep képzdésének kezdetén a peremi láperd és sekélyláp területe a

legkisebb, Kurityán és környékén helyi kiemelkedés és süllyedés volt. A medence északi,

nyugati, déli és délnyugati határán a medence szárazulattal érintkezett (a legszéls öv

a sekélyláp küls öve)

.

2. A kszéntelep képzdésének középs szakaszán az egész medence kiemelkedése

tovább tart. A sekélyláp küls övébl (egy részébl) peremi láperd lesz (Ormos és Lyukó-
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‘Vy- Sf^barnaköszéntelep lápóvcinek elhatárolása. AJ a telep fels részében, BJ a telep középs
^

a g y a r a z a t: i. Peremi láperdö, 2. Sekélyláp külsööve, 3. Sekélv.lap kozepso or e, 4. Sekelylap bels öve, 5. Gj'enge áramlások öve, 6. Közepes áratiilások öve 7 Ers áram
lások öve

Fig. Dehmitation of the bog zones of brown coal seam Xo. IV. A J In the upper part of the seam Rl Inthe middle part of the seam C; In the lower part of the seam. E x p 1 a n a t i o mTilarS b“^
2. Outer zone of the shallorv bog, 3. Middle zone of the shallovv bog, 4. Inner zone of the shallow bog Zoneof feeble currents, 6. Zoiic of mean cuirents, 7. Zone of intensive currents
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bánya környéke) . A sekélyláp bels övébl a sekélyláp küls és középs öve lesz (Kurityán

környéke, a medence keleti része). A kszénképzdés területe ebben az idben a legna-

gyobb.

3. A kiemelkedés és a süllyedés helyei eltolódtak (pl. a peremi láperd Mucsony
környéke helyett Kurityán környékén látható) . A sekélyláp középs övének helye közel

megegyezik. A Sajó jobboldalán a sekélyláp küls öve megn. A süllyedés üteme sokkal

gyorsabb, mint a kiemelkedésé.

A IV. számú telep barnakszén-területének lápövek szerinti megoszlása a követ-

kez (három térkép átlagából)

:

Peremi láperd

3. ábra
0/
/O

13,89

4. ábra
0/
/o

i 3 > 4 ^

5. ábra
0'
/O

4;34

Átlag
0/
,0

10.55

Sekélvláp küls öve 62,95 54A4 50,67 55,95
Sekélyláp középs öve 19,49 25,12 3,63 16,08

Sekélyláp bels öve 3,67 7,22 35,22 15.37

Sekélvlápnál mélvebb öv' .... — 6,14 2.05

100 100 100 100

A lápövek szerint változik a kszéntelep vastagsága és minsége is. A peremi láp-

erd és a sekélyláp környezetében legvastagabb a tiszta kszéntelep (Szuliakálló II.).

Ezután a sekélyláp küls öve következik. I^egkisebb vastagságú a sekélyláp bels övében.

A kszén ftértéke és hamutartalma a peremi láperd területén a legjobb. A láp

mélyülésével romlik a kszén minsége. A minségromlást fleg a kszénnek anorganikus

anyaggal történ keveredése okozza, amely a hamutartalmát növeli.

A szerkesztett térképek tehát a fúrásokkal fel nem tárt területen a kszéntelepek
kifejldésének várható alakulását is mutatják.

A térképek (3. ábra) segítséget adnak a kszénkutatás tervezéséhez is. A térképek-

rl azt látjuk, hogy a kszéntelep határát északnyugati és délnyugati irányban peremi

láperd, de legnagyobb részben a sekélyláp küls öve alkotja. Az ntóbbi felveti azt az

elképzelést, hogy valamikor a kszéntelep nagyobb területen fejldött ki, csak a száraz-

földdel határos részén részben lepusztult.

A medence keleti részét azonban lezárja a sekélyláp bels öve, st egyes területen

az áramlások övét is ismerjük. Ebbl azt látjuk, hogy a kszéntelep feltételezett határain

túl még reménybeli készletekkel sem számolhatmik, mivel a kszéntelep képzdésének a

lehetsége nem volt adott.

A kszéntelepek azonosítása szénkzettani alapon

A kszéntelep azonosítása leggyakrabban ásványtani, kzettani és slénytani ala-

pon a fed, fekv kzetek vizsgálatával történik. Gyakori eset az is, hogy magában a

kszéntelepben vannak nagyobb kiterjedés, kis vastagságú meddbeágyazások (homok,
tufa stb.), amelyek az azonosítást megkönnyítik. Varrnak azonban olyan esetek, amikor
ezekkel a hagyományos móTlszerekkel nem végezhet az azonosítás. Ezért szénkzettani
alapon is foglalkoztimk az azonosítás problémájával.

Három területen végeztünk összehasonlító vizsgálatokat (Diósgyr környékén hét
mintavételi helyrl 28 db, Sajószentpéter környékérl hét mintavételi helyrl 30 db,

Edelény környékérl három mintavételi helyrl n db. kszéncsiszolatot vizsgáltimk

meg), ahol mind az öt helvéti kszéntelep megtalálható. A nrinták telepenkénti megoszlása
az I. ábrán látható. Sajnos ilyen kisszámú minta vizsgálatával a telepazonosítást egzakt
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]iiódon ueni sikerült megoldanunk, de a következ megfigyelések segítségünkre lehetnek

a telepazonosításnál.

1. Az alsóbb telepekben a periblinit van legnagyobb százalékban (a IV. széntelep-

ben a periblinit 30%, a xilit 20%, az telepben az arány még nagyobb), a felsbb tele-

pekben a xilit (az I— II—III. telep megvizsgált mintáinak átlagából a xilit 40— 60%, míg
a periblinit 9- 34%. átlag 23%).

2. A felsbb kszéntelepekben a kutikula és a paraszövet nagyon ritka (négy eset-

ben találtmik), az alsóbb telepekben (fleg a paraszövet) elég gyakori.

3. Amíg a felsbb kszéntelepek az eddig feltárt területen a peremi láperd és a

sekélyláp küls övébe tartoznak (legnagyobb része peremi láperd), addig az alsóbb

telepekben a mélyebb lápi képzdmények is gyakran elfordulnak.

4. A IV— V. kszéntelepek periblinitjei vastagok, kötegesek. A fels telepek (I -

III) periblinitjei vékonyabbak, inkább szálasak.

5. A II. telepre jellemz a gyantás xilit (Sajószentpéter környéke) és a fuzit, mely
a telep fels részében fordul el.

A megvizsgált minták (minden telepben) gyakran tartalmaznak gonibaspórákat és

szkleróciumokat. Ezen spórák meghatározása további fontos feladat lenne. Ha a spórák

azonosak, akkor a spórák mennyisége és elhelyezkedése is a rétegben jellemz lehet.

A vizsgálatok elvégzéséhez azonban több mintára (kszéncsiszolatra, porkészítményre)

van szükség.
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Coal-petrographic analysis of the Helvetian brown coal seams of the Borsod Basin

(North Hungary)

by

A. JUHÁSZ

The coal-petrographíc analysis was prímarily aímed at determiníiig the probable

extension ot coal seams, their quality and at identifying the seams. This work being extre-

mely laborious, the author examined the horizontal changes of brown coal seam No IV,

and carried out coal-seam correlations in three minor areas only. Thin sections were made
from 63 sampling points, generaUy at 0,25 m intervals and from such points where changes
in the lithology occurred. Oualitative analyses were performed fór each of these samples.

Thin sections were used fór determining the lithologic types and the various components.
The individual coal varieties were identified according to the bog zone classification set

out by E. Szádeczk y-K a r d o s s. Brown coal seam No IV (the most extensive

one) has been represented at three different levels (the upper, the iniddle and the lower

part of the seam separately) . The niaps constructed thus permit to read off the estimated

extension and qualitative changes of the seams and the distribution of the bog zones.

Coal-petrographic analyses alsó are of great use fór the identification of coal seams
and can be used as a supplementary method.



A GÁNTI (BAGOLY-HEGY) KSZENES BAUXITSZELVÉNY VIZSGÁLATA
RADIOAKTÍV IZOTÓPOKKAL*

Ur. KISvS JÁNOS

(5 ábrával, 2 táblázattal)

Ö88zefoslalá8 ; Korábbi vizsgálataink alapján Ag“"- és Co“ “-izotópok igénybevéte-
lével megkíséreltük jellemezni a bauxit allitos elegyrészeit is. Ennek eredményeként meg-
állapítható, hogy;

a) Az allitos elegyrészek a sziallitoknál nagyobb mérv Ag““— Co'“ izotópmeg-
kötést tanúsítanak.

b) Az Ag" “ megkötése hidrargillitnél jelentsebb, mint böhmit esetén.
c) A bölrmit €0“ “ megkötése stabilabb, mint a hidrargillité.

d) Etalonok kidolgozásával lehetség nyílik a bauxit ásványos összetételének izo-

tópokkal történ meghatározására.
e) A bauxit szervesanyagtartalma nincs semminem befolyás.sal a radioaktív izo-

tópok megkötésére.

Korábbi kísérleteink alapján (S z t r ó k a y, K. — K i s s, J. 1961) a cserszeg-

toniaji hidrargilliteu a sziallitos ásványokhoz viszonyítva meglep Ag'*“ és Co““-izotóp-

megkötképességet tapasztaltunk. Felmerült annak a szükségessége, hogy e kérdés tisz-

tázását szélesebb keretek között végezzük el. Megoldhatónak látszott olyan módszer

kidolgozása, amit — adott körülmények között - a bauxit ásványos összetételének kiér-

tékelésére, gyors meghatározására lehetne felhasználni. A bagoly-hegyi szelvény anyaga

vegyes ásványos összetétele miatt nem bizonyult a legalkalmasabbnak az els kísérle-

teinkbl leszrt következtetésre, de a módszer részleteinek tisztázásával jól alkalmazható

lehet.

^ A vizsgálati eredményeknek összehasonlíthatósága szempontjából a sziallitcs

ásványoknál alkalmazott módszert használtuk radiokromatogram elállításával és kiér-

tékelésével. Mindkét esetben (Ag”® és Co®“), mind az anyag mennyisége (bauxit: 0,01 gr),

mind a felvitt izotóp mennyisége (0,01 ml) azonos volt az idközben dezintegrált radio-

aktív izotópoknak radioaktív bomlási törvény alapján korrekcióba vett mennyiségével.

Vizsgálatok A g““ - i z o t ó p o k k

a

1

Tudjitk, hogy az ezüstion ersen elektropozitív jellege, majd a hidratált ionkép-

zésre alig hajlamos volta miatt kationcserére, behelyettesítésre és megkötésre kiválóan

alkalmas. Az ezüst esetében alkalmazott eluáló oldatunk ersen lúgos jellege (cc. NH^OH)
a bauxit elegyrészeinek allitos részét valószínleg oly irányban változtatja meg, hogy Ag-

komplex vegyületképzdéssel stabilabb jelleg Ag-alimiinát keletkezik.

A cserszegtomaji hidrargillit és hidrargilhtben legdúsabb bagoly-hegyi kszenes
bauxit radiogramjának Ag**“-megkötése a montmorillonithoz hasonlít azzal, hogy az

* Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. dec. ii-i eladóülésén.
Kézirat lezárva 1964. jún. 16.
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izotópnak töl)b mint kétszeresét képes felvenni, st Ag-aclszorpciója a H-montmorillonit-

hoz áll közel:

Hidrargillit, Cserszegtomaj 76,70%
H-montmorillonit-mesterséges 70,30%
Kszenes bauxit, Bagolj’liegy 65,50%
Xa-montmorillonit, Ond 38,30%
Kaolin, Zettlitz 8,20%

Implperc ^ 100

1. ábra Allitos és sziallitos ásvánj-ok radiokromatogramja. i. Hidrargillit, 2. Köszenes bauxit, Bagoly-hegy
3. Xa-bentoiiit, Ond, 4. Kaolin, Sedlec

Fig. I. Radiochromatogranime des minéraux allitiques et siallitiques. i. Hj'drargillite, 2. Bauxite charbon-
neuse, Mont Bagoly, 3. Bentonite de sodium, Ond. 4. Kaoliné, Sedlec

A radiogramból (i. ábra) kitnik, liogx- a kb. 70% hidrargillitbl álló cserszegtomaji min-

tában 76,70% Agi*“, a bagoh'-liegA'i 35,9% hidrargillitbl, 6,4% böhinitbl, 37,7% kaoli-

nitbl és 10,6% kszenes szerves elegyrészbl álló minta 65 , 5 °o-b}'Í Ago®-megkötése az

allittartaloimnal van összefüggésben.

Az Ag““-megkötése aránydag gyorsan történik, s a fölöslegben lev Ag”®-ionok a

sziallitos mintákhoz képest magasabb Rf-szintben torlódnak meg. Megvizsgáltuk az Ag'“>-

megkötés ersségét akként, hogy az els eluálással kapott radiograniot további 3 esetben

rijból eluáltattirk, a változás eredményiéit a minta vegyi és ásványos összetételével hason-

lítottuk össze, az eredményeket pedig az eluálás függvény’ében ábrázoltuk. Az els eset-

ben a megkötött teljes Agi'®-aktivitás függése olvasható le a minta ásványos-vegyd-össze-

tételébl, a másik esetben a megkötés ersségére kaptunk támpontot. A 2. sz. diagramból

kitnik — miként a cserszegtomaji minta alapján várható volt —
,
hogy’ az Ag”®-et

megkötkészség a hidrargillit függvény-e és annak mértéke is a hidrargillit mennyiségétl

függ. Az allitos elegyrészek közül a hidrargillit messzemenen stabilabb megkötést biz-

tosit, mint a böhmit-kaolinit- és bauxitváltozata, s a lekötött Ag’‘° is aránylag ..nehezen”

oldható ki. (2. ábra)
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Minta Eluálás

I. II. III. IV.

Hidrargillit, Cserszegtomaj
Kszenes bauxit. Bagolyliegy

76,69%
65,50%

61,71%
58,21%

58,65%
56,41%

48,87%
52,46%

2. ábra. Az Ag"" megkötése és összefüggése az ásványos összetétellel, a) böhmit, b) hidrargillit, c) kaolinit
eloszlása függleges, szelvéujbeii

Fig. 2. Fixation de l’isotope Ag“"et sa corrélation avec la composition minéralogiqiie. Boehmite, b)
Hydrargillite, c) Répartition de la kaolinite en coupe vcrticale

Az eluálás függvényében felvitt értékek görbéjének gyakran „lapos" alakja (3.

ábra) a hidrargillites bauxit-féleségek x\gi'®-et jól és ersen megköt készségét tanúsít-

ják, ennek jelentségét az izotóp-technika terén is figyelembe lehetne venni.

Ha az allit és sziallit összmennyiségét hasonlítjuk össze a megkötött izotóp-elosz-

lással, semmilyen összefüggés nem rajzolódik ki, jeléül annak, hogy az Ag"®-megkötés-

1)en a böhmit— kaolinit alárendelt szerep, csak a helyenként fellép montuiorillonit van
némi befolyással azokban a mintákban, ahol 1% fölötti montmorillonit-tartalom van
jelen. Összegezésül, a hidrargillit és hidrargillites bauxitváltozatoknak Ag'*®-megköt-

képessége a hidrargillit mennyiségének függvénye, a többi allitos, sziallitos elegyrészek

(montmorillonit kivételével) jelentéktelen befolyással vannak, ami a minta szervesauA’ag-

tartahnára is vonatkoztatható !

6 Földtani Közlöny
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Vizsgálatok a C o®*’ - izotóppal

A sziallitos ásványok Co®“-megkötképessége korábbi kísérleteink során (Kiss,

J. — Sztrókay, K. 1965) sajátos módon érvényesült, ezért kísérletet tettünk az

allitos ásványoknak és a banxitnak ilyen vonatkozású tisztázására is. A Co®“ viselkedé-

sét Ag*’®-zel szemben abból a szempontból kell megítélnünk, hogy ezúttal az eluáló savas

%

-1 1
1 I

/ //
,

/// tv
eluálás

%

j ^ I I

/ // Hl IV
eluálás

3. ábra. Bagoly-hegy: köszenes bauxitszelvéuy miutáiuak Co““- és Ag“ "-megkötése I—IV. eluálással. i — 1 1.

minták számozása függleges szelvényben H: hidrargillit, Cserszegtomaj

Fig. 3. Fixation des isotopes Co'"’ et Ag““ dans les échantillons provenant de la coupe des banxites char-
bonneuses du Mont Bagoly pár éluations I—IV. i — ii: numérotage des échantillons suivant la coupe

verticale, H. hydrargillite, Cserszegtomaj

közeg lényeges befolyással lehet az egyébként lúgos kémhatású allitos elegyrészek visel-

kedésére, minek során a ,,bonyolultabb mechanizmus”-sal a Co®®-izotóp adszorpciqs meg-

kötése nemcsak az allitos elegyrészek felületi energiájától függhet, hanem a kation

komplex vegyületképzéssel is csatlakozhat. Brre utal a cserszegtomaj i hidrargillitnek

sziallitokkal szemben tanúsított meglep viselkedése, ahol kezdetben megkötött Co®*-

mennyisége a többmenetes eluálás után alig a felére csökken, azaz a sziallitokhoz képest

stabilabb Co-megkötést tanúsít.



4. ábra. Cserszegtomaji hidrargillit Co'“'-radiokromatogramja. a) 5% HC1-, b) 2% HCl-savkoucentráció
mellett. I— III = eluálások

/'íg. 4- Radiochromatogramme Co’“ de la hydrargillite de Cserszegtomaj. a) á une concentration de HCl
de ,'í% ,

b) á une concentration de HCl de 2% . I— III = éluations 2

Az eluáló oldat savkoiicentrációjának változtatásával egyértelmen tapasztal-

ható, hogy aimak növelésével csökken ugyan az allitokban a megkötött Co®® mennyi-
sége, de lényegesen nehezebben távolítható el mint a sziallit-félékbl. Tájékoztatásul

közöljük a cserszegtomaji hidrargillitnek 2%- és ^%-os savkoncentrációval készült Co®"-

megkötés adatait (4. ábra).

A jelek szerint az allitok bels és felületi vegyértékei a sziallitokkal szemben más
hatásfokkal érvényesülnek, s ez jelents mértékben kihat a Co®“ megkötésére.

Az elzkben vázolt adatok feljogosítanak arra a megállapításra, hogy — miként
az Ag’i"-izotópok — a Co®" is alkalmasnak bizonyulhat az allitos elegyrészek minségi,
majd mennyiségi jellemzésére.

A kszenes bauxitszelvény ásványos eloszlásából láttuk, hogy ásványos összetétele

jelents sziallit-tartalma mellett vegyesen hidrargillites— böhmites típusú. A Co®"-meg-

kötése ennek megfelelen komplex módon érvényesül, s az eddig végzett izotóp vizsgála-

taink csak körvonalakban tükrözik az ásványos összetételt, minek egzaktabbá tételéhez

etalon-sorozatra lenne szük.ség, amit következ lépésként kívánunk elvégezni.

0 *
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A kszenes-bauxitszelvény luintáiiiak (i — 1 1) igen jelents Co®*-megkötése — mint
várható volt — liidrargillit (bölimit) —kaolintartahnának függvénj-e, a montmorillonit

jelents izotópnövekedést nem eredményez. Az összehasonlításul használt cserszegtomaji

hidrargiUit adataival történ összehasonhtás során kitnik (3. ábra), hog^- a böhmitben
drisabb minták még a hidrargillitnél is stabilabb Co®'’-niegkötést tanúsítanak, amit az

I. -IV. eluálás adatainak ellaposodó képe is bizonyít. A kaolin Co®"-megkötése annyira

5. ábra. Bagoly köszenes bauxitszelvény mintáinak Co ' "-megkötése I—IV. eluálással és ennek össze-
függése az ásványos összetétellel, a) bölimit. b) hidrargiUit, c) kaolinit függleges eloszlása

Fig. 5. Fixation de l’isotope Co”° dans les échantillons provenant de la coupe des bauxites charbonueuses
du Mont Bagoly au cours des éluations I—IV et corrélation de celle-lá avec la composition minéralogique.

a) Boehmite, b) Hydrargillite, cj Kaolinite: répartition verticale

laza, hogy az I.— 1\'. eluálásnál az els érték töredéke marad meg, s ez azt bizonyítja, hogy

az alhtos ásványok viselkedése sziallitokétól alapvet módon eltér. Ez a tulajdonság

érdemessé teszi a bauxit tüzetesebb vizsgálatát és felhasználási lehetségét a radioaktív

hulladékok kevéssé megoldott tárolási kérdésének megoldásához. A különböz eluálás-

inenet eredményei és az ásványos összetétel összhangjából kitnt, hogy a hidrargillites,

böhmites, kaolinites bauxit az aliquot (0,01 nü) Co"“-izotópnak majdnem a teljes egészét

képes lekötni, aminek stabilitása azonban nem a sziallitos elegyrész (kaolin) hanem az

alhtos ásványok eloszlásának függvénye, vSzembetünen kiviláglik ez a 5. diagramon,

ahol a maximáhs megkötés (I. eluálás) után a IV. eluálás Co"“-mennyisége elssorban a

böhniit-tartalomtól függ. Úgy látszik, hogy a hidrargiUit Co"“-megkötése korlátozottabb,

és a kation stabilabb megkötése csak monomineralikus összetétel esetén érvényesül (5.

ábra)

.
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Examen de la coupe de bauxite charboiineuse de Gánt (Mont Bagoly) pár des isotopes radioactifs

pár

IJr. J. KISS

Á la base des recherches accomplies auparavant, l'auteur a essayé de caractériser
les constituants allitiques de la bauxite á l’aide d’isotopes Ag*’® et Co®“. Les résultats
obtenus peuvent étre résumés en ce qui suit:

a

)

Les constituants allitiques se caractérisent pár le fait qu’ils fixent les isotopes
\guo et Co®® plus intensément que ce n’est le cas pour les siallites.

b

)

La fixation de l’isotope Ag“® est plus remarquable en présence de la hydrar-
gillite que de la boehmite.

c) La soudure de l’isotope Co®® est plus stabilé dans le cas de la boehmite que dans
célúi de la hydrargillite.

d

)

L’élaboration d etalons permettra de déterminer la composition minéralogique
des bauxites pár des isotopes.

e ) La teneur des bauxites en substances organiques n 'exerce aucune influence sur
la fixation d’isotopes radioactifs.



BAKTÉRIUMOK SZEREPE A SZULFIDÉRCEK OXIDÁCIÓJÁBAN

Dr. wSZOLXOKI JÁNOS- BOGNÁR I.ÁSZLÓ*

(3 ábrával, i táblázattal)

ÖsszeloglaUs: A szulfidércek oxidációját régebben tisztán kémiai folj'amatnak te-
kintették. Az újabb vizsgálatok beigazolták, hogy ebben -a folyamatban az él mikroorga-
nizmusok, fleg a kemoautotrof kénbaktériumok igen jelents szerepek. Thiobacittus
ferrooxidans-sal végzett biooxidációs kisérleteink alapján megállapítható volt, hogy a \tzs-
gált szulfidércek oxidációja baktériumos kezelés hatására nagyságrendnj-ivel megnöveke-
dett a steril kontrolihoz viszonjútv'a. A redukált kénveg\-ületék mikrobiológiai oxidációja
az elméleti szempontok mellett — min t pl. a fémek migrációjának és bizonyos epigén üle-
dékes érctelep>ek kialakulásának a kérdése — olyan közvetlen g^-akorlati vonatkozásokban
is, mint a szegény ércek dúsítása vag\- a kéntelénitési eljárások,' a jövben fokozott érdek-
ldésre tarthat számot.

A szulfid ércek oxidációjának folyamatával számos értékes mmika foglalkozik

(Büchler és Gotschalk 1912, Szaukov 1950, Grasselly 1952, G a r-

rels 1954, Szmirnov 1955, Sató 1960, Ginzburg et al. 1961 és mások).

A szulfid ásvány oxidációját egészen a legutóbbi idkig tisztán kémiai folyamatnak te-

kintették.

A szulfidásványok biológiai úton történ oxidációjára a savanyú bányardzek vizs-

gálata hívta fel a figyelmet. A kszenekben a pirít vagy markazit oxidációjakor kelet-

kez kénsav nagy károkat okoz egyes területeken, különösen az USA-ban.

A kérdés tanulmányozásának szempontjából nagy jelentség volt C o 1 m e r

és H i n k 1 e (1947) felfedezése, akik szénbányák savas vizébl eg\- addig ismeretlen

kemoautotrof uükroorganizmust, a Thiobacillus ferrooxidans-t izolálták (T e m p 1 e és

Colmer, 1951). Errl a mikroorganizmusról beigazolódott, hogy a pirít és a markazit

oxidációját jelentsen meggyorsítja a steril kontrolllioz viszonjdtva (T e m p 1 e és

D e c h a m p s, 1953; Ljalikova, 1960 és mások). A baktérímnok által katalizált

biológiai oxidáció mértékére jellemz, hogy A s h m e e d (1955) vizsgálatai szerint

skóciai kszénbányákban a képzdött kénsav 4/5-öd része a szulfidásványok mikrobio-

lógiai oxidációjának eredményeként jött létre. Ljalikova úgy találta (idr Kuz-
n y e c o V et al. 1962), hogy egyetlen degtjanszki ércbányában a baktériumos oxidáció

hatására egy év alatt kb. 2500 t tömény kénsav képzdik.

A Thiobacillus ferrooxidans tevékenysége nem csupán a redukált kénvegyületek-

nek kénsawá történ oxidációjára szorítkozik, de képes arra is, hogy a ferro-vegyülete-

ket ferrivé oxidálja. így pl. L e a t h e n, K i n s e 1 és B r a 1 e (1956) megállapí-

tották, hogy a ferrovasat, amelyet a savanyú bányavíz 200 mg/l mennyiségben tartal-

23-i

* Elhangzott a Magj-arhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport
ülésén.

Kézirat lezárva 1964. X. 2.

1964. márc.
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mázott, ezek a mikrobák 3 nap alatt ferrivé oxidálták, míg a steril vasoldatnak a leveg

oxigénjével történ pusztán kémiai oxidációjához a közeg ugyanolyan aktív savanyú-

sága mellett több mint két évre volt szükség. A vas savanyú közegben történ és vegy-

értéknövekedésben mutatkozó oxidációjának biokatalitikus jellegét — a mikrobiológiai

kísérletek mellett — alátámasztja az a tény, hogy ez a reakció savas közegben tisztán

kémiai oxidáció útján egyáltalán nem vagy csak alig megy végbe.

Grasselly (1952) szerint a fémszulfidok bonyolult kémiai oxidációjának több-

féle módja közül az egyik lehetség az, hogy a savanyú bányavíz hatására a vasszulfid-

ból ferroszulfát keletkezik, majd a vele párhuzamosan képzdött kénsav hatására ferri-

szulfáttá alakul s ez oxidálja a még bomlatlan szulfidokat. A piritnek ferroszulfáttá való

oxidálódása T e m p 1 e és D e c h a 111 p s (1933) szerint is tisztán kémiai iiton zajlik le:

2 FeS.j + 2 H^O 7 O.^ = 2 FeS()4 + ^ H.Süj

Hz után a ferroszulfát kénsavas közegben azonban már biológiai úton oxidálódik

ferriszulfáttá, minthogy ez a reakció savanyít közegben tisztán kémiai i'iton csaknem egy-

általán nem megy végbe;

4 FevSOj + 2 H2SO4 -r O,, = 2 Fe.iSü^)., 2

a továbbiakban a képzdött ferriszulfát egy része a pirittel reagál, azt oxidálja, egyidej-

leg pedig maga redukálódik:

Fe2(SÜ3 + FevS. = 3 FevSüj 2 vS

2 S )- 6 Fe2(S04)3 + 8 H^O =12 Feísü,, -|- 8 H0SO4

Az Így keletkezett ferroszulfátot a baktériumok ismét feloxidálják. A ferriszulfát egy

része bázisos vasszulfáttá vagy ferrihidroxiddá alakul és kicsapódik:

Fc3(vS04)3 + 2 H.Ü = 2 Fe(OH)S04 + H2vS04

Fe3(S04)3 + 6 H.ü = Fe,(OH)3
t 3 H^SO,

Gyakorlatilag a hidrolízis teljesen végbemehet ferrihidroxiddá. A hidrolízis mértéke függ

a ferro-ferri aránytól, a szulfáttartalonitól, a közeg savanyúságától.

A reakció során képzdött elemi kén gyakran nem lép reakcióba a ferriszulfáttal,

hanem ugyancsak biológiai úton tovább oxidálódhat kénsavig (B r y n e r és Ja m e r-

s o n, 1958; B e c k, 1960):

2 S + 3 0. -f 2 H..O = 4 H+ -I- 2 vSÜ4

—

Az utóbbi reakciót a természetben egj’ébként más kemoautotrof kénbaktérium (pl. a

Thiobacillus thiooxidans) képes katalizálni (Z o b e 1 1, 1963: Ivanov 1964).

A ferrovasat ferrivé oxidáló Thiobacillus ferrooxidans a kemoautotrof kénbakté-

riumok közé tartozik, azaz olyan mikroorganizmus, amely csak ásványi anyagokat tar-

talmazó közegben, organikus anyagok felhasználása nélkül képes megélni, testét szén-

dioxidból és ásványi sókból építi fel, az élettevékenységéhez szükséges energiát szervet-

len vegyületek oxidációjából nyeri, hatását aerob körülmények között fejti ki és igen

alacsony ^^j-t (2,0— 4,5) képes elviselni. Az általa katalizált reakciókból látható, hogy
élettevékenysége során maga teremti meg a fejldéshez szükséges p^-t. Ebbl azonban
nem szabad arra következtetni, hogy a Thiobacillus ferrooxidans egyáltalában semmi sze-
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repet nem játszik a szulfidok oxidációjában természetes körülmények között olyan ese-

tekben, amikor a közeg ^g-ja semleges. Ers lokális savanyúság jöhet létre egyes gócok-

ban, ahol összpontosul a baktériumok oxidativ tevékenysége.

A Thiobacillus fervooxidans-nak a természetben való elterjedését és oxidációs

tevékenységét vizsgálva T e m p 1 e és D e c h a m p s (1953) azt tapasztalták, hogy
bányában, rögtön a réteg feltárása után vizsgálva az anyagot, a frissen fejtett részben a

víz reakciója semleges volt és a Thiobacillus hiányzott, de már néhány nap múlva ebbl
a részbl sok Thiobacillus fevrooxidans volt kimutatható és a víz ersen savas lett. I v a-

n o V et al. (1958) megállapították, hogy a hányón hever érc is oxidálódik biológiai

úton és maga a kzet is mélyreható változásokon megy át. Hasonló eredményekhez ju-

tottunk mi magimk is a Gyöngyösoroszi ércbánya anyagának vizsgálatakor, amikor is

azt tapasztaltuk, hogy míg közvetlenül a bányából származó frissen fejtett anyagban

egyáltalán nem vagy elvétve találtunk Thiobacillus feyyooxidans-t, a medd hányóról
vett mintában ez az organizmus igen nagy számban volt kimutatható, maga a kzet
pedig ersen mállott volt. K u z n y e c o v et al. (1962) szerint ennek a mikroorganiz-

musnak a tevékenységét ott lehet felfedezni, ahol a szulfidok a felszín közelébe kerülnek,

vagy ahol oxigénben gazdag víz hatol be a kzetbe. Szmirnov (1955) azt tartja,

hogy a szulfid lelhelyek oxidációs zónája az oxigéntartalmii talajvíz behatolási mélysé-

géig terjed. Mivel ez a mélység függ a kzet vízátereszt képességétl, repedezettségétl

és egyéb tényezktl, mindezek befolyásolják az ércásványok baktériumos oxidációját

a lelhelyen. Corrick és Sutton (1960),valamint Ljalikova (1959, 1960,

1961) különböz kszén- és érclelhelyekrl izolálták a Thiobacillus ferrooxidans-t

A felület és szemcsenagyság ugyancsak befolyásolja az oxidáció mértékéi.. G i n s z-

b u r g et al. (1961) 0,074 átmérnél kisebb szulfidörleményt vizsgálva kimutatták,

hogy a tisztán kémiai oxidáció sebessége a szabad felülettel arányosan a mértani sornak

megfelelen növekszik.

A pirít biológiai oxidációja során képzdött ferriszulfát ers oxidáló és oldó ha-

tást gyakorol az egyéb szulfidokra is, miközben önmaga ferroszulfáttá redukálódik,

amit a baktériumok ismét ferriszulfáttá oxidálnak. Ilyen módon egy folyamat-ciklus

következik be, melynek eredményeként a fémszulfidok oldhatókká válnak, szulfátok

formájában. Ez a folyamat a következk szerint megy végbe:

2 RS + 2 Fe,,(SOj3 4 2 HP -é 3 O. = 2 RvSO.j n- 4 FeSOj -f 2 HpÜ4

ahol R valamilyen fém. A ferriszulfátnak ez az oxidáló és kilúgozó hatása már régóta is-

meretes a dúsítással foglalkozó szakemberek eltt. Alkalmazása azonban — az eljárás

eléggé költséges lévén - nem terjedt el szélesebb körben. Amennyiben azonban a ferro-

szulfátnak baktériumos oxidációval történ regenerálása olcsón megoldható, az eljárás-

ipari méretekben is alkahnazhatónak látszik. Szmirnov (1955) ugyancsak rendkívül

nagy jelentséget tulajdonít a ferriszulfát szerepének a szulfidércek oxidálásában.

A pirít hozzáadása pozitív hatással van az egyéb szulfidásványok biológiai oxi-

dációjára is. Pirit és kalkopirit együttes biológiai oxidációs vizsgálata azt mutatta, hogy

37 nap alatt a steril kontrolinál kb. kilencszer több réz ment oldatba baktériumos

hatásra (Ljalikova, 1959).

A Thiobacillus ferrooxidans azonban nemcsak a piritet tudja oxidálni, hanem képes

közvetlen oxidativ hatást gyakorolni a többi fémszulfidra is. Ljalikova (1961)

ligy véli, hogy ezekben az esetekben a baktériumok az energiát a kisvegyérték kén szul-

fáttá oxidálásából nyerik. Amerikai kutatók 1954-ben kalkopiritet, kovellint, kalko-

zint, bornitot és tetraedritet oxidáltattak Thiobacillus feyrooxidans-sal és megállapították,

hogy a baktériumos kezelés hatására 42 nap alatt 3— lo-szeres mennyiség fém ment.
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oldatba a különböz ásványokból a steril kontrollal összehasonlítva. A különböz szul-

fidásványok természetesen különböz mértékben oxidálhatók.

A Thiobacillus ferrooxidans-nali különös sajátsága, hogy igen kevéssé érzékeny a

rézzel és eg3^éb nehéz fémekkel szemben. így L j
a 1 i k o v a (1959) Thiobacillus ferro-

oxidans-t talált olyan bányavízben, melynek rézkoncentrációja 7,5 g/l volt. Z i ni m e r-

1 e y et al. (1958) vizsgálatai beigazolták, hogy ezeknek a mikroorganizmusoknak a ne-

hézfémekkel szembeni ellenállása fokozható az olyan tápközegeken való sorozatos tenyész-

téssel, melyek mind nagyobb koncentrációban tartalmazzák ezeket a fémeket. Fokoza-

tos hozzászoktatással olyan törzset sikerült kitenyészteniük, amely 17 g/l cinket viselt el.

A réz trése 12 g/l-ig volt fokozható.

A baktériumoknak azt a képességét, hogy a fémeket oxidációs úton oldatba tud-

ják vinni, már régen hasznosították anélkül azonban, hogy a folyamat mikrobiológiai

jellegével tisztában lettek volna. Igj' Spanyolországban a Rio Tinto bányában nagyon
hosszú id óta kitermelik a rezet a bányavízbl vason való kiválasztás útján. K u z-

n y e c o V et al. (1962) közlése szerint a degtjanszki ércbánya vízének réztartalma eléri

az 1,27 g/l-t. A réznek a bán^’avízbl való kinj-erése céljából speciális cementációs be-

rendezést helyeztek üzembe.

Az utóbbi idben világszerte felfigyeltek ezeknek a mikróbáknak a szulfidásvá-

nyokat oxidáló képességére és most már céltudatosan igyekeznek felhasználni ket a fé-

mek dúsításában. így különösen az USA-ban (A r g a 1

1

, 1963), Kanadában és Mexikó-

ban az eljárást már ipari méretekben alkalmazzák. 1958-ban az USA-ban szabadalmat

fogadtak el ércek kilúgozásának biológiai módszerére (Z i m m e r 1 e y et ah, 1958).

A módszernek egyelre hátrányba a kihigozási ciklus viszonylagos lassúsága, bár az utóbbi

években jelents elrehaladás történt ezen a téren is (R a z z e 1

1

,
1962).

A Szovjetunióban ugyancsak széleskör munka folyik a mikrobiológiai ércdúsítá.si

eljárások részletes kidolgozására (I v a n o v
,
1961 ; L j

a 1 i k o v a , 1961) . Mindenesetre

már az eddigi adatokból is megállapítható, hogy a mikrobiológiai módszerek az ércek

dúsításában igen nagy jövj eljárásoknak mutatkoznak, melyek megérdemlik a szakem-

berek figyelmét. Különösen alkalmasnak látszik a mikrobiológiai módszer a ritka fémek

dúsításánál és az ércfeldolgozó ipar még viszonylag sok színesfémet tartalmazó medd-
anyagainak felhasználásánál.

Nem kétséges, hogy a kemoautotrof kénbaktériumok igen jelents szerepet játsza-

nak a kzetek mállásában és a fémek migrációjában is. Már B a s t i n (192b) is feltételezi

a baktériumok részvételét a fémek mobilizációjában és az üledékes érctelepek kialakulá-

sában. Az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos vizsgálataink folyamatban vannak.

A szulfidásvány’okat oxidáló kénbaktériuniok az ércdihsításon kívül felhasználha-

tók még egyéb gyakorlati és ipari vonatkozású területeken is. így pl. eredményesen
alkalmazhatók a kéntelenítési eljárások esetében, amikor a közegben lev pirít zavarná a

további ipari feldolgozást. Z a r u b i n a et al. (1959) baktériumos kezeléssel a kszénbl
a kén 25%-át távolították el. A biológiai liton történ kéntelenítéssel kapcsolatos saját

vizsgálataink során mi is hasonló eredményeket kaptunk (Szolnoki
, 1964).

A fenti adatok alapján kísérleteket végeztünk egyes szulfidásványok és szintetiku-

san elállított fémszulfid biológiai oxidációjával kapcsolatban laboratóriumi körülmények
között.

Vizsgálataink els részében a pirít és a kalkopirit mellett különösen a szfalerit

biológiai oxidációját tanulmányoztuk, mivel ezen ásvány biogén oxidációjáról ez ideig

kevés adat áll rendelkezésre.

A második vizsgálatcsoport a kémiai éiton elállított szintetikus réz (II) szulfid,

valamint kalkozin és bornit biológiai oxidációjával foglalkozott.
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Kísérleti anyag és módszerek

I. Kísérleteink els részében — közelebbi lelhely meghatározása nélkül — tömeges

piritet, kalkopiritet, valamint Nagylipótról (Mátra) származó jólkristályos szfaleritet

használtunk fel. Az ásványi anyagot megtörtük, szitáltuk és a 2,0 ^0,5 mm szemnagyság

közé es frakciót használtuk. A tárolás során történt esetleges oxidációs termékek
eltávolítása céljából az anyagot 0,1 n HCl-val mostuk mindaddig, amíg a mosófolyadék

szulfátra már nem volt pozitív. Az ilyen módon elkészített anyagból 40 - 40-g-ot mértünk
be aeroliftes perkolátorokba (i. ábra).

I. ábra. Aeroliftes perkolátor

Fis.. I. Aerolifting percolator

A perkolálást L e a t h e n et al. (1936) által javasolt tápoldattal végeztük (edé-

nyenként 200 ml). A tápoldat kezdeti />„-ja 3,0 volt. A kísérleti anyagokat olyan Thiobacil-

lus ferrooxidans tenyészettel oltottuk be, melyet a padragi kszénbánya ersen pirites

barnakszenébl és kísér kzetébl izoláltunk, és melyet elzén három átoltáson keresz-

tíil szfalerit tartalmú tápoldaton tenyésztve passzáltunk. A kezdeti sejtszáni 3
— 4X lo^ml

volt. A kontroll minták sterilitásáról antiszeptikum (i : 1000 fenol) adagolásával gon-

doskodtunk. A perkolálás szobahmérsékleten történt 14 napon át.

A kísérlet befejeztével a perkoláló folyadékot, illetve annak aliquot részét infra

lámpa alatt bepároltuk és mértük a bepárlási maradék súlyát. A bepárolt anyagot i : i

arányban gráfitporral hígítottuk (bels standardként ónt használva) és0 24. kvarcspektro-

gráffal mennyiségi színképelemzést végeztünk rézre és cinkre. Az összehasonlító anyaghoz

a tápoldat összetételének megfelel sókat is hozzákevertük. Kiértékelésnél a Cu;3273,9ó

A. az Sn: 3262,63 Á és a Zn: 3345,02 Á vonalait fotometráltuk.

II. A kísérletek második részében kénhidrogénnel leválasztott kémiai liton elál-

lított CuS-ot, illetve Dognácskáról származó kalkozint és bornitot használtunk fel. Az

anyagokat 0,06 mni-es szitán átszitáltuk és i — i g-ot mértünk be 500 ml-es Erlenmeyer-

lombikokba. Edényenként 300 ml 9K. tápoldatot adtunk hozzá és elzetesen passzált,

mosott és diisított Thiobacillns ferrooxidans tenyészettel oltottuk be (Szolnoki és

Bognár, 1964). A kontrollok sterilitását i : 1000 fenol adagolásával biztosítottuk.
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Az edényeket kétszer átfúrt gumidugókkal zártuk és az egész kísérlet folyamán aszeptiku-

sán átbuborékoltatva levegztettük, gondoskodva az elpárolgó víz pótlásáról. Az inkubá-

lást 28 C°-on végeztük. A kísérlet 42 napon át tartott A tápoldatokból hetenként

mintát vettünk és az oxidáció eredményeként szulfát formájában oldatba ment rezet

Cí i n z b u r g et al. (1961) által alkalmazott és U 1

1

r i c h E. által módosított módszer-

rel. Na-dietilditiokarbamáttal fotometrikusan határoztuk meg.

Azeredményekértékelése

Amint a 2. és 3. ábrából látható, baktériiunos kezelés hatására minden esetben

több fém ment oldatba, mint a steril kontrollok esetében. Ez a különbség nagyságrendnyit

is kitesz. Megállapítható az is, hogy a Tfiiobacillus ferrooxidans a vizsgált szulfidok minde-

gyikét képes oxidálni. Tevékenységével a fémek oldatbavitelét jelents mértékben fokozza

és elsegíti.

Az I. kísérletnél felhasznált anyagok mindegyikében mutatkozott réz és cink is,

mivel ezek az ásványok természetes körülmények között a f (kémiai képletben szerepl)

fémeken kívül még egyéb fémeket is tartalmaznak. Ércmikroszkópos vizsgálat alapján

azonban a nevezett ásvánv dominál.

Kontroll Cu In

2. ábra. 14 uap alatt oldatba ment fém mennjásége a steril kontrollra, mint egységre vonatkoztatva
r.g. 2. Amount of metál dissolved during 14 days with reference to tlie sterilé check sample as per unit
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Baktériumos kezelés hatására i+ nap alatt oldatba ment fém mennyisége
Annunt of metál dissolved during 14 days of bacterial treatment

;Vnyag
mg/i

Cu Zn

I. pirít 57,2 6,3
2. kalkopirit .53,6 2,3
3. pirit + kalkopirit 4,9 22,7
4. szfalerit 5,6 50,6
5. ])irit+ szfalerit S4.2 iH3,o

3. ábra. 42 napos inkubáció során oldatba ment réz mennyisége

Fig. 3. Amount of copper dissolved during 42 days of incubation

Az I. sz. kísérletben az oldatba ment réz abszolút mennyiségének alacsony volta

(I. táblázat) azzal magyarázható, hogy a kísérleti berendezésben az oldatból feloxidált

vas csapódott ki, amelyet kvantitatíve elkülöníteni nem tudtimk. A kivált vas egy részé-

bl mennyiségi vizsgálatot végeztünk és annak réztartahna sokszorosan több volt, mint az

oldaté. Feltehet, hogy az eredetileg oxidatív hatásra oldatba ment réz egy része a vasra

kivált. Ez magyarázza, hogy abszolút mennyiségét tekintve a legkevesebb réz a pirít +
kalkopirit perkolációs tápoldatából volt kimutatható annak ellenére, hogy a sterilhez

képest ötvenszeres dvisulást észleltünk (2. ábra).

Feltehet, hogy a szfaleritbl oldatba ment nagy mennyiség cink részben a cink

elem oxikalkofil jellegénél fogva (Szádeczky-Kardoss, 1955). részben pedig;

a szfalerit ásvány kitn hasadása miatt a kísérleti anyagunk a többi ásványhoz viszo-

nyítva relatíve nagyobb felületet képviselvén, niobilisabbnak mutatkozott, mint más
ásványok.
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Összehasonlítva a táblázat eredményeit G i n z b n r g et al. (1961) eredményeivel,

akik szintetikusan elállított sziilfidásványok tisztán kémiai oxidációját vizsgálva oxi-

génáramban szfalerit és pirit keverékébl 1500 óra (62,5 nap) alatt 230 mg/l cinket oldot-

tak ki, megállapítható, hogy a mi esetünkben 14 nap alatt csak szfaleritbl 156,6 mg/l,

a pirit + szfaleritbl pedig 83,0 mg/l oldatba ment cink intenzív baktérimnos tevékeny-

ség eredménye.

A II. sz. kísérletnél kizárólag a réz oldatbamenetelét vizsgáltuk. B^ért összehason-

lítottuk az általimk elállított rézszulfid oxidálhatóságát a természetes ásványokéval.

A mesterséges rézsznlfid esetében 42 nap alatt az eredetileg bevitt rézmennyiségnek

76,0%-a ment oldatba baktériumos hatásra, szemben a steril kontrolinál mért 7,4%-kal.

Bár a baktériumosán kezelt és a steril minták között az oldat réztartalniában mutatkozó
relatív különbség csaknem ugyanakkora (3. ábra), a frissen elállított mesterséges réz-

szulfid laza szerkezete következtében az oldatba ment réz abszohit mennyisége ebben

az esetben sokkal nagyobb volt, mint a természetes ásványoknál.

A két kísérletsorozatban oldatba ment réz mennyisége közötti különbségek való-

szín oka, a kísérleti anyagok eltér volta mellett, a szemcseméret csökkenésével párhu-

zamosan hatványozottan növeked felületnagyság, a hmérsékleti differencia (A r g a 1

1

1963), a dúsított és mosott baktérium oltóanyag alkalmazása (B e c k
, 1960) és a második

kísérletnél használt tápoldat megfelelbb' volta.
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On the role of Bacteria in the oxidation of sulphide ore8

Dr. J. SZOI.NOKI-L. BOGNÁR

According to literature, chemoautotrophic sulphur bacteria have played an im-
portant role in the oiddation of sulphide minerals. The authors carried out experiments
to determine the possibUity of oxidation by Thiobacillus ferrooxidans of pyrite, sphale-
rite, chalcocite, bomite and artificial copper sulphides. On bacterial treatment the sul-

phide ores oxidized considerably faster than the sterilé check samples. The rate of oxida-
tion increased when the experiment was nm wnth a greater initial munber of cells and
decreasing grain size,

Thiobacillus ferrooxidans markedly accelerated the process of oxidation of metals.
In experiments where sphalerite was attacked by the above bacterium, the concentration
of Zn in the solution was found to be very high. The copper content increased, on the
average, by one order of magnitude in ahnost all the experiments, as compared to the
sterilé check sample.



A SÁROSPATAKI KIRÁLY-HEGY ÁSVÁNYAI
t Dr. TOKODY I.ÁSZI.Ó

ÖMKfoglaláít A kovaközetben keletkezett ásványok: a — kvarc, kalcedon, kvar-
cin, tridimit, opál, klinozoizit és ensztatit. Szerz a felsorolt ásványok alaktani és optikai
sajátságainak ismertetése után képzdésükkel, átalakulásukkal, a kiválás sorrendjével
foglalkozik.

A sárospataki Király-hegy kzete elkovásodott riolittufa. >S z a b ó J. {1865-

1866) szerint ,,kovasavtól összetartott” riolittörmelék, melyet a ,,nagy mennyiségben

bejutott kovasav oly szilárddá és szívóssá tett”, hogy malomknek használják. A finom

eloszlású SiO, nemcsak a kzet keménységét, szilárdságát idézi el, hanem helyenként

bvebben felhalmozódik, ekkor ökölnagyságtól kezdve köbméteres tömbökben található.

Ennek darabjai részben opálfajtákra, részben kvarckzetekre emlékeztetnek.

A Tokaji-hegység számos pontjáról ismeretes hasonló képzdmény. Ezeket e n-

gyel E. jáspis-változatoknak (Lengyel 1936) tekinti, és bellük SiO^-ásványokat

ismertet (Szabó, 1 865— 1 866)

.

Lengyel szerint a jáspis kalcedon-, kvarcin-, kvarc- és opálból áll, illetleg

benne opál, kalcedon, kvarcin, lutecit, lussatit mutatható ki. Említi még a kvarc, hialit

és kasolong megjelenését is. Sárospatak környékén szintén talált SiO^-ásványokat, így a

Bodrog partján. Többször említi a ,,Sárospatak melletti Pogánykút” SiOj-ásványait.

Pogánykút Sárospataktól Ky-ra Hercegkiit község közelében van, amint térképen is fel-

tüntette.

A Király-hegy (314 m) vSárospataktól északra emelkedik. I<ankás lejtin bségesen

gyjthetk a kovás képzdmények. Színük változatos. Nagy részük szürke, olykor szür-

késfehér, de találhatók sárga és barnásvörös darabok is. -Szerkezetük majdnem kivétel

nélkül tömött, finoman kristályos szemcsés; ritkán mutatkoznak opáltól összeragasztott

breccsaszer képzdmények.
Törésük kagylós. Keménységük nagy.

Ásványi elegyré.szeik: a-kvarc, kalcedon, kvarcin, tridimit, opál, klinozoizit és

ensztatit.

Az a-kvarc fenntt kristályokban ritka. A víztiszta, max. i mm-nyi kristályokon

csak az m (loTo), y (loTi) és z (oiii) jelenik meg.

Kell nagyítással a kalcedon üregeiben apró kvarckristályok figyelhetk meg.

A színtelen, vagy tejfehér kristályokon az mrz forma jól felismerhet. Megjelenik a kvarc

vékony erek, hasadékok kitöltéseként, ekkor a 2 — 3 mm-es kristályból álló szemcséi fogas-

kerékszeren kapcsolódnak egymáshoz. \'égül az egészen finom kvarcszemcsékbl álló

kzetet izometrikus kri.stályszemek halmaza alkotja. A szürke szín kzet teljesen egy-

nem. benne kvarcon kívül más ásvány nem mutatható ki.
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A kalcedoii és kvarcin elterjedt ásványok. ^Megkülönböztetésük L a v e s (I<en-

gyei, 1936) felfogásának megfelelen történt.

A kalcedonnak kiválási módban, idben és alakban két változata különít-

het el:

A kalcedon I elsdleges (primer) képzdmény, mindjárt a kvarc ntán vált ki.

Kifejldése rostos, lemezes, olykor pikkelyes. Képzdését az opál I követte.

A kalcedon II mindig az opál I dehidrálásával képzdött. \'áltozatos módon fejl-

dött ki. Apró szemek, nagyobb pikkelyek vagy szferolitok halmaza. Ritkán dnr\mn
szemcsés tömeg vagy finom szövedék, máskor érszer hasadékkitöltés, ez esetben az erek

falára a kalcedon rostok merlegesek.

A kvarcin a kalcedonnál lényegesen ritkább. IMindig vékony erekben mntatkozik.

A kvarcin-rostok is merlegesek az erek falára. Az egymás mellett képzdött kalcedon és

kvarcin megkülönböztetése optikailag egyértelmleg elvégezhet. A kvarcin általános

megjelenésére jellemz, hogy mindig belül találjuk a kalcedont és kivül a kvarcint, vagyis

az opál dehidrációjakor elbb a kalcedon és azután a kvarcin keletkezett.

A tridimit rendkivül ritka, csak egy kzetpéldányban fordult el, de ekkor bsé-
gesen. Színtelen, apró táblái 2 — 3 sorban elhelyezkedve, srn csatlakoznak egymás

mellé. Rajtuk kristályalakok nem ismerhetk fel.

A tridimit megelzte a kvarc kristályosodását.

Az opál két generációban jelenik meg. Az opál I a primer kalcedon I képzdése

ntán vált ki. Az opál II a kalcedon és kvarcin után keletkezett.

Az opál I színtelen vagy halvány barna. Tökéletesen izotóp. Csak nyomai marad-

tak meg, legnagyobb része dehidratáció következtében kalcedon-kvarcinná alakult.

Az átalakulási folyamat jól követhet. Elször cseppszer kalcedon-kvarcin képzdmények
jöttek létre, ezek késbb egymással összefolytak, majd nemezszer szövedéket alkottak.

Az opál II képzdése a kalcedon-kvarcin átalakulás után következett. Viztiszta,

optikailag anomális. Helyenként dehidrálódott : kalcedonná alakult. A kezdd átalakulás

fokán benne a kalcedon táblásán jelenik meg.

Az opál második generációja (opál II) sokkal ritkább, mint az els (opál I).

A Király-hegy kovakzeteiben figyelmet érdemel a klinozoizit és ensztatit megje-

lenése.

A klinozoizit csak egy kovakzetben taláUiató. A kzet színe sárga-vörössárga,

vörösbarna részletekkel. Rendkívül finom szemcsés. Az elegj'részek ers nagyítással is

alig ismerhetk fel. Színüket a finoman elosztott sötétsárga, iUetve vörösbarna pigment

elnyomja. Az optikai vizsgálatok szerint a kzet kvarcból áll. A klinozoizit mind a sárga,

mind a vörösre színezett kzetrészben bven található.

A khnozoizit kristályai a vékonycsiszolatban szabad szemmel is jól láthatók.

A kristályok mérete 18— 180 fi hosszúság és 5 — 18 //. szélesség között változik.

A klinozoizit 6-tengely szerint megnyúlt lécei, táblái mikroszkóp alatt színtelenek,

átlátszók. Hasadás (ooi) szerint kitn, (100) szerint jó. Kettstörés gyenge, fénytörés

ers: n > balzsam, n > kvarc. Az ortozonában a kioltás egyenes. A fzóua pozitív. A ritkán

elállítható kétoptikai tengelykép pozitív.

Az optikai tulajdonságok klinozoizitra utalnak. Az ásvány sem a vastartalmú

pisztacittal, sem a zoizit- és pszeudozoizittal nem azonosítható.

A Király-hegy klinozoizitja hidrotermális hatásra keletkezett. A feltör termák

a riolit és andezit elegyrészeit bontották el. A felszálló oldatokból a kvarccal egyidben

vált ki.

Az ensztatit a kovakzetek kiszélesed hasadékaiban, vagy egyes kristályokban,

vagy néhány egyénbl álló kristálycsoportokban jelenik meg. Színtelen táblám az (no)

szerinti hasadás jól felismerhet. Kioltás egyenes. Optikai jelleg pozitív, Z||c . Fénytörés
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ers, kettöstörés gyenge. Pleochroizmus nem nmtatkozik. A közét finom liasadékaibaii

egyedül vagy klinozoizittal együtt található.

A Király-hegy ásv'ányai alacsony hfokú (ioo° C alatti) hidrotermák származékai

A legnagyobb keletkezési hmérsékletet a tridimit-kvarc-klinozoizit, a legkisebbet az

opál jelzi.

Az ásványok kiválása folytonos és egyenletes volt. Az alacsony hmérséklet
paragenézisben nagyobb hmérsékleti különbségek nem voltak. Az ásványok a fokozato-

san lehl oldatok hmérsékletének megfelelen váltak ki.

A Király-hegy ásványai közül legelször vált ki a tridimit, amit a kvarc követett.

Ez kristályszerkezetileg is érthet, mert a SiOj-szerkezeteklien az O-részek viszonylag

hézagosai! helyezkednek és e hézagok a tridimitben relatíve nagyobbak, mint a kvarcban,

amibl az is következik, hogy a Király-hegy SiOj-módosxdatai között a tridimit képzdött
a kvarcnál nagyobb hmérsékleten, ahol lehetséges volt a tridimit tágasabb szerkezet

alakulása.

A kvarc után a lemezes, rostos kalcedon I csak kis mennyiségben keletkezett, mint

elsdleges kriptokristályos kvarcváltozat.

A kalcedon I után az opál I következett. Ez azonban nem maradt meg változatla-

nul, hanem belle dehidratációval részben, vagy egészben kalcedon II és kvarcin képz-
dött .

A Si02-ásványok kiválását az opál II zárja le.

A szilikátok közül a klinozoizit a kvarccal egyids, az ensztatit nem a SiO,-ásvá-

nyokkal együtt keletkezett, hanem már elbb képzdött és az eruptív kzetekbl jutott

a kovakzetbe.

A kiválási sorrend tehát:

Tridimit > a-kvarc, klinozoizit >-kalcedon 1 opáll—>- kalcedon II. kvarciii —>
)- opál II.

A Király-hegy ásványkiválási sorrendje a csökken hmérsékletnek felel meg.

A Tokaji-hegység más területein hasonló eredet ásványtársulások ismeretesek,

így: Koffer (1934, 1937) Ingvárhegy opálelfordidásában szintén a csökken
hmérséklet szerinti sorrendet állapította meg: kalcedon kvarc opál. I< e n-

g y e 1 (1936) a tokajhegyaljai jáspisokban opál, kasolong kalcedon - lutecit >

> kvarcin > kvarc egymásutánt rögzítette.

A Tokaji-hegység területén három részletesen tanulmányozott hidrotermális

ásványtársulás ismeretes: Füzérkomlós (T o k o d y, 1959), Erdbénye (T o k o d y,

1962) és Tállya (T o k o d y, 1963). Az els kett a Király-hegy ásványainak kiválási,

sorrendjével nem hasonlítható össze. Füzérkomlós ásványai két ásványkémiailag eltér

szukcesszióban jelennek meg. Az oldatok hmérséklete emelkedett és csökkent, ennek

megfelelen ritmikusan változó kiválások jöttek létre, tehát az ásványok nem egyetlen

folyamat termékei.

Erdbénye hidrotermális ásványai az elztl kémiailag eltér oldatokból szár-

maztak. Ennek ellenére az ásványok az oldatok csökken hmérsékletének megfelelen

képzdtek, a legnagyobb hmérsékletet jelz pneumatolitosan keletkezett ihnenittl,

majd a hidrotermális fázis els képviselitl, a kvarc- és tridimittl kezdve a legkisebb

hmérsékletet jelz halotrichitig.

^ Földtani Közlöny
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Die Mineralien des Királyhegy bei Sárospatak

Dr. L. TOKODY

Die in den Kieselgesteinen festgestellten Mineralien sind; a-Ouarz, Chalcedon,
Ouarzüi, Opal, Tridymit, Klinozoizit und Enstatit. Die morphologischen und optischeu
Eigenschaften dér erwáhnten Mineralien wurden eingehend untersucht und beschrieben.

Die Vorgánge dér Mineralienbildung und Ibnbildung, Paragenese und Sukzession sind
ausführlich behandelt.



ELATERIT BORPATAK (VALEA BORCUrULUI)-RL (ROMÁNIA)

t Dr. TOKODY lASZI^Ó

Összefoglalás; Borpatak, (Valea Borcutului) az elaterit els elfordulása a Kárpát-
medencében. Az ásvány ersen bomlott markaziton található. Az elaterit gumiszerííen ru-
galmas. Sok markazit-zárványt tartalmaz. Fajsúlya a zárványok, keménysége pedig rugal-
massága miatt nem határozható meg. Szine csokoládébarna— sárgásbarna. Amorf, de nem
röntgenamorf. A pordiagramon két difMz interferenciavouala jelentkezik. Mikroszkópban
izotróp, n = 1,508 ± 0,002. Bumineszcencia szine sárga. Nyílt és zárt üvegcsben füst- és
olajképzdés állapítható meg. Szerves oldószerek nem oldják. Az ozokerittel nem azonosít-
ható. Szénhidrogének migrációjából és kondenzációjából származik.*

Az elaterit ritka ásvány. Sajátságaira vonatkozó adatok, minthogy még a múlt
század kutatóitól származnak, hiányosak és elavultak. A Kárpát-övezeten belül eddig

ismeretlen volt. Újabban Borpatak (Valea Borcutului) (Románia) Petre George nev
bányában találták. Ott is nagy ritkaság.

A borpataki elaterit vizsgálatának eredményei — sajnos — hézagosak, de még
Így is bvítik az elateritre vonatkozó ismereteinket.

Az elaterit ersen niállott markaziton keletkezett. A markazit érccsiszolatán az

ásványra jellemz tulajdonságok jól felismerhetk. A markazitkristályok között helyen-

ként melnikovit található.

Az elaterit rugalmas, gxmiiszeren nyúlékony. A néhány mm-es lemezek vagy
gömbszer képzdmények a markazit felületén foglalnak helyet; a mikroszkópos vizsgá-

lat szerint sok markazitzárványt tartalmaznak.

A borpataki elaterit külsre és optikailag amorf, azonban nem röntgenamorf.

A röntgenfelvételhez szükséges preparátum elállítása az anyag rugalmassága miatt

körülményes volt. \^égül is az ásványból kimetszett parányi rudakkal készültek a fel-

vételek. A Debye-Scherrer-felvételen a két ersen elmosódott interferencia-gyr je-

lent meg a kis szögtartománybau, A rájuk vonatkozó értékek: d — io,85 + .j
és 5,02 + 2-

Sajnos, a röntgenfelvételek kiértékelése az elaterit hiányos ismerete miatt nem volt le-

hetséges.

Az elaterit-interferenciák mellett megjelen sok éles gyr röntgenértékei töké-

letesen egyeznek a markazitéval és az elateritben lev parányi markazitzárványoktól

származnak.

A keménység meghatározását az ásvány rugalmassága akadályozza: késsel köny-

nyen vágható.

A fajsiily megállapítása céltalannak látszott, mert értéke nem felelt volna meg az

elaterit valós fajsúlyának a markazitzárványok miatt.

* Köszönetemet fejezem ki M a u r i t z B.-nak a törésmutató meghatározásáért, G e r e c s Á.-
uak az oldási kísérletekért, továbbá Gyré Gézánénak a röntgen-felvételek elkészítéséért.
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A szín a vastagabb részeken csokoládébama, a vékon5'abb részeken vörösbama —
sárgásbarna. A karcszín sem porcelán-, sem korundszínter-lemezen nem állapítható meg
az ásvány nagyfokií rugalmassága miatt. Mikroszkópban a borpatakí elaterít lemezei

vastagságuk szerint szalniasárga-bama színnel áttetszk. Optikailag izotróp, miként
azt már a múlt században P' i s c h e r és R ü s t is megállapította. Az ásvánv törés-

mutatója n = 1,508 i 0,002 (M a u r i t z B. meghatározása).

Az elaterít limiineszcenciájáról az irodalomban nincs adat. A borpataki elaterít

LT\’-fényben sárga szrnél Irmiineszkál.

A vizsgált elaterít zárt üvegcsben történ hevítésekor elször fehér füst képz-
dik és távozik az üvegcs nyílásán. A további hevítéskor az üvegcs hidegebb részén sár-

gásbarna-barna olaj csapódik le. A füst- és olajképzdéskor kátrányszag érzdik, ami a

hevítés befejezése után is megmarad. A kísérlet végén az anyag teljesen elég, de az üveg-

cs zárt részére igen finom eloszlású, koromszeríí bevonat képzdik, valószínleg ebben

a he\dtett markazit-szálladék is részt vesz. Ez a maradék sem alkoholban sem benzinben

nem oldódik. A keletkezett olajat alkohol nem, de benzin gj'orsan és maradék nélkül

feloldja. Nyílt üvegcsben végzett kísérletek során a fehér füstképzdés ersebb, mint

zárt üvegcsben. A továbbiakban az anyag ugyanúgy- viselkedik, mint a zárt üvegcs-
ben: alkoholban nem, benzinben jól oldódó olaj képzdik, kátrányszag érzdik, a rdzs-

gálati anyag teljesen elég (kevés markazit-maradvány mutatkozik).

M o r r i s o n megfigyelése szerint az elateritet savak, alkáUák, alkohol nem, \á-

szont a parafinolaj és részben az éter oldja. Oldata átes fényben vörösbama, ráes fény-

ben sötétzöld. A borpataki elaterít alkoholban, benzinben, széndiszrfidban, benzolban,

parafinolajban, olívaolajban félév után sem oldódott. G e r e c s Á. kérésemre volt szíves

további oldási kísérleteket végezni, melyek során az ásványt a dikloretán, széntetraklo-

ríd, etilacetát, tetralén és nitrobenzol sem hidegen sem melegen nem oldotta.

Az anyag csekély mennyisége miatt kémiai elemzés nem volt készíthet. Ez annál

inkább kívánatos lett vohia, mert az elaterít kémiai összetétele nem ismeretes. Az iro-

dalomban közölt kémiai elemzésekbl képlet nem számítható. Ezért szokásos az elaterít

összetételét az ozokerít képletével jelöhii, amihez még bizonyos, de nem határozott

mennyiség oxigén vagy oxigénvegyület járul.

Az elaterít tehát vegyileg kevéssé jellemzett ásvány. A régebbi és újabb irodalom

néhány idézetébl kiderül az elaterít hovatartozásának bizonytalansága. A 1 e x e j e v
szerint az elaterít oxigénvegyületeket tartalmazó aszfalt. Dana, G r o t h, X a u -

inann — Zirkel, Xiggli, Tschermak— Becke, Doelter, Hintze,
H e y, S t r u n z az elateritet oxigéntartalmú ozokeritnek minsíti.

Az elaterít, különösen pedig a borpataki elaterít, más szénhidrogén ásvánnyal,

elssorban az ozokerittel nem azonosítható. Miként ismeretes az ozokerít rombos

(Pl i n t z e, L a r s e n — B e r m a n), az elaterít amorf. Az ozokerít anizotróp, az elaterít

izotróp. A két ásvány egyéb fizikai és kénai tulajdonságai is lén}-egesen eltérk.

A borpataki elaterit-lelet érdekessége, hogy ércteléren található. Keletkezése

különböz szénhidrogének migrációjára és besrsödésére vezethet vissza. IMag^’ar-

országon szénhidrogénmigrációra utal pl. a recski érckzetben fellép kolaj.
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Elaterite írom Borpatak (Valea Borcutului) (Runiania)

t Dr. E .TOKODY

The first occurrence of elaterite in the Carpathiau Basin lies in Borpatak (Valea
Borcutului) . The niineral is situated on weathered marcasite

;
there are somé melnikovite

locally among the markasite crystals. Elaterite is resilient, elastic like rubber. It contains
a number of marcasite inclusions, hence the detemiination of its specjfic weight is aimless.

Due to its resilience, the grade of its hardness cannot be defined. The colour is chocolate
brown to yellowish brown. Amorphous, bút nt X-ray amorphous; the X-ray powder
pattem shows two diffuse rings. Isotropous n = 1,508 ± 0,002. It luminesces in a yellow-
ish hue. Smoke and oil formation in open and closed tbe. Insoluble in organic com-
pounds. Elaterite cannot be identified with ozokerite. It originates from the migration
and condensing of hydrocarbon-compounds.
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Barbácsy Ákos

(1937-1964)

Barbácsy Ákos tagtársunk az Érc- és Ásványbányászati Kutató Szolgálat
munkatársa 1964. június 19-én küls földtani uumka teljesítése közben motorb^eset
következtében 27 éves korában elhúnyt. Tragikusan eUiúnyt fiatal tagtársunk a geológiai
oklevelet 1962-ben az Eötvös Loránd Tudományeg^-etemen szerezte. Szakdolgozatának
címe: Pécsvárad-környéki helvéti-tortonai rétegösszlet földtani vizsgálata. Sikeres
szakdolgozati tanulmánya, biztató páh’akezdése, szerény, szorgalmas egyénisége a ki-

bontakozást már nem érte meg. Ravatalánál megrendült szavakkal bi'icsúztatta Toldi
János, az Érc- és Ásványbányászati Kutató Szolgálat vezetje.

Tudományos minsítések

1964. július 2-án rendezték meg Láng Sándor kandidátus ,,Természeti földrajzi

tényezink jelenlegi mködése” c. d^oktori értekezésének nyilvános vitáját. Az oppo-
nensek véleménye és a kialakult vita eredményessége alapján az elnökség Láng vSán-

dor, disszertációját megvédettnek nyilvánította s alkalmasnak a tudománj’ok doktora
magas fokozat odaítélésére. Elnökség ily értelm javaslatát jóváliagj’ásra továbbterjesz-
tette a Tudományos Minsít Bizottságnak. Az értekezés opponensei D e t r e László
akadémiai levelez tag. Bacsó Nándor, a földrajztudományok doktora és Somogyi
Sándor, a földrajztudományok kandidátusa voltak.

1964. december 29-én volt Juhász András ,,A keletborsodi szénmedence bán)’a-

földtani feldolgozása” cím kandidátusi értekezésének nyilvános mtája. Az opponensek
véleménye alapján elnökség Juhász- András disszertációját megA'édettnek nyilvá-
nította, s elterjesztést készített a Tudományos ^linsít Bizottság számára, hogy J u-

h á s z Andrásnak a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa fokozatot odaitéljék.

Az értekezés opponensei A j t a y Zoltán, a mszaki tudományok kandidátusa és K o-

V á c s Lajos, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa voltak.

Dr. Bendefy László 60 éves

Dr. Bendefy László a ]MagT.-arhoni Földtani Társulatnak négy évtizede tevé-

keny mrmkatársa 1964. augusztus 17-én ünnepelte 60. születésnapját. Bendefy
László 1904. augusztus 17-én Yasvárott született. Iskoláit ^'asvárott, SzombatheljT,
Grazban, P'elslövn és Szentgotthárdon végezte. C h o 1 n o k y Jen tanácsára koráb-
ban a budapesti József Nádor IMszaki Egv’etemet végezte el, majd a budapesti Tudomám--
egA’etem földtan — földrajz — slénytan szakát. 1928-ban mérnöki diplomát, 1929-ben
a budapesti Tudománj'egj’etemen summa cum laude niinsitéssel doktori oklevelet szer-

zett. 1924— 1929-ig iijjászerA-ezte a vasvármeg\-ei múzeumnak az els vdlágháborúban
elpusztult ásvány-, kzet- és slénytárát; folytatta a baltavári ásatásokat, megállapítva,

hog>' a csontok egy si torrens medencében halmozódtak össze. Nég\^ éven át tüzetesen

tanulmányozta Burgenland déU részét, begyjtve á felszíni feltárások kzetanyagát.
Doktori disszertációja a vasmeg^-ei devon els összefoglalása. 1928— 1929-ben a MÁ^'
artézi kút-szakértjeként elrendelte és végrehajtotta valamennyi ]\LÍV trajdonban lev
ásott és fúrt kút vízszínének neg^-edévenként való megmérését és a -s-íz hfokának meg-
határozását. Ez volt az els országos kútkataszter. 1931-tl kezdve a magyarországi szint-
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változások vizsgálatával foglalkozott, s képet igyekezett rajzolni az ország nagyszerkeze-
térl. 1930—1945 között számos geomorfológiai és hidrológiai tanulmányt írt a Vas-
hegyrl, a tokaji bazalttufa kúpról, a Lékai várhegj^rl, a Dima neolit-kori teraszairól,

illetve árvízviszonyairól stb. Az éleskavicsck keletkezésének tör\^ényeirl írt tanulmá-
nyában (1932) levezetett függvények alapján méretezik ma a távvezetékek drótjait a
szélhordta homok-okozta kopás ellen, 1946-ban a Pénzügyminisztérium bányászati-
-kutatási osztályát Jövedéki Mélykutatás címén újjászervezve az egyidej földtani és

geofizikai kutatásokat indította el. Eredmények: a sóshartyáni jódaqua-forrás, a fels-
csatári talkumbánya, a Nógrád megyei szénhidrogén-gyanús szerkezetek felkutatása.
Ez az osztály 1949-ben az Iparügjd Minisztérium hasonló osztályával egyesült. 1949-ben
újjászervezte a második világháború alatt teljesen tönkrement Országos P'elsrend
Szintezést, ezzel 1951 — 1958 között az egész ország szintezési hálózatát i'ijramérte, s mé-
réseivel szabatosság dolgában Magyarországnak els helyet biztosított. Ezzel egyben
megvetette a hazai egységes kéregszerkezet-kutatás alapját.

Lambrecht Kálmán az slénytan nemzetközi hírnev, nálunk nem méltányolt
tudósának az smadarak tudományát összefoglaló alapvet kézikönyve 1933-ban
..Handbuch dér Palaeomithologie” címen, német nyelven, Berlinben jelent meg.

Azóta nélkülözhetetlen, áe egyszersmind hozzáférhetetlen, mert ez a kiadás a ki-

adói és nyomdai raktárban a háborús pusztításban teljesen megseumsült. Ez az 1024
oldalra terjed mimka, 209 ábrával, 4 táblázattal, 220 táblával, teljes egészében nagyon
szép kiállításban Amsterdamban, Asher et Co. kiadásában teljes egészében változatlan
újranyomásban megjelent.

V. e.

Gábori Miklós: A kési paleolitikuin Magyarországon

Régészeti tanulmányok III. Akadémiai Kiadó, Budapest 1964.
A hazai kési paleolitikumnak ezt a régészeti módszereken nyugvó, történettuilo-

mányi szemlélet összefoglalását, a régészeti leletek részletes leírása nélkül régóta vár-
tuk. Nagy hiányt pótol, nemcsak a szétkülöuült tudományágak szomszédos érintkez
területein, hanem az érdekld nagyközönség ismereteinek bvítése és további serken-
tése céljából. Hozzátehetjük, hogy célját nagy mértékben elérte, amihez az Akadémiai
Kiadót dicsér szép kiállítás és a jellegzetes illusztrációk elnj'ösen hozzájárulnak.

Tágabbkör földtani kutatásaink részérl ez a régészeti összefoglaló tanulmány,
a földtörténeti idbeosztás legfiatalabb szakaszának, az ember korának (anthropozóikum)
emberi tevékenységi folyamatait, a természeti jelenségekhez való aktív és passzív hatá-
saiban (épít- és pusztító megnyilvánulások) tárja elénk, az emberi fejldés egymásutáni
szakaszaiban. Az srégészeti (prehisztória) korok (kkor, bronzkor, vaskor) közötti kap-
csolatot Szabó József 1883-ban megjelent Geológia kézikönyvében, korát meghaladó
módon, így jellemzi (424. old.): ,,Az emberi maradványok a Geológiát és Prehistoriát egy-
aránt érdeklik, a két tudomány ezekkel karöltve foglalkozik. Nincsenek ugyan szoros
határok ezen korszakok között, st ismeretes, hogy ugyanazon idben az ember egy he-
lyen bronzból veg}"es kvel, másutt csak tisztán kbl készítette eszközeit: egészben
véve azonban mégis chronologiai és stratigrafiai sorrendet fejez ki.” Tárgyalja is az em-
beri eszközöket az akkori inegnnmkáltsági alak szerinti leírással.. Azóta, a tudományágak-
ra szétkülönüléssel, az emberi tevékenységet a földtörténeti tárgyalásban nem részletez-

zük, de tudatos földtani tényezként nyilvántartjuk, s a pleisztocén — holocén életföld-

tani és éghajlati változásainak fölismerésében, idrendi részletezhetséggel fölhasználjuk.
Nem a különböz rétegekbl kiszabadított leletek önmagukban való vizsgálatával, ha-
nem a bezáró kzetrétegek keletkezési viszonyainak üledékföldtani együttesében, a lelet-

helyek földrajzi tájainak megállapításával, s különösen a leletek anyagának kzetjellegei
szerint, keletkezési, származási helyének (helybeli vagy távolabbi), eredetének tisztázá-

sával. Ebben az srégészetben is érvényesített földtani vizsgálategyüttesben, barlangi és

szabadtéri leletekre vonatkozóan, a külföldet megelzen és messze meghaladóan is,

hazai kutatásaink elljárnak. Kadic O., é r t e s I... Kriván P. és mások
numkájában igen jelents új eredményeink vannak. A földtani vizsgálati módszerek
alkalmazásának szükségességét Gábori tanulmánya is hangoztatja.

Ebben a gondolatkörben, visszatérve a tanulmány ismertetésére, az együttmkö-
dés megkönnyítésére néhány észrevételt tehetünk. Kívánatos lenne a nevezéktan egj^ez-

tetése s különösen az srégészeti megjelölések magyarítása, illetve a magyar nyelvi gon-
dolkodáshoz idontása. írásban és szóban sokszor fölvetettük a ,,korai” és ,,kési” meg-
jelölés értelmi tartalom és nyelvhelyességi kérdését. Érzékelésünk szerint nem fejezi
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ki eléggé az egyes kultúrfokozatok egymásrakövetkezési viszonyát sem területileg, még
kevésbé függleges sorrendben. Egy-egy lelhely kulturális fejlettségi fokát idre vonat-
koztatva adja ugyan meg, de a lelhelyek összehasonlításában az azonosítható kultúr-
fok nem jelent föltétien idbeli egyezséget is. srégészeti kutatásaink mai fejlettségi

fokán, a kutatási módok, eszközök és lehetségek egyre nagyobbodó méreteiben, az ab-
szolút idszámítás tökéletesedésével, egy-egy lelhely években meghatározható kora, a
megfelel kultúrfok korai vagy kési megjelenését adott helyen jelzi. De nem jelenti az
egymástól távoles lelhelyek azonos kultúrleleteinek egykori! voltát, rétegtani szintjét,

földtanilag csak azonos biofáciesét. Földtörténeti kormeghatározásunkban az éllények
elterjedését figyelembe vev egyidejség (homochron) és hasonidejség (honiotax) ismert
kérdése ez. Gábori M. tanulmánya számol ezzel a kérdéssel, s az sember vándorlá-
sára vonatkozó érdekes következtetésekre jut.

Nevezéktani vonatkozásban rétegtani nevezéktammkkal való egyeztetéssel, az
iij (neos) és ó (palaeos), s azon belül, alsó -- középs -- fels megjelölés lehetne általáno-
sítható. Egy-egy olyan jól tanulmányozott klasszikus srégészeti lelhely alapján, ahol
több különböz kultúrfokú lelet egy szelvényben található. A magyar szakkifejezések
szükségét pedig Szabó József nyomán, minden tudományszakra vonatkozólag valljuk
és kérjük — nem nyelvújításbeli tiilzásokkal — csak magyar szaknyelvünk fejlesztése

érdekében. Tudományos szakirodahnmik kissé túlzottan nemzetköziségre való törekvé-
sében megnyugtatónak látjuk a ..Eégészeti tanulmányok" magyar nyelven való kiadását.
Nem hiba, de hiányoljuk a jellegzetes keszköz rajzok típusának, esetleg anyagának pon-
tos megjelölését, a nem szakember okulása céljából. A ^TII. tábla 2. fénykép ábráiból
nem tnik ki azok csontanvaga. S a méretek mindenütt hiánvoznak.

V. E

Hédcrvári Péter: Erk és energiák a Föld életében

Stúdium könyvek 39. pp. 1—390, 50 ábra, 25 mell., 67 táblázat. Gondolat kiadó 1963.
A Gondolat kiadó színvonalas tudományos ismeretterjeszt Stúdium könyveinek

sorozatában a 39. kötet elsként képviseli a földtudományokat. Külön örömünkre szol-

gál, hogy a kétharmadrészben fordításokat tartalmazó sorozatban eredeti magyar mun-
kát láthatunk.

Alcíme szerint a kötet anyaga: Tanulmányok az általános geofizika és a rokon-
tudományok körébl. A cím és az alcím bet szerinti értelmében bolygónk fizikai élet-

nyilvánulásait tárja elénk a ráható erk és benne felszabaduló energiák kölcsönhatásá-
ban. Fejezetei egymás mellé rendezett tanulmányok, melyek a szerz egyéni érdekl-
désének megfelel mélységgel és kidolgozottsággal más-más oldalról mutatják be az erk
és energiák alapjelenségeikben szervesen összetartozó rendszerét. Az igen sokrét kine-

tikai jelenségek azonos fokra, a Föld tágulására történ következetes visszavezetése
adja (Egye d-féle koncepció univerzális alkalmazása) — bizonyos mozaik-jelleg mellett
is — a könyv logikai egységét.

Hédervári tárgyalási módszere fizikusi: törekszik a jelenségek matematikai
formulákba és számokba srítésére és ezen keresztül való bemutatására. Ez a módszer
kiválóan alkalmas az asztrofizikai és szoros értelemben vett geofizikai jelen.ségcsoportok:

A Hold és a Nap vonzása, A Föld tengely körüli forgása, A nehézségi er és a gravitá-

ció, Föld- és tengerrengések c. fejezetek ismertetésére. Ezek - ismertet véleménye sze-

rint — a legjoblian megírt, legsikerültebb részek is. A tárgyalás élénkségét a tudomány
mhelyébe való fesztelen bepillantás jelentsen fokozza. Két.ségtelen, hogy a sok egymás-
sal ellentétes elmélet kifejezése — melyek bizonyítéka legjobb esetben a számszer ered-

mények hozzávetleges nagyságrendi megfelelése könnyen vezethet szkepticizmusra.
A Földdel foglalkozó nemcsak materialista, de sok tekintetben kényszeren mate-

riális tudomány több vonatkozásban nem engedheti meg azt az igen elegáns matematikai
absztrakciót, mely végs soron csakis globális áttekintést, közvetlen érzékelés helyett

csak elvi, logikai appercepciót nyiijthat. Különös hangsúllyal jelentkezik a képletté nem
egyszersíthet anyagi viselkedés és a folyamatok bemutatásának szükségessége A Föld
bels melege és a magmaáramlások és a könyv terjedelmi súlypontját adó A fizikai vulka-
nológia alapvet kérdései c. fejezetben. A láva tulajdonságai ismertetése kapcsán (záró-

jelben) említés történik ugyan a legfontosabb vulkáni kzetekrl (lávának tulajdonított,

de illótartalom nélküli) kémiai összetételük megadásával, de a kitörési típusok és az össze-

tétel között már semmilyen összefüggésre nem utal.

Kétségtelen, a Föld életét meghatározó erk és energiák ismertetéséhez vagy a

fizikai vulkanológia problematikájának kifejtéséhez nem tartozik elengedhetetlenül a
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teljes geokémiai — petrológiai bemutatás. Az „anyagtalan " tárgyalás azonban csak

addig indokolható, míg a jelenség érzékelésünktl oly távol van. hogy médiumának diffe-

renciálatlan ,,sanyag”-ként szerepeltetése a megközelítés egyedüli módszere. Már a mag-
mának független létez rangjára emelése sem nevezhet dialektikusnak. A kéreg alatt

bárhol és bármikor adva van a magma, mely glóbusz-méretekben tetszés szerint áramlásba
hozható, kontinenseket szállít, hegyláncokat gyr stb. olykor a földköpeny teljes anya-
gát helyettesíteni látszik, A földkéreg több kilométeres mélységben elhelyezked ,, láva-

tartályaiban” tárolódó anyagszertlen láva sem azonos a földtan — kzettan lávafo-

galmával.
A vulkáni jelenségek (A tzhányóhegyek felszíni és mélységi szerkezete. Vulkani-

kus szigetek és holdkráterek keletkezése, A vulkáni kitörések meteorológiai szerepe) össze-

tett ismertetése nem lehetséges anyagi (kzetképz) folyamatok tárgyalása nélkül. Ennek
a szerz az adatszolgáltatók eredetileg sem kifogástalan szövegének részleges átvételével

tesz eleget. A hazai kzettani szaknyelv ponto,< ismeretének hiánya fordításban felnag3tja

a helyszíni megfigyelést végz vulkanológusok sokszor pongyola szakszóhasználatát
(,,horzsak”, ..hanmfolyás”). A

,
.kitörési riportok” — igaz következetesen ,,anyagiat-

lanító” válogatással történ - szenielvényes bemutatása mindenesetre meggyz arról,

hogy ezek inkább zsurnalisztikái termékek, tágabb földtani keretbe foglalás és anyag-
vizsgálat nélkül, tudományos és ismeretterjeszt értékelésre kevéssé alkalmasak. Jól-

lehet, a kamcsatkai Bezimjannij 1956. évi mködésével a hazai szaksajtó nem foglalko-

zott, fél, hogy az itt adott 6 oldalas ismertetés, melybl még az is kimaradt, hogy ande-
zitvulkánról van szó, sem pótolja minden tekintetben ezt a hiányosságot.

A légkör energiafolyaniatairól és a nuldeáris robbantásokról adott mintaszeren
tömör, világos összefoglalások igen jól egészítik ki a kötetet. Komoly értéke a gazdag,

Magyarországon még egyáltalán nem publikált fén}^képanyag, nieh^ a robbanások lát-

ványos formagazdagságát igen jól vetíti elénk. Táblázatokba foglalt számszer adatsorai

túlnnek a szöveg megértésén és illusztrálásán — néhány kérdésijén kézikönyvi részletes-

ségek. Pontosabb átnézéssel, ellenrzéssel a kötet megszabadítható lett volna több hibás

adatátvételtl, elírástól, pongyolaságtól, ami csak javára vált volna.
Mindent összevéve a könyv élénk, nem egyszer szenzációkeres, olvasmányos

tárgyalásával feltétlenül eléri célját: figyelemkeltés a dinamikus P'öld iránt, ismeretbví-
tés, elavult koncepciók megcáfolása. Éles fény vetdik azonban módszerekben szinte

antagonisztikus tudoniánymvelésünk egyoldalúságaira is. A módszer meghatározza a

kutató szemléletét is. Széles szektorokat, tudományágak mezsgyéit, azokon ntt hibrid-

hajtásokat -- amilyen a vulkanológia is - egyetlen nézpontból teljesen megérteni,

mvelni féloldalúság veszélye nélkül nem lehet. A határterületek és határtudományok
fejlett mveléséhez — és ismeretterjeszt feldolgozásához — nem elég a ,,végvári kalan-

dozás”, a módszereket és szemléletet is keresztezni kell. Ez szükségképpen a differenciáló-

dás felé haladó, mégis az egységbenlátás kívánságát érlel tudományunk egyik legfon-

tosabb problémája. Ebben a széles szektorokat felölel ismeretterjesztésben ez a nehézség
különös hangsúllyal jelentkezik. Pantó (rábor

Szádeczky - Kardoss Elemér— Soós László: Barnakszenek szén-

kzettani gyorselemzése és a lápöves rendszer

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964. Kszén és kolaj anyagismereti monográfia sorozat 1.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai és Mszaki Osztályának kezdeménye-
zésére, e két Osztály tagjaiból alakult szerkeszt bizottság szerkesztésében új monográfia
sorozat kiadását kezdte meg az Akadémiai Kiadó. E sorozat megjelentetésének szüksé-
gessége és idszersége tudományos és népgazdasági szempontból is indokolt abból a

célból, hogy a rendkívüli fontosságú alapanyagok közül a kszénre és a kolajra vonat-
kozó kutatási eredményeket ismertesse.

Igazán örvendetes, hogy a sorozat els száma e ketts célkitzésnek maradékta-
lanul eleget tesz. Szerzk e munkájukban ismertetik azt a kvantitatív gyorselemzési
módszert, melyet a sajcjvölgyi és nógrádi barnakszén-kutatófúrási magminták szénkzet-
tani vizsgálatával kapcsolatban dolgoztak ki. Tanulmányukban az egyes telepek kzet-
tani és földtani jellemzésével gyakorlati példákon is ismertetik — világviszonylatban is

jelents — vizsgálati eljárásukat. A nyomelemek eloszlását a kszéntelepek lápöves rend-
szer szerinti besorolásával adják meg, végül a vizsgálati adatok alapján közlik a leggya-
koribb barnakszén-típusok kzettani alapnormáit.

A tanulmány bevezetül részletesen kifejti az alkalmazott módszereket, majd
ismerteti a szerzk által kidolgozott szénkzettani szimbólumrendszert, amely a szervet-
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len kzettanban használatos ásványi szinibólumoklioz hasonló rövidítések rendszerének
kifejlesztésére alkalmas. Egyidejleg azonban e szimbólmnrendszer feltevésmentes ki-

fejezje a közelíten ismert összetétel szénkzettani elegyrészek összetételének is.

Továbbiakban a barnakszén szénkzetfajtákat és kszénelegyrészeiket ismer-
tetik. Vizsgálataik alapján a niintasorozatban az alábbi szénkzetfajtákat különböztetik
meg, megadva azok %-os eloszlását: a) szemüiptobiolitos barnakszén; b) faanyag ere-

det xilites vagy xilovitrites barnakszén; c) gyantásfa: rezinoxilit; d) kéreg eredet
peribhnites barnakszén; e) kevert xilites-periblinites barnakszén; f) kutikulás agyagos
gyökér levélkszén; g) kevert peribhnites levélkszén; h) agyagos gyökér barnakszén
és gyökérkszenes agyag; i) kollinites agyag és agyagos kolHnites gyökérkszén.

A vizsgálati eredmények alapján megadják a borsodi és nógrádi barnakszéntele-
pek kzettani és földtani jellemzését. Végül a nyomelemek eloszlását a kszéntelepek
lápöves rendszer szerinti besorolásával adják meg, s közük a leggyakoribb barnakszén-

í

típusok kzettani alapnormáit. Mindezen vizsgálatok nyomán lehetvé váük a vizsgált
j

területen a kszén kiterjedésének és várható minségi változásának elrejelzése. <

A tanulmányt szemléletes diagramok és táblázatok, valamint i6 mikrofoto teszi

könnyebben érthetvé, áttekinthetvé.
G r o s s z A d á ni

Soós László: A melanorezinit koszénkémiai és szénkzettani vizsgálata

Akadémiai Kiadó, Budapest 1964; Kszén és kolaj anyagismereti monográfia sorozat 2.
,

Az Akadémiai Kiadó iij sorozatának megjelent 2. száma is jelents kutatási ered-
ményekrl számol be. Szerz e tanulmányban ismerteti a perecesbányai barnakszén
-xilitjébl kipreparált egyik jellegzetes elegyrésznek, a melanorezinitnek kszénkénai
és szénkzettani vizsgálati eredményeit.

Tanulmányában részletesen kitér a kszén sávféleségeinek, ill. elegyrészemek el-

választására irányuló eddigi vizsgálatokra. Ezután a melanorezinit általa kikísérletezett

és elvégzett elegyrész (melanorezinit) elkülönítésének módját ismerteti, amely vizsgála-

tainak jelents eredménye. A melanorezinit részletes fizikai és kémiai vizsgálata, vala-
mint a ma él Metasequoia glyptostroboides és Sequoia sempervirens sötét sejtkitöltéseinek

összehasonütó vizsgálata eredményeként kimutatja, hogy a melanorezinit nem gyanta
származék, hanem kiindulási anyaga csereanyag, illetve annak flobafén származéka.

Továbbiakban szerz ismerteti a melanorezinit jelentségét a növényi anyag
szénülésében, tárgyalja fejldéstani vonatkozásait és paleobotanikai diagnosztikai érté-

két, valamint a melanorezinit és gonibaszklerociumok viszonyát. Végül a melanorezinit
ipari jelentségét vizsgálva megállapítja, hogy amennyiben további vizsgálatokkal be-
igazolódik, hogy a harmadidszaki xilitek pirokatechinje (vagy legalábbis annak nag5*

része) a melanorezinitbl képzdik, ixgy e vizsgálatok gazdasági jelentsége még továblx

növekszik, mivel a pirokatechin igen fontos gyógyszergyártási alapanyag.
Mzsgálati eredményeinek összefoglalásából kitnik, hogy nemcsak a nielanorezi-

uit származtatási kérdését, valamint rendszertani helyének megállapítását sikerült meg-
határoznia. hanem módszert is adott a harmadidszaki kszenek iij módon való elkülö-

uíthetségére is. Ugyanis megállapításai szerint a melanorezinit xantorezinit nélküli,

típusos elfordidása Taxodialesekre, xantorezinittel való együttes elfordulása pedig
gyantajáratokkal rendelkez fenyfélékre (Pinaceak) jellemz, és ez az elkülönítés mik-
roszkópos vizsgálatokkal akkor is megtehet, ha a xilotómiai vizsgálatra alkalmas szö-

vetelemek a kszénülés elrehaladásával eltnnek.
G r o s s z A d á m

Szitkey László— Dr. Vitális György — Alföldi György: „Víz-

ellátás és csatornázás”. I. Vízellátás

Tankönyvkiadó, Budapest, 1963.
A Felsfokú Vízgazdálkodási Technikum tankönyve els részében a vízellátás

alapfogalmait, történelmi áttekintését adja; a második a vízszerzés lehetségeirl beszél,

a zárófejezet a víz minsége, vizsgálata és tisztításának technológiájával ismerteti meg
az olvasót.

A földtani oktatás szempontjából a könyvnek a ..vízszerzési lehetségek” cím
38 oldal terjedelm fejezete fontos, mely a vízföldtan alapfogalmait tárgyalja, és Magyar-
ország f tájegységein a gazdaságos víznyerés lehetségeit mutatja be. Az utóbbi téma
a könyv földtani fejezetének háromnegyed része. A felszíni vizek igen rövid felsorolása

után a felszín alatti vizekkel foglalkozik, és a keletkezésük magyarázata folytatásaként
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a kis terjedelem ellenére részletes osztályozását adjá ezeknek a moszkvai nemzetközi
hidrológiai kongresszus felosztása szerint. A rétegvizek cimszó alatti részben néhány mon-
dattal a geotermikus energia feltárás lehetségérl is meg kellett volna emlékezni.

A fejezet második része igen tömör fogalmazásban gyakorlati tudnivalókat ad az

ország egyes tájegységeinek víznyerési lehetségeirl, ezenkívül a területek dióhéjban
összefoglalt földtani viszonyait s a vízadó rétegeket ismerteti.

A ,,vízszerzési lehetségek” fejezet illusztrációs anyaga igen jó összeálhtás.

A fejezet végén hiányzik a leglényegesebb irodalom felsorolása a könyv els feje-

zetéhez hasonlóan. A Dr. Vitális György által írt tankönyv fejezet értékesen egészíti

ki a magyar földtani oktatás kiadványait.
Rásonyi László

Allégre, Claude— Boulanger, Doniiiiique— Javoy, Marc: Etdé
á l’aide des isotopes de l’oxygcne de la thermométrie du Nuniinulitique basque

(Az aquitániai paleogén shmérsékleti viszonyai oxigén izotópos vizsgálat alapján.)

Compte rend som. vSoc. géol. Francé, 1963. pp. 256—258.
Aquitania óharmadidszaki rétegeibl kikerült 8 Nmnnndites populációt vettek a

szerzk vizsgálat alá a széndioxid oxigén izotóp arányának meghatározásán alapuló
paleotemperatura vizsgálat módszerével. A hibahatár ±1.5 °C, ennek figyelembevéte-
lével tekintendk a következ, az egyes emeletekre vonatkozó adatok: iprézi 31°, 29,4°;

lutéci 23,3°, 36,9°, 26,5°, 27,3°: bartonÍ33°: stainpi 23,1 °C. Nummuliteseket tartalmazó
hazai, hasonló korií rétegeink keletkezési hmérsékletének megítéléséhez összehasonlító

alapként szolgálhatnak a fenti adatok.
A szakirodalomban egyre szaporodnak a fentihez hasonló módszerrel nyert h-

mérsékletadatok, többek között Európa különböz korú összleteinek egyes tagjaira vo-
natkozóan. Különösen gyakoriak a jura és a kréta idszaki Belemnites-ek rostrumainak
anyagán végzett vizsgálatok, amelyek alapján széleskör összehasonlításokra nyílik

alkalom. Figyelmet érdemel Engst H. adata (1961), aki a Frank Jura régóta közis-

mert maim rétegeibl származó Belemnites-alákot {Belemnopsis semisulcaia (M ü n s t e r)

vizsgált meg. Nyert adatai 26,1 L 2,6 °C, illetve 26,4 L 2,6 °C hmérsékletet adnak meg
Eichstátt környéke maim ó tengere hmérsékletéül. Ezek az adatok jól összevethetk
Bowen (1961) adataival, aki ugyancsak Belemnites-ék alapján Észak-Németország
maim rétegeire vonatkozóan 21,0 °C-t, Lengyelország egy maim mintájára 27,7 °C-t

kapott eredményül. Ezekbl következen az ún. germán jura tengere szubtrópusi— tró-

pusi klimájú lehetett.

A mai tengerek hmérsékleti adataival való összehasonlitás a módszer hibahatá-
rainak minél összébb szorítására ösztönöz, hiszen a felszíni hmérsékletek általában 5 °C
és 27 °C között változnak, csak egyes kivételes helyeken magasabb ennél, mint pl. a

Csendes-óceán keleti részén (29 °C), a Vörös-tengerben (35 °C) és a Perzsa-öbölben (36 °C).

K a s z a p A.

ICSU Reviéw of World Science

\’ol. 6. No. 2. April 1964. Elsevier Publishiug Company, Amsterdam.
Az International Scientific Union e folyóiratának els sorozatát a csillagászatnak

szentelték. Ez a szám tanuhnánysorozatot tartalmaz, amelynek általános iránya, hogy
a Föld bels felépítésével foglalkozik. Nemzetközi összefogással (International Researcli
Programúié) próbáhiak közelebb jutni ennek a nehéz kérdésnek a kibogozásához. Finnek
eredménye volt az 1963 augusztusában a kaliforniai Berkeleyben tartott Upper Mantle
Symposium, amit a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió XIII. ülésével egyidben
és egy helyen tartottak meg. Az elhangzott, mintegy 100 eladásból a legreprezentánsab-
bak kerültek publikálásra ebben a füzetben, két, ebbe a körbe szorosan nem illeszked
közlemény mellett. Valamennyi a legnagyobb érdekldésre tarthat számot.

B e 1 o u s s o V, V. V. (Moszkva) : The Upper mantle and its influence on the
development of the earth’s crnst (A fels köpeny és befolyása a földkéreg fejldésére).

B u 1

1

a r d, E. C. (Cambridge) : The flo\v of heat through the earth (Háramlás a
I'öld belsejében)

.

T u z o \V i 1 s o 11, J. (Toronto) : The movement of continents (A szárazföldek
mozgása). A szerz röviden ismerteti \V e g e u e r elméletét, majd mindazokat az ér^-e-

ket, amiket felhoztak ellene. Ezután felsorakoztatja azokat a bizonyítékokat, amik mel-
lette szólnak, többek között az utóbbi idkben kimutatott igen nagy mérték horizon-
tális elmozdulásokat. Ilven. több száz kilométeres kimozdulások ismeretesek Skóciábc.
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Kaliforniából és Újzélaudból, 1200 kilométert kitev elmozdulás vált ismeretessé KaH-
fomia partjai mellett. Revideálja W e g e n e r nek azt a feltételezését, hogy az elmozdu-
lások kezdete a karbonban lehetett, feltevések szerint ugyanis jóval korábban kezdd-
hettek meg az elmozdulások. A paleomágneses \dzsgálatok eddigi eredményei szinte két-
séget kizáróan az elmozdulások mellett szólnak.

Martin, D. C. (London): The Royal Society of London. A rendkivül nagy te-
kmtély társulatot 1660-ban alapították a physico-mathematicai kísérleti tanulmányok
elmozdítására. Tagjai közé tartozott sok más híresség között Halley (1678), New-
ton (1671) — aki késbb huzamosan elnöke is volt a társulatnak — iSIalpighi,
H u y g e n s, I., e e u w e 11 h o e k, B o y 1 e. A cikk ismerteti a társulat szervezetét,
amibl kitiínik, hogy 1963. december 31-én 633 tagot és 64 külföldi tagot számlált. A ren-
des és külföldi tagok között 57 Nobel-díjas van. Ismertetve találjuk a társulat foh’óiratait

és köny^tárát, a kutatási szervezetet és a nemzetközi kapcsolatokat is.

W o o 1 a r d, G. P. (Honolulu) : Gravit}’ anomalies and the studj- of the crust and
upper mantle. (A gravitációs anomáliák kapcsolata a kéreg és a fels köpeny tanulmá-
nyozásával.)

F r a s e r. R. : Seventy-six }-ears young; A portrait of P'. A. A’ e n i n g - M e i -

nesz. (Hetvenhat éves ifjii: A' e n i n g-AI e i n e s z arcképe). Tömör .ismertetés a ne-
ves holland geofizikus életútjáról és nnmkásságáról.

G o g u e 1
, J. (Paris): Les données de la tectonique dans l’étude du manteau

supérieur. (A tektonikai adatok a fels köpeny tanulmányozásában.)
T h e 1

1

i e r, E. (Paris): Manteau supérieur et paléomagnetisme. (A fels köpeny
és a paleomagnetizmus.) A dolgozat kitn, rövidre fogott összesítése mindaimak, amit a
paleomágneses vnzsgálatok i.gen kiterjedt irodahna az utóbbi é\i;izedben felhalmozott.
Helyet kapott itt a vizsgálatok elvi alapjainak ismertetése is, v'alamint méh’reható kri-

tika a vizsgálati eredmények jelenlegi és jövbeni felhasználliatóságára vonatkoztatva.
V i n o g r a d o V, A. P. (Aloszkva) : Geochemical aspects of the Earth’s crust and

upper mantle. (A földkéreg és a fels köpeny geokémiai szemlélete.)

R i 1 1 ni a n n, A.^ (Catania) : Magmas and magniatic processes. (A magma és a
magmás folyamatok.)

A füzetben ez a rendkívül szerteágazó és manapság az érdekldésnek valóban a
középpontjában álló kérdéscsoport a legkorszerbb, legiijabb állapotában kerül az érdek-
ld kezébe.

K a s z a p A.

0. K. KanrapeHKO-MepHOycoBa, Jl. M. ToaHK, B. <1>. Siphhukhh, E. Jl. Kpaeea, E. C.

JIhhhhk: Axjiac XapaKxepHbix <l>opaMHHH(})ep ropsi, iwe.ia h najieorcHa naar^iopMeHHOH
qacTH yKpaHHbi

(Fkrajna táblás területének jellemz jura. kréta és paleogén I'oraminifera-atlasza)

lIsaaTe.ibCTBO AH A'CCP. Kiiea. 1963 .

A népgazdaság hatalmas ütem fejldésételíró SZKP XXII. kongresszusának
határozata nyomán a Szovjetimióban nagyarányúi földtani kutatások bontakoznak ki.

A szerzi kollektíva e munka sikeréhez az ukrajnai mezozoikum és paleogén összlet sztra-

tigráfiai viszonyainak felvázolásáv^al s az idszakra legjellemzbb kis és nagy Foramini-
ferák leírásával kíván hozzájárulni. Az atlaszban leírt 305 Foraminifera fajt mind ábrá-
zolták, összesen 47 táblán.

Az atlasz egy-egy fejezetben foglalja össze az ukrajnai triász, jura, kréta és paleo-

gén idszaki képzdmények rétegtani viszonyait s azok fontosabb I'oraniiniferáit. A Fo-
raminiferák leírását egységes terv szerint v’égezték el a különböz szerzk. Leírásukban
felsorolják a legjellemzbb morfológiai bélyegeket s az smaradványok méretét. A paleo-

gén nagy Foraminiferák esetében utalnak a bels szerkezetre is.

A nálunk is ismert Kaptarenko—Csernouszova vezetésével készült

atlasz a hazai szakemberek számára két szempontból lehet hasznos: tömör rétegtani

áttekintést kapnak az ukrajnai táblás terület néhány ezer méter vastagságú mezozóos
és paleogén összletérl. Az atlasz a hazai mezozóos és paleogén összlet slénytani megis-
merésében is felhasználliató. A leírt és ábrázolt paleogén nagy Foraniiniferáknak kb.

kétharmada nálunk is ismert.

Gidai ív á s z 1 6
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Kümmerle Eberhard: Die Foraminiferenfauiia des Kasseler Meeressandes

(Oberoligozán) im Ahnetal bei Kassel

(Akasseli tengeri homok (felsoligocén) AomniOzi/em-faunája a Kassel melletti Ahnetah
bán.) Abhandlungen des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung. Heft 45. pp. i-
72, I ábra, 2 táblázat, ii tábla

A kasseli tengeri homokra a katti emelet megjelölést F u c h s T, alkalmazta

I

elször 1894-ben. A mikropaleontológiailag i'xjra feldolgozott szelvény magában foglalja

a rupéli emelet fels részét, a rupéli-katti határ, s a katti emelet mélyebb részének kép-
zdményeit. A mikrofauna fleg F'oraminiférákból áll, ezeket P o k o r ir y 1958-ban

I felállított rendszere alapján tárgyalja. '

klinden megvizsgált minta niikrofaunáját a tömeges, jellemz és kísér formák
alapján jellemzi. Részletesen ismerteti rrrunkaniódszerét és ökológiai következtetéseit,

ilikrofaunisztikai alapon megkísérli az ahnetali szelvény párhuzamosítását néhány eu-
rópai katti szelvénnyel, elssorban a Bürrde melletti dobergi-vel, ahol a felsoligocént

két részre, eokatti (= alsó dobergi rétegek) és neokatti {=-- fels dobergi rétegek) szintre

tagolják.

A kasseli tengeri homok újravizsgálatáirál a katti F'oraminiferák nagy részét újra

leírta és ábrázolta. A ii táblán 90 faj kitn Leitz rajzoló tükörrel készült, többnyire
két, esetenként egy, három, vagy irégy oldali bemutatással.

A mikrofauna sok áthahnozott kréta formát is tartalmaz. IMikrofaunisztikailag

éles határ mutatkozik a rupéli és katti emeletek között. Ezt jól szemlélteti a fajok függ-
leges elterjedését ábrázoló táblázat is. A kasseli tengeri homoknak három (alulról fel-

felé: I, 2, 3) szintjét különböztette meg.
A mimka hazai vonatkozásban is jelents lehet: összehasonlítási alapként fel-

használva megállapítható lesz, hogy felsoligocénünk niikrofaunisztikailag párhuzamosít-

i

ható-e a katti emelet kasseli alapszelvényével. Arnermyiben e munka pozitív eredményre
vezet, rigy a magyarországi ,,katti — akvitáni " kérdés is végleges megoldást nyerhet.

Gidai ív ászló

JlaaapCHKO, E. K. — JlaaapeHKO 3. A. — BapbiujHHKOB 3. K. — Majibirnna 0. A.;

MaHcpaacPHH SanapnarbH

(Kárpátukrajna ásványtana.) Lvovi Egyetem kiadása, 1963, i —614 p. 642 á.

A lvovi egyetem kezdeményezésérl igen jelents összefoglaló kötet látott nap-
világot, m^ely bár túlzott szerénységgel Kárpátukrajna ásványtana címet viseli, messze
túlmegy a szorosabb ásványtan határán és teljes, átfogó földtani-teleptani keretbe álhtva
nyújtja a részletes ásványtani feldolgozások korszeren kiértékelt, meglepen gazdag ered-

I

ményeit. A kötet sokoldalúsága mintaszer, a földtani megismerés széles spektrumában
mutatja be az ásványtanilag fontos képzdményeket, nem kiragadott ..stufaniineraló-

gia” alakjában.

I
A kitnen összeállított kutatástörténeti fejezet teljességre törekv és tudomány-

Í

történetileg éppúgy fontos, érdekes, mint forráskutatásnál. A ,,F'öldtani-petrográfiai

vázlat” c, fejezet világos áttekintést nyújt a terület magmás és metamorf képzdményei-
nek fejldésmenetérl és fontosabb kifejldésbeli sajátságairól. ..Litológiai-rétegtani

vázlat” címmel az üledékes képzdmények sföldrajzi és fácieselemzésen alapuló bemu-
tatása sorakozik a kötetben, kiemelve az egyes kifejldések kémiai-ásványtani alkotását.

,,Kárpátukrajna ásványos összletei” cím alatt a telepképzdésnek nevezhet
folyamatok révén keletkezett — több-kevesebb gyakorlati jelentség — érc- és ásvány-
telepek fejldéstörténetének, szerkezeti és teleptani jellegeinek, valamint ásványos al-

kotásának sikerült bemutatása következik. A kötet gerincét adó, közel 300 oldalas ,,Ás-
ványtani jellemzés” c. fejezet ásványrendszertani sorrendben közli az egyes ásvánjda-
jokra vonatkozó vizsgálatok eredményét. Ki kell emelni ennél a mszeres (röntgen, DTG,
DTA) vizsgálatok bségét, ami több ásványcsoportban, így különösen az agyagásványok
között jelents fogalmi tisztázódást eredményez (pl. ungvárit).

,,Ásványparagenezisek és képzdési feltételeik” c. fejezet a statikus ásványtani
jellemzéssel szemben kifejezetten dinamikusát az ásványképzdési folyamatok részletes,

földtani szemlélet elemzését nyújtja. Külön tárgyalja az üledékképzdéssel, metamorfó-
zissal, magmás tevékenységgel és mállással kapcsolatos ásványképzdési folyamatokat.
Az utóniagmás folyamatok szakaszok és kifejldések szerinti elemzése igen sok fontos
és líj megállapítást tartalmaz és ezt igen szerencsésen egészíti ki ,, Kárpátalja endogén
ércesedése kérdései”-nek szánt fejezet a folyamatok szakaszosságát és fizikokémiai fel-

tételeit meg\'ilágító adatösszesítésével.
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A 720 tételes bibliográfia igen komoly segítséget jelent a terület minden kutatója
számára, és külön ki kell emelni a kötet gazdag, szép ki^dtel illusztrációját, ami a terü-
letrl eddig ismert publikációkat messze felülmiilja.

P a n t ó G.

M a t h e r o n, G. : A geostatisztika alapelvei

(Principles of geostatistics) Econ. Geol. 58. 8. 1246— 1266.
A cikk maga is ismertetés, a szerz hasonló tárgyú könyve (T r a i t é de G éo-

statistique Appliqué, I. k. 1962, II. k. 1963, III. k. elkészületben) legfonto-
sabb elméleti megállapításainak összefoglalása. A szerz immkája az utóbbi években mind
jobban tért hódító statisztikus földtani irányzat egyik els rendszeres, saját módszereit
mind jobban megtaláló összegezése, ezért a cikk az egész numka hozzánk való eljutásáig
is megérdemli a figyehnet.

Bevezetben a geostatisztika definícióját a következkben adja meg a szerz,
a geostatisztika a bányászati és földtani kutatás által felhasznált számszer értékek, pl,

dlés, rétegvastagság, feldúsulás térbeli elterjedésének vizsgálatával foglalkozik. A tudo-
mányág nevéül választott geostatisztika szó is a külön-külön egyaránt egyoldalú földtani
és statisztikai megközelítés célul kitzött szintézisét kívánja kifejezni. Ennek szükséges-
ségét a szerz több, az eddigi szakirodalomban megjelent abszurd következtetés (sors-

húzás alapján történ fi'iráskitzés, a minták szükségtelenül nagv' száma stb.) bírála-
tával támasztja alá.

A hibák oka a szerz véleménye szerint az, hog>’ a földtani adatokat valószí-
nségi változóként kezelték, ez pedig, részint mert az elemi eseményeket (eg}’es mé-
rési eredmények) egymástól függetlennek tételezi fel, részint pedig mert nem teszi

figyelembe az egyes adatok térbeli jellegét, nem alkahnas a földtani jelenségek _statisz-

tikus leírására. Ezért egy' i'ij változó, a térbeli változó fogalmát vezeti be, amely egy
földtanilag vagy bány'ászatilag adott á’ geometriai mez minden pontján határozott
értéket vesz fel, és értékét egy' v geometriai hordozó (pl. minta) értékébl lehet meg-
határozni. Ennek a változónak a segítségével egy' y(h) függvényt vezet be, amely az egy-
mástól h távolságra fekv értékek közötti különbségeknek a V térfogaton belüli integ-

rálásából adódik, és lényegileg a mért jelenség (pl. ércesedés) folytonosságának a mér-
tékét fejezi ki. Bizony'os feltételek mellett kimutatható, hogy' a y{h) függvény' független-
nek vehet egy' földtani egységet képez érctelepnek a számítás céljára kiválasztott V’
részletétl, vagyis az ércesedés típusára kaphatunk se,gítségével egy' igen jellemz szám-
szer összefüggést, amit a szerz bels vagy abszolút diszperziós törvénynek nevez.

Az egy'es képzdményekre megadható, ül. számítható abszolút diszperziós törvény
ismeretében vezethet be a variancia földtani fogalma, amely' bár alakilag azonos a
statisztikából ismert szórásnégy’zettel (variancia, angolul: variance), attól eltéren föld-

tani és geometriai jelentéssel bír. Hasonlóan számítható a geostatisztikai kovariancia is.

Miy'el ezek egyértelm megadásához ki kell küszöbölni a különböz alakú földtani testek
és minták zavaró hatását, az összehasonlítást ezek de W i

j
s által kidolgozott lineáris

ekvivalensei teszik lehetvé.
A cikk a továbbiakban eg\' minta értékeinek egy adott befolyási övezetre való

kiterjesztésekor fellép varianciával és ennek egy'ik speciális alkalmazásával, a különböz
geometriájú bány'ászati kutatások készletbecslésének varianciájával foglalkozik.

A variancia és kovariancia egy másik alkalmazási területe a geostatisztika egyik
littörjérl, a dél-afrikai D. G. Krigérl elnevezett eljárás, a krigelés

(
= kriging).

Ezzel a módszerrel, amely fleg egy' fúrási hálózat feldolgozásakor használható, egy' tömb
értékét részben a tömbön belülrl, részben a tömbön kívülrl származó adatok megfelel
súly'ozásával kapjuk meg.

A cikk külön foglalkozik a dél-afrikai arany'bányászatban felismert, és ott különö-
sen ersen jelentkez rög (nugget)-effektussal, amely'nél az adatok véletlenszer jellege

a legjobban kidomborodik, és amely'nek a tárgyalása a geostatisztika alapján is a legköze-

lebb áll a klasszikus statisztikához.

Végi a szerz a geostatisztikának az általában igen költséges földtani és bányászati
kutatások tervezésében és azok eredményeinek értékelésében betöltött jelentségére
mutat rá.

Érdekldéssel várjuk az itt ismertetett átfogó elméleti alapvetés gyakorlati számí-
tásokra való felhasználásáról szóló további közieménveket.

^'iczián István
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M ü 1 I e r, A. H. : Aus Jabrinillionen. (Tiere der Vorzeit.)

Fényképezte; Z i m m e r in a n n
,
H. — Jena (Gustav Fischer VEB) igbz.

Szebbnél szebb fényképek sorozata, kevés szöveggel ! Az albunialakú könyv
szövege a bevezet után az slénytan fogalmával és kutatási irányaival, azután az sma-
radványok létrejöttével, az álkövületekkel, és H a d z i felfogásának megfelelen az állat-

világ származástan! kapcsolatainak vázlatával ismertet meg bennünket. Féloldalt szentel

a legidsebb, eddig ismert smaradványoknak is: az skorból a kanadai ,,Gimflint iron
formation” alacsonyrend növénymaradványait és a finnországi Covycimn enigmaticum-ot
említi. Utóbbi szerves eredetének igazolására R a n k a ni a urán-izotóp vizsgálati ered-
ményeit említi föl s a Coryciumról pompás képet is nyújt. Azután rendszertani sorrend-
ben ad ismertetést nagyon rövid összefoglalásokban a legfontosabb smaradvány csopor-
tokról. Ezek néhány jellemz mondattal közlik az egyes állatcsoportok legfontosabb
sajátosságait, a nem szakember számára is érthet módon. A szöveg végén a képek listá-

ját s az álirázolt példányok rzési helyét adja a szerz, míg a mvészi fényképek készítje
rövid egy oldalon foglalja össze az smaradván3^ok fényképezésének technikáját.

A jó papíron készült kiadvány kétségtelenül jelents szolgálatot tesz az slénytan
népszersítésének, a nem szakemberek figyelmét valóban megkapóan irányítja az svi-
lági élet tanúira, a szakember számára pedig az sállatok világának gazdag gyjteményiét
nyiijtja a legpompásabb kivitel fényképekkel, köztük 3 színes fotográfiával.

A díszes album jelents nyereség az sállattani irodalom számára, s szövege a nép-
szersítésben. képei periig az oktatásban is kitnen használhatók.

B o g s c h U.

S c h u m m, S. A. : The clisparity bclweeii present rates of deiiudatioii and orogeny

(A lepusztítás és a hegyiségképzdés jelenlegi mértéke közötti egyenltlenség.) Geol.
Survey Professional Papers 454-H. 1963.

Az általános földtan tárgykörének adatszer bvítése több újabb dolgozat tárgya.
Témaválasztásával és adataival különös érdekldésre tarthat számot ez a tanulmányi,
amelyik az irodalomban fellelhet és saját megfigyeléseken alapuló szélsséges adatok
kritikai mérlegelése után bizonyos megszorításokkal jut a számítási adatok értékeléséig:

egész földrészekre vagy nagyobb területekre egységes lehordási :nértéket megállapítani
nem lehet, nagyságrendekkel eltér mennyiségek számításba vétele nélkül.

1500 négyzetmérföldnyi terület, üledékes és átalakult kzetekbl felépített kísér-

leti vízgyjt medencére nézve az átlagos lehordási mérték 0,1 -0,3 láb ezer év alatt

(i láb = 30,48 cm), a maximális értékek átlaga 3 láb/iooo év. A lehordás mértéke expo-
nenciálisan függ a vízgyjt domborzatától, jelezve, hogy a lehordás mértéke gyorsan
növekszik a kiemelkedéssel.

Az orogenezis mértéke mintegy 25 láb, ezer évre, vagyis mintegy nyolcszor nagyobli
a lehordás maximális értékeinek középértékénél. Az orogenezis és a lepusztítás mértéke
közötti különbségnek mintegy az eredményeként jutott a szerz arra a következtetésre,
hogy a lejtk formája — a P e n c k-féle klasszikus szemlélettel ellentétben — inkább a
lejtre ható erózió és a patakbevágódás mértékei közötti különbség, semmint a kiemel-
kedés mértékének függvénye.

Számításokat végzett 5000 láb magasságú domborzat peneplénné formálódásához
szükséges idre vonatkozóan, aminek eredményéül 15 és és no millió év közötti értéket
kapott: az orogén szakaszok között tehát bségesen van id a peneplének kialakulására.
Gyors lefolyású orogenezist viszonylag gyengébb hatású lepusztítás követ. Az eróziós
ciklusokat gyors izosztatikus kiegyenlít periódusok szakítják meg. Az ismételt kiemelke-
dések fázisai a tektonizmus szünetelése után részben magyarázatot adhatnak a régi hegy-
ségvonulatokat kísér sokszoros eróziós felszínek és teraszok, valamint az izosztatikus
anomáliák jelenlétére.

K a s z a p A.

Symposium sur les bauxites, oxydes et hydroxydes d’aluminium

(A bauxit és az aluminimn-oxid és- hidroxid szimpózium.) Zagreb 1 — 3 oct. 1963. Vol.
I., Zagreb, 1964.

A Jugoszláv Tudományos Akadémia kiadásában megjelent, 296 oldal terjedelm
kötet a zágrábi bauxit szimpóziumon elhangzott eladások els részét tartalmazza, szám-
szerint húszat Ezek közül 18 teljes terjedelemben jelent meg, kett pedig féloldalas kivo-
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nat formájában. Az értekezlet nemzetközi jellegét tükrözi, hogy a cikkek közül 7 jugo-
szláv, 6 szovjet, 3 magyar, 2 osztrák, i görög és i svájci szerz munkája. A cikkek a szerzk
kivánsága szerint szerb-liorvát, orosz, német, francia, ill. angol nyelven jelentek meg.

A kötetet Grga X o v ák
,
a Jugoszláv Tudományos Akadémia ehiökének beve-

zetje nyitja meg. b'tána következik az egész kötet véleményünk szerint legjelentsebb
dolgozata O. de \V e i s s e tollából ,,Bauxite latéritique et bauxite karstique” címen.
Ez a dolgozat száimmkra különösen fontos, mert a ,,terra rossa" elmélet szempontjából
vizsgálja a karsztbauxit keletkezését, és vitatja a d á s z E. nyomán nálmik kialakult
bauxitfüldtani iskola megállapításait. W e i s s e mögé sorakoznak fel a ,,terra rossa”
elmélet többi követjének dolgozatai, elssorban a jugoszláv kutatóké. Ezek közül kuka
Marié akadémikus ,,Terra rossa et bauxite” cím dolgozata emelkedik ki, a problémá-
nak általános, fleg ásványtani oldalról történ megvilágításával. A többi jugoszláv szerz
értékes új megfigyelések, vizsgálati adatok, rétegtani megállapítások közié,sével járult
hozzá a bauxit kérdésekhez.

l'eltétlenül szükségesnek tartanánk, hogy a magyar szakemberek részletesen ele-

mezzék a ,,terra rossa” elmélet védelmében e kötetben felsorakoztatott megállapításokat,
megválaszolnák a cáfolatokat és ellenérveket. Az e kérdésrl folytatott színvonalas tudo-
mányos vita a magyarországi bauxit-problémák megoldását is elsegítheti.

A kötetben megjelent szovjet munkák közül elssorban G. I. Businszkij
,,Types of karst bauxite deposits” cím munkája érdemel figyelmet. Az elmélete mint
ismeretes, nagyon közel áll a magyar szakemberek véleményéhez, részben magyarországi
tapasztalatait figyelembe véve alakult ki jelenlegi formája. G 1 a d k o v s k y és

U s h a t i n s k y dolgozataikban a bauxitásványok keletkezésének és átalakulásának
kérdéseivel foglalkoznak. Szapozsnikov a kzetmállás néhány geokémiai problé-
májával foglalkozik. Z e 1 e n o V már több ízben ismertetett (1960, 1961, 1963) vulkano-
gén elméletének lijabb megvilágítását adja. vSzerinte a ,,geoszinklmális-típusú” bauxit
nagy részének ez az eredete. Az ersen vitatható elmélet ilyen mérték kiterjesztésével
aligha érthetünk egyet. Egyébként Z e 1 e 11 o v elméletét a szovjet geológusok is ersen
vitatják, ahogy ezt S z t r a h o v akadémikus közehm'iltban megjelent kritikai értekezése
nmtatja (Eitologia i poleznüe iszkopajeniüe 1964. No. 3. pp. 170— 172.).

E'igyehnet érdemel még Se h roll ésSauer dolgozata a bauxit nyomelemtar-
tahnáról. E'leg saját meghatározásaikra alapítva több értékes új gondolatot közölnek a
bauxit nyomelemeloszlásának geckéniiai törvényszerségeirl.

A kötetben megjelent magyar dolgozatok a hazai szakközönség eltt eladásra
kerültek (Dudich — Károly, Kotsis, Bárdossy), ismertetésükkel ezért

nem foglalkozunk.
Dicséret illeti a Jugoszláv Tudományos Akadémiát e kötet nyomdateelmikailag

is színvonalas kiadásáért, elssorban Miroslav K a r s u 1 i n akadémikust, aki a kötet
fszerkeszti munkáját vállalta. Reméljük, hogy a hamarosan megjelenend második
kötetben a szimpóziumon elhangzott tö1ú:>i eladás anyagával is megismerkedhetünk.

Bárdossy Gy

.

S z 1 a V í n, Y. I.: A Keleti- Kárpátok és a Pannóniái Közbens Masszívum

(Triaszzovüe i jurszkie otlozsenyija vosztocsnüh Kárpát i pannonszkovo szregyinnovo
massziva.) Moszkvm, 1963.

A baráti kapcsoíatxmkból kifolyólag nálunk is többször járt illusztris szerz ebben
a bennünket közelrl érdekl könyvében személyes tapasztalatok és válogatott irodalmi
adatok nyomán elnagyolt leíró részletezéssel foglalkozik az Alpok — Kárpátok vonulatíve és

a Dinaridák vonulata közötti területek iiagA’szerkezeti, medenceszerkezeti jellegeivel,

üledfckképzdési-sföldrajzi-fejldéstörténeti viszonyaival. A 180 oldalra terjed, széles

kör mimkának egy része Magyarország területére vonatkozik. Ezért, de a bennünket
közelebbrl érint nagyszerkezeti kérdések általános földtani jelentsége miatt is, a könyvi-

ben hivatkozott szaktársakkal együtt, a nyelvi nehézségek és félreértések elhárításával,

gondos magyar fordításban mindnyájunk részére hozzáférhetvé téve tanulmányoztuk
a könyvben foglaltakat, különösen annak magyarországi részeit.

A könyv tartalmi részletezésével itt nem foglalkozhatimk. .V problémaösszlet
összefügg szemléltetése érdemes, hasznos és gondolatserkent, ebben a tárgyalási mód-
ban is. Hibák, hiányok, téves értelmezések, a közhasználattól különböz fogalomliaszná-
lat és kezdetleges sföldrajzi kapcsolat-magyarázatok tömegével, valamint tektonikai

alapfogalmak és megjelölések ellentmondó és következetlen használatával. Részünkre
kevés lijat találunk beime. Eegföljebb a kárpátukrajnai adatokban, de azok üledékföld-
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tani, sföldrajzi magyarázatával alig érthetimk egyet (bauxit, geoszinklinális, orogene-

zis).' ^Mindezekben nem vitázunk, de elfogadjuk azt a ,,pannóniai Közbens Tömegre”
vonatkozó megállapítását, hogy ennek probléma-elemzési tanulmányozását a magyar
szakembereknek kell elvégezniük. Viszont, a magunk részérl ebbl már sokkal többet és

jobban elvégeztünk, mint amit a szerz figyelembe vett. Magyarország földtani fölépí-

tésére vonatkozó eddigi ismereteink kritikai elemzésébl az a megállapítás adódik, hogy
a magyar medence területe nem masszívum, sem tömbegység (blokk) vagy pajzs, még
kevésbé az alpi orogén kétoldali fölgyrdési fölfogása szerinti bels öv, bár az Alpok-
Dinaridák között foglal helyet.

V. E.

Tectonophysics

Vol. I. number i. August 1964. Elsevier Publishing Company, Amsterdam.
A földtani irodalom hihetetlen mértékben gyarapodó tömegében a fenti cím

új folyóirat látott napvilágot. Alcímében a geotektonika és a Föld belseje geológiája és

fizikája nemzetközi folyóiratának nevezi magát. Szerkesztbizottsága huszonöt, a

világ minden táján mköd kiválóságból áll, megjelenik a továbbiakban havonként. Az
els szám a következ, igen figyelemreméltó tanulmányokat tartalmazza;

H i 1

1

e n
,
D. van: Evaluation of somé geotectonic hypotheses by paleomagnetism.

((.leotektonikai hipotézisek értékelése paleomágnesesség segítségével.)

Wunderlich, H. G. : Gebirgsbildung im Alpen— Nordappenin— Grogén.
(Hegységképzdés az alpi-északappenini területen.)

Engelen, G. B.:A hypothesis on the origin of the Bermuda Rise. (Hipotézis

a Bermuda küszöb eredetének magyarázatára.)
Bemmelen, R. W. van ; Appendix to the contribution by G. B . Engelen .

(Kiegészítés Engelen dolgozatához.)
Ramberg, H. — Stephansson, O.: Compression of floating elastic

and viscous plates affected by gravity, a basis fór discussing crustal buckling. (Gravitációs

hatás alatt álló úszó, elasztikus és viszkózus lemezek kompressziója, alap a kéreghajlások
tárgyalásához.)

B o r i s o V ,
A. A. — F e d y n s k y ,

V. V. ; Geophysical characteristics of geosyn-
clinal regions. (A geoszinklinális területek geofizikai jellemzi.)

Nyomatékos említést érdemel továbbá, hogy a múlt évben els ízben megjelent
Maríné Geology (International Journal of Maríné Geology, Geochemistry and Geophysics)
mellett az idén két új folyóirat els száma várható. Az egyik folyóirat címe: Palaeo-
geography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (An International Journal fór the Geo-
Sciences) a másiké; Engineering Geology (An International Journal); az elbbi négy, az
utóbbi hat füzetbl áll majd kötetenként.

K a s z a p A.

T r i c a r t, J. : L'épiderme de la térré, esquisse d'une géomorphologie appliquée

(A földfelszín alkalmazott geomorfológiai vázlata.) Évolution des Sciences. Masson & Cie,

Paris, 1962.
Az alcímében ,,közmunkákat, városrendezést, mezgazdasági szervezést, természeti

nyersanyag kutatást” megjelöl könyv, lényegében a ,,természeti” vagy ,,fizikai földrajz”-
ból önállósidt geomorfológia (földfelszín-alaktan) fejldéstörténetét, irányát, tartalmát,
módszerét foglalja össze. Közérthet, világos, tömör tárgyalásban, franciás szellemes-
séggel. Reámutat a földrajz tudományköri kapcsolatának kettsségére, egyfelell a termé-
szettudományokkal, másfell a történelemmel, néprajzzal és egyéb humán szakokkal való
szoros összefüggésére, amibl a természeti és gazdasági földrajzra tagolódás következett.
A tudományok rendszerében történ besorolás, hovatartozás mindenütt, mindmáig vitás
helyzetével. Ezek a kérdések náhmk is vitatottak s félévszázad óta változó módon szabják
meg a magyar földrajz fejldésmenetét; idszerek a földtudományok együttesének aka-
démiai alakulásában.

Szerz meghatározása szerint a földfelszín-alakulás a geomorfológia tartozéka,
a földtudományok egyik ága. Elméleti természettudomány tehát, amely mai fejldésében
az alkalmazott tudományok sorában is helyet foglal. Az elmélet és gyakorlat szoros együt-
tesében áthidalja a természeti földrajz és a gazdasági földrajz közötti rt, s megszünteti
az azok közötti ellentétet, tudományegységbe fogja azokat. Ez a tudományegj'ség

8 Földtani Közlöny
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azonban nem leíró jelleg földrajz, hanem oknyomozó, sokrét vizsgálatokat végz, a
segédtudományok eredményeit kritikailag egybefoglaló természettudomány. Ebben az
értelemben hiányoljuk oktatásügyi reformtervezetünkben a földtani alapok teljes mell-
zésével vagy egészen rossz beiktatásával készült elavult földrajz téves és hiányos sztati-

kus téniatervét, s helyébe a gondolatserkent földfolyamatok, jelenségek mozgahnát, a
földismerettan emberi tevékenykedéssel kiteljesített együttesét javasoljuk.

Kl elttünk lev könyv a geomorfológia fejldéstörténetének és jelenlegi helyzeté-
nek rövid vázolása után szemléltet példákkal ismerteti az alcímben megjelölt gyakorlati
alkalmazásokat

.

V. E-
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Szeptember i

:

Földtani Közlöny Szerkesztbizottsági ülése

Elnök : Vadász Elemér
Napirend; A Földtani Közlöny 94. köt. 4. füzetének összeállítása

Résztvevk száma: 9

Szeptember 16

:

Elnökségi ülés

Elnök : K e r t a i György
Napirend: 1965. évi munkaterv, Közgylés elkészítése
Résztvevk száma

: 5

Október p Választmányi ülés

Elnök : K e r t a i György
Napirend: Beszámoló a legutóbbi választmányi ülés óta eltelt társulati tevé-

kenységrl, 1965. évi mííködési irányelvek és program
Résztvevk száma: 26

Október 10: Mérnökgeológiai Szakcsoport tanulmányvitja

, Kirándulásvezet: G a 1

1

i László
Az egynapos autóbuszkirándulás útvonala: Szolnok— Abony— Újszász—Jász-

ladány—Szolnok—Nagykör—Szolnok
A kirándulás során a Jászság és a Szolnok körüli Tisza-völgy mérnökgeológiai

kérdéseit tanulmányozták a Szakcsoport tagjai. Az Abonytól 3 km-re lev homokbányá-
nál G a 1

1

i László ismertette a
j
ászsági munkaterület mérnökgeológiai térképezésé-

nek általános szempontjait. A M. All. Földtani Intézet jászsági térképezési mintaterü-
letén a Jászladány I. sz. távlati fúrásnál O z o r a y György tartott eladást a minta-
terület földtani felépítésérl és a fúrási mimkák menetérl. A Nagykör 5. sz. szén-
hidrogénkutató fúrásnál Völgyi László és D i k ó Ferenc ismertette az ÜKGT
Szolnok környéki kutatási tevékenységét és a terület mélyföldtani viszonyait. A Nagy-
kör és Szolnok között lev árvédelmi töltésen K r i v á n Pál a Tisza-völgy Szolnok
körüli szakaszának földtani fejldéstörténetérl, az OKGT szolnoki vízitelepén meg-
rendezett közös vacsora eltt pedig K a r c z a g i Gábor a Tisza-völgy szabályozásá-
nak kérdéseirl tartott eladást.

Résztvevk száma: 28

Október 12: Agyagásványtani Szakcsoport és a Szilikátipari Tudományos Egyesület

Finomkerámiai Szakosztálya közös eladóülése
Elnök : N e m e c z Ern
Radczewski, O. E. (NSzK): Kerámiai nyersanyagok vizsgálata különös

tekintettel a földpátokra és agyagokra
Résztvevk száma: 23

Október 14: Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése

Elnök: N e m e c z Ern

8 *
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N a s z e d k i n, \ . V. (Szovjetmuó) : A víztartalmú üvegek genetikai típusai
és azok elfordulásai a Szovjetimió területén, A természetes víztartalmú üvegek szer-
kezete és tulajdonságaik az infravörös spektroszkópia adatai alapján

Résztvevk száma: 19

Október ig: Állami Díj Javaslattev Bizottság ülése

Elnök: Konda József
Résztvevk száma: 5

Október 26

:

slénytani Szakcsoport eladóülése

Elnök : B o g s c h László
Krolopp Endre: A budakömyéki alsópleisztocén mésziszapösszlet faunája

(II. rész.): Péterhegy— Kiscell
Krolopp Endre: Helicigona banatica (Gastropoda) rissi— wiirmi interglaciális

barlangüledékbl (bejelentés)

J á n o s s y Dénes : Pleisztocén tanulmányok Angliában és Hollandiában
Résztvevk száma: 21

Október 30: Klubdélután

lílnök : K e r t a i György
Fülöp József: Beszámoló a kínai tanulmányútról
Résztvevk száma

:
78

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság ülése

Elnök : K e r t a i György
Napirend: 1965. évi külföldi rendezvények
Résztvevk száma: 6

November 4: Állami Dij Javaslattev Bizottság ülése

Elnök
: J a n t s k y Béla

Résztvevk száma: 6

Elnökségi ülés

Elnök : K e r t a i György
Napirend: Állami Díj Javaslattev Bizottság jelentése, Folyó ügyek
Résztvevk száma'. 6

November ii

:

Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése

Elnök : K e r t a i György
N e m e c z Ern: Az agyagásványkutatás jelentsége és újabb eredményei
Varjú Gyula: Tokaj-hegységi agyagásvány elfordulások genetikai típusai

Székyné Fux Vilma : Ercesedéssel kapcsolatos agyagásványosodás a
Tokaji-hegységben

Takáts Tibor: Magyarországi bentonitok magas hmérséklet kristályos

fázisai

Mátyás Ern: Mád-környéki limnikus agyagásványtelepek
Z e 1 e n k a Tibor: Vulkáni üvegek elváltozásai mikroszkópiái vizsgálatok alapján

Résztvevk száma: 53

November 16

:

slénytani Szakcsoport eladóülése

Elnök: G é c z y Barnabás
Csepreghyné Meznerics Ilona : Beszámoló a berni neogén ülésszakról

Hámor Géza: P'öldtani kirándulás vSvájcban
B o h n Péter: Svájci vitiképek

Résztvevk száma: 26

November 18: Mérnökgeológiai vSzakcsoport klubdélutánja

Elnök: Papp Ferenc
B a z i n s k y, Jozef (Lengyelország): A mérnökgeológia I.,engyelországban

Résztvevk száma: 14
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November 25; Választmányi ülés

Elnök : Balogh Kálmán
Napirend; 1965. évi mködési terv
Résztvevk száma; 23

Eladóülés
Elnök ; Balogh Kálmán
Fábiáncsics László— O s w a 1 d György; Szendri hegység! antracit el-

fordulásról
Szentirmai István; Bányaföldtani viszonyok Nagybátony környékén
Knauer József; A Lombardia kérdés
Rásonyi László; Beszámoló törökországi tanuhnányútról
Résztvevk száma; 42

November 30: Ásványtan— Geokémiai Szakcsoport eladóülése

Elnök; Sztrókay Kálmán
Kubovics Imre ; A Ny-mátrai K-metaszomatózis és szeladonit-képzdés
Ravaszné Baranyai Livia; A Mecsek-hegység miocén tufái

Várszegi Károly ; Azurit-malachitnyomok a mecseki (Égervölgy) permo-
triász összletben (bejelentés)

Résztvevk száma; 27

December 2

:

Mérnökgeológiai Szakcsoport eladóülése
,

Elnök; K e r t a i György
G a 1 1 i László; A mérnökgeológiai térképezés problémái Magyarországon
Résztvevk száma; 46

December 9 ; Klubest

Elnök : Balogh^ Kálmán
Báldi Tamás; Útiképek Kahfomiától Gibraltárig
Résztvevk száma; 81

Földtani Közlöny Szerkesztbizottságának ülése
Elnök ; Vadász Elemér
Napirend; a Földtani Közlöny 95. köt. i. füzetének összeállitása
Résztvevk száma; 8

December 16

:

Közgylés*
Elnök ; K e r t a i György
Kertai György; Földtan-tudományimk feladatai és helyzete
Megemlékezések

;

B o g s c h László; Papp Károly (1873— 1963)
Csiky Gábor; Pávai-Vajna Ferenc (1886—1964)
Kriván Pál; Miháltz István (1897— 1964)
Sztrókay Kálmán; Tokody László (1898— 1964)
Kriván Pál; Titkári jelentés
Kriván Pál ; Külföldi tiszteleti tagok választása
Kiss János; Vendl Mária Emlék-alapitvány ügj^rendjének ismertetése
Ifjúsági dijkiosztás
Résztvevk száma; 164

December ij

:

Eladóülés
Elnök; Kertai György
K ü p p e r, Heinrich (Ausztria) ; A Keleti-Alpok földtani vizsgálatának újabb

eredményei és azok lehetséges kapcsolata a pannon térség geológiájához
Résztvevk száma; 29

A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1964 szén tartott eladásai

Szeptember 24— 27.- Magyar—Jugoszláv Geológus Találkozó a Magyarhoni Föld-
tani társulat és Mecseki Csoportja közös rendezésében

* A közgylés anyagát a Földt. Közi. 95. köt. 3. fz. tartalmazza.
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Szeptember 24: A magyar és jugoszláv résztvevk érkezése Pécsre

Szeptember 25; Megnyitó a siklósi várban
Eblök : Balogh Kálmán
Barabás Andor; A baranyai terület kristályos és paleozóos képzdményei
P' e j é r Eeontin—S o m o s Eászló; A DK-dimántúli triász és az alsóliász

produktív kszénösszlet földtani leírása

Hetényi Rudolf; A Mecsek-hegység és a Villányi-hegység mezozoikuma a
középs liásztól

Hámor Géza J á m b o r Áron; A DNy-magyarországi miocén
B a r t h a Ferenc; A Mecsek-hegységi pannon kifejldése
Bíró Eni; A délnyugat-magyarországi medencék földtani felépítése

Szeptember 25-én délután résztvevk a Villányi-hegység területén kirándultak.
Vezetk ; Nagy Elemér, H e t é n i Rudolf, Szederkényi Tibor, Dobos
Irma
Szeptember 26-án a Találkozó szakemberei három szekcióban indultak tanulmányi
kirándulásra

;

Az I. sz. kirándulás (paleozoikum) útvonala; Lovászhetény— Erdsmecskei k-
fejt— Fazekasboda— Patacs— Cserkút. Vezette; J a n t s k y Béla, Barabás Andor

A 2. sz. kirándulás (mezozoikmn) útvonala; Patacs— Mecsekszentkút— Misina
déli oldala— Kantavári kfejt—Lámpásvölgy—Komló— Magyaregregy— Márévári-
völgy. A kirándulást Nagy Elemér, Pó 1 a i György és Hetényi Rudolf vezették.

A 3. sz. kirándulás (neogén) útja Vasas— István akna— Pécs—Komló—Mecsek-
jánosi homokbánya— Hosszúhetény—Vasas— Haviboldogasszon3'-hegy és Nagyárpád
területére vezetett. Kirándulásvezet Hámor Géza volt.

Szeptember 27-én tektonikai séta során Hámor Géza, V i r á g h Károly és

Vincze János vezetésével résztvevk Danitz-puszta— Makár-hegyi homokbán\’a —
KvágószöUs területét tanulmányozták.

A délutáni városnézés Pécs város memlékeivel ismertette meg a külföldi vendé-
geket. A találkozó résztvevi szeptember 27-én sok új hasznos szakmai gondolattal és

szakmai barátságokkal gazdagodva tértek haza.

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Csoportjának 1964 szén tartott eladásai

Szeptember ij—iS

Balatonfelvidéki tanulmányút
A kirándulás útvonala; Alsóörs— Révfülöp— vSalföld— Kisrspuszta— Kékkút—

Kvágórs— Révfülöp— Komyitó— vSzentbékála— Mindszentkála— Csobánc— Badacsony-
rs— Szigliget— Badacsony'— Balatonalmádi—Veszprém

Szeptember ij-én Révfülöpön az Ásványbányászati Vállalat kultúrtermében két
eladás hangzott el; B u b i c s Istv'án ,,A balatonfelvidéki átalakult palaösszlet föld-

tani-kzettani felépítése” és Krizsán Pál ,,Ásván\'bányászati kutatások eredmé-
nyei Kisrspusztán és Salföld környékén” címmel.

Résztvevk száma; 56 f
November 26: Ajkai Centenárium a Magyarhoni F'öldtani Társulat és Középdunántúli
Csoportja közös rendezésében

Ehlök ; Balogh Káhnán
Hidasi István ; Beköszönt
Faller Jen; Visszapillantás az ajkai kszénbányászat múltjára
Cserny^ánszky Miklós—Kozma Károly—Makrai I^ászló ; Az ajkai

medence földtana
Makrai László— C serny'ánszky Miklós—G o n d o s György; Az ajkai

medence vízföldtana és bányavízvédelme
Gondos György; Az ajkai széntelepes ös.szlet szénkzettani vizsgálata

Takács Pál— Sz. B e n ö c s Klára—K e n 3' e r e s J02ssef; Az ajkai széntele-

pek szénkémiai és szénfeldolgozási jellemzése

Ács Miklós—T a k á c s Pál; Az ajkai széntelepek jellemzése öngyulladás szem-
pontjából

Résztvevk száma; 52
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Szeptember iy—i8 —ig.

A mrevalóság földtani és bányamvelési vonatkozásai (ankét az Országos
Mag>'ar Bányászati és Kohászati Egyesület borsodi csoportjával közös rendezésben)

Szeptember ij.

Monos János: Megnyitó
Pojják Tibor: A borsodi medence miocén eltti szénelfordulási lehetségei
Juhász András : A borsodi szénmedence miocénkori szénelfordulásának

bányászati vonatkozásai
Verebélyi Kálmán: É-Borsod lignitbányászati lehetségei
Az ankét résztvevi délután a miskolc— tapolcai tavas barlangot tekintették meg.

Piukovics József vezetésével.

Szeptember i8 .

Benk P'erenc: A hasznosítható nyersanyagok mrevalósági kérdései a föld-

tani kutatásnál
Pallér Gusztáv : Adatok vékony telepek mrevalóságának kérdéséhez
Reményi Viktor : Védpillérek által lekötött szénkészletek és ezek lefejtési

lehetségei
Délután J u h á s z András az Avasra vezetett földtani sétát
Résztvevk száma: 76

Szeptember ig.

Az ankét egésznapos tanulmányútja alkalmával Verebélyi Kálmán és
Balázs Zoltán Szikszó— Cserehát — Alsódobsza— Erdbénye területére vitte el a
résztvevket.

Október 8 . Eladóülés

Kéri János: A Mátra északi elterének hidrogeológiai viszonyai
V árkonyi József: Mátranovák környékének földtani vizsgálata
Résztvevk száma: 31

Október 22. Eladóülés

Elnök : Pojják Tibor
'

Mátyás Ern: A rátkai nemesagyag-medence földtani viszonyai
Menyhért Barna: Vetitett képek a Tokaj -hegységi nyersanyagelfordulá-

sokról
Résztvevk száma: 27

November 12. Vezetségi ülés

Napirend: 1965. évi munkaterv
Létszám: 8

Eladóülés a Magyar Geofizikusok Egyesülete Nagyalföldi Csoportjával közös
rendezésben

Elnök : Pojják Tibor
Hartner Mihály—S t e i n e r P'erenc: Az 1964. évi Tiszakécske— Lakitelek

között végzett hfokgradiens-mérések eredményei
Hernyák Gábor: Krémpát és hematit a szeizi képzdményekben Ruda-

bányán
Résztvevk száma: 42

December 10. Klubdélután

Elnök : Kovács Lajos
Verebélyi Kálmán: 1965. évi munkaterv ismertetése
B e n k Ferenc: Vetített képek a 4 évvel ezeltti svédországi Nemzetközi

Geológiai Kongresszusról
Az évadzáró ülésen Verebélyi Kálmán, Juhász András és Mátyás

Ern egész évi sikeres munkálkodásukért pénzjutalomban részesültek.
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ÉRTEKEZÉSEK

A DÉL-ALFÖLDI NEOGÉN MEDENCERÉSZEK MÉLYSZERKEZETI
VISZONYAI ÉS KAPCSOLATUK A DÉL-BARANYAI ÉS JUGOSZLÁVIAI

TERÜLETEKKEL
DR. DANK VIKTOR*

(g ábrával)

összefo-lalns : A Földtani Közlöny XCIII. k. 3. számában ismertetett rétegtani
tényadatokra támaszkodva, megvizsgáljuk területünk szerkezeti felépítését. Az Alföld
területén mélyített fúrások, mint láttuk, különböz kifejlödésü paleozóos— mezozóos
medencealjzatban álltak meg. A harmadidszaki üledékképzdés — különösen az Alföld
déli részén — nem mutat nagy változatosságot. Szerepe a süllyedés mértékének megítélé-
sében dönt. Az idsebb inedencealjzat kifejldéseket ezért részletesebben taglaltuk.
Az alábbiakban az Alföld területén eddigi ismeretanyag birtokában megkíséreljük az
egyes területek szerkezeti hovatartozásának, fejldéstörténetének megállapítását. Azo-
nos anyagit, hasonló kifejlödésü, egymásrakövetkezés (sorrend) rétegösszletek fejldés-
történeti sorsa nyilván azonos lehetett, tehát egy szerkezeti egységhez tartozhatnak.
Vadász E. (1960) megkülönböztet paleozóos varisztid (esetleg kaledonid) alépítményt,
permmel induló, mezozóikummal folytatódó neoid felépítményt, az utóbbihoz tartozó
felszíni kristályos és mezozóos alaphegységet, fedöhegységet, medenrealaknlatot és meden-
cealjzatot. Megvizsgáljuk a rétegtani kifejldéseket és azok települési viszonyait, továbbá
a terület fejldésmenetét, a szerkezeti mozgások módját, a létrehozott formákat és azok
idejét. Ameddig ezek azonosak, azonos szerkezet egységekrl beszélhetünk.

1. Baranya — Bács — Kiskun
paleozóos, mezozóos
aljazató neogén medencerész.
Kiemelkedettebb hegységvonulatok:

a) Madaras— Pusztamérges
h

)

Szekszárd— Érsekcsanád— Jánoshalma
c

)

Izsák— (Dunaújváros)— Kerekegyháza—Nagykörös.
A közöttük lev süllyedésekrl még keveset tudunk.

2. A Tisza-árok flis aljazató
neogén medencerésze.
Az Észak-tiszántúli flis-övhöz való csatlakozástól
Törtei (Tö) Jászkara jenö (Jk) a Tisza mentén délfelé
haladva Jugoszláviában is kimutatva.

3. Dél-tiszántúli paleozóos,
mezozóos aljzatú neogén
medencerész.
Eddig kimutatható egységek:

a) Pusztaföldvár— Battonya alaphegységvouulat
b) Hódmezvásárhely,- Makó-i ,,árok”
c) Békési medence. Északi peremén feltételezhet a

Tisza-árokhoz kapcsolódóan egy Ny— K-i flis vonulat.

Bevezetés

Régen a felszíni elfordulások tanulmányozása volt a vezérfonál az alföldi sztratig-

ráfia és tektonika elképzeléséhez. Ezért leghamarabb az Alföld északi részén húzódó
paleogén medence elkülönítése történt meg. A rendelkezésre álló gyér fúrási adat és

csekély mennyiség és nem egyértelmen értékelt anyag ellenére Vadász (1935)

Alföldre vonatkozó 1935-ben tett megállapításai viszonylag találóak voltak. Felismerte

* Élöadta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1963. április 18-i szakülésén.

1 *
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a varisztid alap és mezozóos fedhegységek várható létezését. A legfontosabb fejldési

szakaszt az ausztriai orogenezisben látta. Említi az Alföld keleti részén áUó magas szára-

zulatot, mely a miocénben kezd csak süllyedni. Leszögezi, hogy a neogénban töréses elmoz-

dulások és epirogenetikus süllyedések, emelkedések történtek. Rámutat arra, hogy a déU
kristályos aljzatú területek valószínleg a pontusi (pannóniai) emeletben kerültek csak

víz alá. ,,Végeredményben tehát az Alföld helyén lev idsebb hegység végleges lesüllye-

dése a pontusi (pannóniai) emelet folyamán vált teljessé, anélkül, hogy azzal befejezdött

volna”. L ó c z y L. (1923, 1933. 1934, i939 . 1940) és Szentes F. (1949, 1961) tovább
tagolták, finomították a szerkezeti felépítés rajzát.

Szándékosan nem elemezzük az irodalomból Böckh H., Telegdi Roth
K.,Rozlozsnik P., Sümeg h yj., Se hmidt E. R.,Szádeczky Kardoss
E., Scherf E. idevonatkozó becses munkáit. Az új kolajfúrási adatok és irodalom

alapján Vadász E. (1960), Szentes F. (1961), S c h m i d t E. R. (1961) folyama-

tosan kiegészítik és módosítják, kritikailag átértékelik errevonatkozó szintéziseiket.

A rendszeres kolajkutatások megindulása reáUs alapokra helyezi a megismerés

folyamatát.

K e r t a i Gy. (1957, 1962) a medencealjzat anyaga, tektonikai, sföldrajzi viszo-

nyainak egységes kolajföldtani szintézise alapján a kolajkutatások szempontjából

osztotta fel a dxmántúli és alföldi medencealakulatot részmedencékre és meghatározta

azok várható tektonikai és kolajföldtani jellemzit. Megszerkesztette az ország szarma-

tát követ üledékeinek vastagságtérképét. Krössy L. (1957, i959) ^ tiszántúli

területet dolgozta fel, megállapította a flis észak-tisztántúli földtani viszonyait és

sföldrajzi kapcsolatait. Megrajzolta a tortonai, szarmata képzdmények elterjedését és

a pannóniai képzdmények vastagság viszonyait. Szerz (1962) az Alföld déh részének

rétegtani, kolajföldtani, szerkezeti viszonyait ismertette a legújabb eredmények alapján

összehangolva és kiegészítve a legújabb jugoszláviai megismerésekkel. Ezek szerint

újabb flis-övezet mutatható ki és kiegészithetk a neogén medenceüledékek elterjedésére

vonatkozó térképek.

Ópaleozóos kristályos alap

Kristályos ópaleozóos medencealjzatot állapítottak meg a mélyfúrások a Dima—
Tisza közének déli részén felszínhez közeli kiemelt helyzetben; A Madaras (Ma), Kimbaja
(Ku) DNy—ÉK-i csapásirányú vonulatban, ettl északra a Baja— Érsekcsanád (Écs) —
Sükkösd (Sü) —Jánoshalma (Jh) szintén környezetéhez viszonyítva kiemelt kristályos

vonulatban, továbbá É)-ra mélyebb szerkezeti helyzetben az Izsák (íz) —Kecskemét
(Kecs) —Nagykrös (Nk) kristályospala— gránit rögcsoportban. Ezek kétségtelen
a varisztid hegységképz mozgásokkal kanszolidálódott
ids rögök anyagukban is (csillámpala, fillit, gneisz, gránit) a rájuk települt terreszt-

rikus, evaporitos, perm, triász és gresteni liász összlet azonos kifejldését tekintve is

a Mecsek- hegységgel azonos szerkezeti egységhez tartozók.
Vadász E. (1935) kimutatta a Mecsek-hegység szigethegység jellegét, melynek

központi kristályos metamorf kzetekbl és gránitból álló magjához perm—mezozóos

vonulatok csatlakoznak. Csapásirányuk ÉK—DNy és ebben az irányban áthúzódnak a

Duna—Tisza közére. A Madaras környéki kristályos képzdményekbl álló rögöket is

perm és mezozóikmn övezi. Az Érsekcsanád (Écs) —Jánoshalma (Jh) kristályos vomatot
észak fell a kiskrösi (Kk) mezozóikum szegélyezi a dél-baranyai mezozóikmn ÉK-i

folytatásaként. Az Izsák (íz) — Kecskemét (Kecs) —Nagykrös (Nk) varisztid hegység-

vonulatnak délnyugat felé is feltételezhetjük folytatását. Kiss J. (1959) a Mecsek-hegy-

ségtl északra mélybesüllyedt gránit és kristályospala vonulatot feltételez, melybl a
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perm uránérc-tartalmát származtatja. Szerinte a mecseki penn— triász alaphegységvonu-

lat északi elterében lev metamorfizált gránit medencealjzat kzettani jellege eltér a

keleti Mecsek gránitanyagától.

Ezek az újabb megismerések alátámasztják Vadász E. (1935) megállapítását,

mely szerint az Alföld déli részén mecsek-hegységi kifejldés perm—mezozóos vonulat-

pikkelyek jelenlétére következtethetünk, melyek északon és délen a Mecsek-hegységhez

hasonlóan kristályos vonulatrészekre torlódtak, illetve pikkelyezdtek.”

I. ábra. A Nagyalföld déli részének gravitációs térképe. Összeállította: Haáz I. -né. A gravitá-
ciós izoanomália-vonalak a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet torziósiuga- és graviméter

mérései alapján.

Fig. I. Gravimetric map of the Southern part of the Great Hungárián Piain. Constructed by Mrs.

I

Haáz. The lines of gravitational isoanomalies have been plotted on the basis of the torsion balance and
gravimetric measurements carried out by the Eötvös Eoránd Geophysical Institute of Hungary

A mozgások módját és idejét, azok legvalószínbb kimenetelét \Ve i n Gy. (1961)

az újabb bányafeltárási és kutatófúrási tevékenység adatai alapján további megisnieré-

' sekkel közelíti meg. Ilyen finomságban mélyfúrások alapján szerzett adatokkal nem dol-

;

gozhatimk, de kétségtelenül közel járimk a valósághoz, ha részleteiben is a mecsekihez

hasonló szerkezetalakulást feltételezünk a medencealakulatok mélyén is.

Az EK — DNy-i, mélyfúrásokkal kimutatott rögvonulat-irányok a gravitációs

térképeken is megfigyelhetk (i. ábra). Ugyanez vonatkozik a Duna—Tisza közének

jugoszláviai területére is, mint azt Aksin V. (1955. 1957, 1962), Nikolic D.,

Simin D., Kernen ci R. (1959, 1961, 1962), Marinovic D. (1959, 1962)

kimutatták.
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2. ábra. A szerkezeti elemek és a szénhidrogén-telepek eloszlási ^•iszonyai. Szerkesztette D a n k V.
a jugoszláviai részt V. A k s i n adatai alapján. Jlagj'arázat: i. Területegységek határa, 2. Bara-
nya— Bács— Kiskunsági paleozóos—mezozóos aljzatú neogén medence, 3. Tiszamenti kréta— paleogén
flis-öv, 4. Észak-tiszántúli kréta— paleogén flis-öv, 5. Tiszántúli ópaleozóos aljzatii neogén medence,
6. Dél-tiszántúli paleozóos— mezozóos aljzatú neogén medence, 7. Köolajtelepek, 8. Szénhidrogéngáz-tele-
pek, 9. Széndioxidgáz-telepek, 10. Szénhidrogén-széndioxid gázkeverék-telepek, ii. A medencealjzat
kiemelt vonulatai, 12. A medencealjzat mélyvonulatai, 13. Mezozóikum a felszinen, 14. Palaeozóikum a

felszínen.

Fig. 2. Distribution of the tectonic elements and of the hydrocarbon desposits. Constructed by V.
D a n k, V. A k s i n’ s data are used fór the region of Yugoslavia. Explanation: i. Botmdaries
of areal units, 2. Neogenic basin of Baranya— Bács— Kiskun with a basement of Paleozoic and Mesozoic
formations, 3. Cretaceous-Paleogene Flj-sch zone of the Tisza Graben, 4. Cretaceous-Paleogene Flj’schf
beit further north of Tisza river, 5. Neogenic basin of the Southern Trans-Tisza Re^on with a basement o.
Paleozoic and Mesozoic, 7. Oilfields, 8. Hydrocarbon gas deposits, 9. Garbón- dioxide gas deposits, 10
Deposits of admixed hydrocarbon-carbon-dioxide gases, ii. Buried hill ranges of the basement, 12.

Graben ranges of the basement, 13. Mesozoic exposed, 14. Paleozoic expwsed

A Katymár (Katy) -pusztamérgesi (Pm) rögvonnlattól és Kecskeméttl (Kecs)
K-re ez a szerkezeti egység É— D-i törésvonal-rendszer mentén a mélybeszakad. Ez
hasonló irányú, de nagyobb méret, mint a B a 1 k a y B. (1960) által említett „dunai
lépcs”. A hatalmas leszakadásra jellemz, hogy míg Madarason (Ma) 407 m, Kimbaján
(Ku) 560 m-ben elérték a paleozóos csíllámpalát, Tompán (Tp) 372 m. Pusztamérgesen
(Pm) 654 m-ben a mezozóos medencealjzatot, addig az üllési (Ü) i. sz. fúrás 2273 m-ben
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ílis jelleg kzetekben, a ferencszállási (F) fúrás pedig 2574 m-ben pannóniai rétegekben

állt meg. Ez az É— D-i irányú nagytektonikai zóna a jugoszláviai Becej (Becse) —Subotica

(Szabadka)—Kecskemét vonalában csatlakozik a Txura (Tu)—Tóalmás (Tó)—Cegléd—
Nagykrös (Nk) diszlokációs övhöz, mely Vadász E. (1960) szerint a dimántúli és a

bükki mezozóos kifejldések határát is adja (2. ábra).

Ettl a nagyszerkezeti vonaltól K-re az észak-tiszántúli kristályos paleozóos kie-

melt aljzatú medencerészt Krössy E. (1957) ismertette. Szerkezetére vonatkozóan

3. ábra. Magj-arország harmad- és negyedidszaki porózus medenceüledékemek vastagságtérképe.
Szerkesztette D a n k V. és H a á z I. -né

Fig. 3. Isopach map of the porous Tertiary and Quaternary sediments of the Hungárián basins.
Constructed by V. D a n k and Mrs. H a á z

megállapitható, hogy gyrt, összetört, tönkökre tagolódott és különböz módon lepusztúlt

részei változó mélységben fol}d;atódnak K-felé és Erdélyben a felszínre kerülnek (Bihar,

Réz-hegység). Valószínleg csak a phocénban került viz alá a krétavégi kiemelkedés óta,

ennek következtében az ismeretlen elterjedésü mezozórktun lepusztult felszínérl.

A tiszántiili kristályos egység északi szegélyén húzódó fUs-öv kutatása során Nagy-
krösön (Nk), Jászkarajenn (Jk), Szolnok (Szó), Szanda (Sza) Törtei (Tö) környékén

mélyített fúrások a tektonikai mozgásokat kísér diabáz vonulatot tárták fel, a témöve-
kedést igényl töréses szerkezetalakulás újabb bizonyítékaként.

A Tiszántiil déli részén a Battonya (Bat) —Mezhegyes (Mh) —Végegyháza
(Vé)— Pusztaföldvár (Pf) paleozóos— mezozóos kiemelt vomat ÉNy-i irányban nyúlik

be a tisztántúli déh medencerészbe. A rétegtani ismertetésben említetettük, hogy a

pusztaföldvári kristályos palák ÉNy-on ersebben átalakult, DK-felé a kevéssé átalakult

kzetek öves elrendezdésében mutatkoznak. Ezt sejteti Kiss J. is a Mecsek-hegységtl
északra lev ,,urános” kristályos medencealjzatról. Ez a DNy-ÉK-i csapásirány a jugo-

szláviai Vrsac (Versec)-nél is megfigyelhet és Erdély felé húzódva megegyezik az ottani

általános varisztid irányokkal. Erre a területre a gránit jelenlétén kívül a hatalmas

kvarcporfir kitörés jellemz, mely jelenleg az ország legnagyobb kvarcporfir területe.
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Kelet felé az Arad környéki zádorlaki fúrásokban fol3datódik a battonyai elforduláshoz

hasonló mélységben, majd a marosmenti Hegyes—Sólymás-hegységben bukkan a felszinxe.

Észak felé a ,,Békési medencében” mél3Öilt a nagyszénási (Nsz) fúrás, nyugati irányban

a ferencszállási (F) fúrás és a szeizmikus mérésekbl 6000 m mélységre becsült „Makó—
hódmezvásárhelyi árok” irányában valószín lépcss leszakadásokkal süllyed a mély-

ségbe. Ez a zóna déli irányban jugoszláv területen is folytatódik és kristályos aljzatának

„árkát” fhs tölti ki, peremét pedig tortonai szegélyfácies kiséri. A Kikinda (Kli) és Temes-

4. ábra. A tár^’alt terület szeizmikus térképe
•_ Összeállitotta H a á z I. -né. Magyarázat :

1. Szeizmikus szintvonalak (az OKGT Szeizmikus Üzemének 1953— 60. közötti reflexiós mérései alapján).
Feltételezheten az alsópannóniai képzdmén5’ek talpán, ill. azok közelében, a tenger szintjére vonat-
koztatva, 2. A szint korrelálásának megsznési helyeit összeköt vonal, 3. Szeizmikus kiemelkedés,

szeizmikus mélyedés
Fig. 4. Seismic map of the Southern Great Piain. Constructed bj' Mrs. Haáz. Explanation:
I. Seismic contour lines (based on the reflection survey performed by the Seismic Team of the OKGT
between 1053— 60), presumably on the bottom of the Power Pannonian or within it, váth reference to sea
level, 2. pine connecting the points of discontinuitj^ of the correlation of the level, 3. Seismic high,

Seismic depression

vár környéki fúrások szerint a pUocénig kiemelked kristályos metamorf kzetekbl
álló szárazulat csatlakozik a Pusztaföldvár (Pf) — Battonya (Bat) szerkezeti egységhez.

Ebben a szerkezeti egységben a Tisza vonalától K-re az észak— déli szerkezeti irányok

dominálnak. Ez az üledékvastagság, a szerkezeti, porozitás, valamint a geofizikai térké-

peken egybehangzóan jól megfigyelhet (3, 4. ábra). Ugyanezt mutatják Aksin V.

(1962), Xikolic D., Simin D. (1959, 1961), Marinovic D. (1959, 1962)

jugoszláv területrl közölt megfigyelései.
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A Tiszától K-re lev Bánát észak— déli irányban húzódó süllyedékei és kiemel-

ked vonulatai nemcsak irányban, de mélység tekintetében is különböznek a Duna—

I

Tisza közi K— Ny-i irányú vonulatoktól. Mig a Dima—Tisza közén Jugoszláviában

! a legmélyebb vonulat 1800 m-re becsülhet, a Bánátban 3000 m-nél mélyebb. Schef-

!

f e r V. (1959, 1962) szintéziseiben a Kraistidáktól Ny-ra húzódó területet a ,,Vardar öv”^

I

áthaladási zónájának tekinti és a Budai-hegységben torkollóan feltételezi.

5. ábra. A Nagyalföld geotermikus anomália-térképe S t e g e n a I,. szerint. — Magyaráz at: i. > -é i6°C,
2. -I- 1,5° C és -t- 0,5° C között, 3. -r 0,4° C és —0,4° C között, 4, — o,5°C és — 1,5° C között, 5. < — 1,6° C.

Fig. 5. Geothermic anomalymap of the Great Piain according to b. S t e g e n a, — Expl anation: i.

> + i6°C, 2. between -I- i,5°C and -f 0,5° C, 3. between -f 0,4° C and — 0,4° C, 4. between — 0,5° C and
- 1,5° C, 5. < - 1,0° C.

Az ópaleozóos kristályos metamorf medencealjzat vizsgálata eredményeként lát-

ható, hogy már a kiindulási üledékanyagban is különbségek voltak (agyag, homok,
arkóza) és nagy szerepük volt a gránitmagma intrúzióknak, kvarcporfirkitöréseknek.
Ma már nehezen rekonstruálható a varisztid szerkezeti irányok lefutása a felszíni képzd-
mények esetében is. Mélyfúrásokból még kevesebbet lehet megállapítani. Annyi bizonyos,

hogy eltér jelleg kzeteket találunk ma egymás mellett és a valószín tektonikai érint-

kezés erteljes mozgásokról tanúskodik kvarcporfirkitörések, gránitintrúziók kíséretében.



130 Földtani Közlöny, XCV. kötet, 2. füzet

A felszíni vizsgálatokkal újabban kimutatott mecseki, átmeneti fáciesekkel nyomozható
palingenetikus gránit jelenléte fúrások alapján területünkön még nem volt kimutatható.
Az újpaleozóikiunban már különböz szerkezeti helyzet, különböz mértékben átala-
kult medencealjzatot találunk az Alföldön.

A paleozóos medencealjzat várható elhelyezkedésére vonatkozóan az általános
tektonikai megfontolásokon (különböz szerkezeti egységek elrendezdése, a süllyed öve-
zetek térbeli eltolódása) kívül fleg a geotermikus mérések nyújtanak segítséget. Ez,
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6. ábra. A geotermikus mélységlépcs regionális értékei a Kárpát-medencék területén Scheífer
V. szerint. Magyarázat: i . Gránit, kristályospala és harmadidszaki vidkáui képzdmén3'ek,

2. Regionális mélységlépcs értékek m/C °-bau
Fig. 6. Régiónál values of the geothermic gradient in the areas of the Carpatian basins aíter V.
Scheífer. Kxplanation:i. Gránité, crystalline schist and Tertiaiy igneous rocks, 2. Régiónál

values of the geothermic gradient in m/° C

a sokáig elhanyagolt, de napjainkban egyre jelentsebbé váló módszer már eddigi adatai-

val is használhatóságát bizon\dtja. Sümeghy J. (1929) nehéz körülmények között

végzett, komplex támogatást nélkülöz méréseinek eredményei is jól használliatók min-

den mérési fogyatékosságuk ellenére S c h m i d t E. R. {1936) az Alföld geotermikus

viszonyaival foglalkozva megállapítja, hogy az alföldi terület környezetéhez viszonyítva

melegebb, a geotermikus gradiens (16— 25 m/C°) kisebb mint az eiurópai (33 m/C°) vagy
amerikai (40 m/C°) átlag. Ezt Stegena L. (1958) is megállapítja, aki értekezéseiben

rámutat arra, hogy számításai szerit a mélyben eUielyezked kristályos kzettömegek
felett pozitív termikus anomáliák jelentkeznek, mert ezek a jólvezet paleozóos kzetek
,,fttestként” viselkednek. Ez a megállapítása jól egyezik a tiszántúh terület mélyfúrá-

sokból megismert adatai alapján szerkesztett térképekkel. Boldizsár T. (1958, 1960)

az egész Alföldre vonatkozó tanulmányaiban számításokat végez a terület henergia—
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hfliixus viszonyait illeten. Ehliez a munkához felhasználta az általxmk készített poro-

zitástérképeket, melyek alapján az egyes területek részletesebb feldolgozását végezzük.

1962-ben számítást végeztünk az alföldi területek vízkészletére vonatkozóan (Hidroló-

giai Közlöny 42. évf. 2. sz. 1962.).

Tekintettel arra, hogy a hidrológiai, hidrogeológiai viszonyok tanulmányozása

vizsgálódási körünkön kívül esik, az idevonatkozó eddigi nnmkák értékelésétl eltekin-

tünk. Minthogy azonban a földi h felszínre száUítója, energiahordozója a víz, itt kellett

errl megemlékeznünk. Scheffer V. (1962) megállapítja, hogy a környezetéhez képest

szokatlanul ,,meleg” (kis gradiensértékekkel jellemzett) terület (6. ábra) (m/C°-ra vonat-

koztatva) egybeesik az ún. közbens tömeg területeivel. Ez a körülmény igazolja Egyed
L.-nak (1957) a magyarországi vékonyabb kéregrészt megállapító számításait.

A módszer szélesebb alkalmazását az is indokolja, hogy az Alföld déh részén a

gravitációs és szeizmikus méréseredmények sok esetben ellentmondanak egjnnásnak

(Scheffer V., Dank V., 1962).

Perm — mezozóos szerkezet alakulása

A Mecsek-hegységben Vadász E. (1935, 1960) vizsgálatai alapján ismeretes,

hogy a kristályos metamorf aljzatra diszkordánsan terresztrikus perm képzdmények
települnek. A medence süllyedése az alsótriász verfeni rétegek dolomitos— anhidrites,

majd sejtes dolomit és lemezes mészk lassú elöntést jelz fácieseivel folytatódik. Az ani-

zusi emeletet dolomit és mészk képrdseli sekélytengeri kifejldéssel. A ladini emeletben

sötétszín márga, növénymaradványokat tartalmazó törmelékes üledékek jelzik a lassú

kiemelkedést. A felstriász kami-nóri emeletei az ókimmériai mozgások okozta kiemel-

kedés miatt hiányoznak. W e i n Gy. 1952-ben, majd K i 1 é ny i T. 1956-ban az anizu-

sitól a raeti emeletig üledékfolytonosságot emhteuek a raeti emelet végén bekövetkez
kiemelkedésig, W é b e r B . hozzászólásában reámutatott a triász kétütem üledékkép-

zdésére. A ladiniban meginduló lassú kiemelkedés a kanii emelet végén éri el tetpont-

ját, a nóri emeletben ifjabb transzgresszió indul és a triászvégi raeti kiemelkedéssel zárul

a triász. A törmelékes raeti emeletre azonos fáciessel konkordáns településsel következik

a kszéntartalmú liász. A húszban a homokos, törmelékes, a doggerben, maimban a meszes

fáciesek uralkodnak. A titonból regresszió vezet át az alsókrétába. A kréta elején induló

imlkáni tevékenység trachidolerit- és fonolitlávát, trachidolerittufát és agglomerátumot

eredményezett. Az alsókréta végén az ausztriai mozgások erteljes gyrdést, majd
kiemelkedést okoztak, ezért a felskréta és az alsókréta között diszkordancia észlelhet.

A cenomán globotrímcanás agyagmárga után a hegység kiemelkedett és a középsniiocéu-

ban indul meg újra az üledékképzdés.

A Duna—Tisza közének déli részén, Madaras (Ma), Kunbaja (Ku), Csikória (Csi),

Tompa (Tp), Pusztamérges (Pm), Érsekcsanád (Écs), Sükkösd (Sü), Rém (Ré), János-

halma (Jh), valamint a középs területen Izsák (íz), Kecskemét (Kecs), Nagykrös (Nk)

vidékén hasonló fejldéstörténeti jellegeket ismerhetünk fel. Megtaláljuk a perm— triász

összefügg üledékképzdési ciklust, a törmelékes raeti— húsz (gresteni) bitmnenes-ksze-

nes fáciest, a gumós márgás doggert, felsjúrát, az alsókréta trachidoleritlávát, tufát és

a törmelékes alsókrétát is, — ami a Mecsekben hiányzik — továbbá a rá diszkordánsan

települ felskrétát.

Az ausztriai mozgási szakasz az alsó- és felskréta között nagy diszkordanciával

jelentkezik. Ezek a kifejldések nem nyoniozhatók egy szelvényben. A fúrási adatokra

való támaszkodás is sok bizonytalanságot okoz. Nem tudjuk rekonstruálni, hogy a héza-

gos mezozóos kifejldésekbl mennyi pusztult el utólagos erózió következtében, ebben

a tekintetben sokat várunk a K i s s J. által — az eladás elliangzása óta — bejelentett
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epigén ásványok genetikai vizsgálataitól, melyek eredményei remélhetleg lehetvé teszik

a képzdési körülmények (mélység, nyomás, hmérséklet) alapján a lepusztult fedtagok
vastagságviszonyainak rekonstruálását. A mozgások a szerkezetileg egy tömbhöz tartozó

területen belül is különböz módon érvényesültek. Valószín a varisztid orogenezis utáni

preformált térszín is ersen befolyásolta a perm— triász üledékképzdési ciklust. Nehéz
elképzelni másként a mezozóikum hiányát a déli és a nagykrösi vomdatokon, ajánosházai

magas szerkezeti helyzet rögcsoportokon vagy azt, hogy Izsákon (íz) a kréta közvetle-

nül a paleozóos csillámpalára települ. Ugyanígy a kréta képzdményekre vonatkozóan

is ki kell emelnünk az erteljes ausztriai kéregmozgások okozta diszkordanciát az alsó—

ÍK-K

7. ábra. Földtani szelvény Madaras— Pusztamérges— Battonya között. Magyarázat: i. Plei-
sztocén, levantei, felspannóniai homok, homokos agj'ag, agyag váltakozása, 2. Alsópannóniai
agyagmárga és homokk, 3. Miocén (helvéti) konglomerátum, 4. Felskréta homokk, márga, mészk,
5. Felskréta— paleogén flis, 6. Alsójura homokk, márga, krinoideás mészk, 7. Felstriász dolomit,
mészk, 8. Alsótriász—perm vörös homokk, 9. Karbon gránittömzs, telérekkel, 10. Ópaleozóos metamorf

kristályos kzetek
Fig. 7. Geological section along the line of Madaras— Pusztamérges— Battonya. Explana-
tion: 1. Altemation of Pleistocene, Bevantine and Upper Pannonian sauds, sandy clays and clays, 2.

Bower Pannonian clayey maris and sandstones, 3. Miocéné (Helvetian) conglomerate, 4. Upper Cretaceous
sandstone, mari and limestone, 5. Upper Cretaceous to Paleogene Flysch, 6. Bower Jurassic sandstone,
mari and crinoidal limestone, 7. Upper Triassic dolomité, limestone, 8. Bower Triassic — Permian red
sandstone, 9. Carboniferous gránité stock with dykes, 10. Metamorphic crystalline rocks of Early Paleo-

zoic age

Puiztaszöl/ós Mezhegyes

12.

y

8. ábra. Földtani szelvény Szar\’as—Arad között. Magyarázat; i. Pleisztocén, levantei,

felspannóniai homok, homokos ag\mg, agyag, 2. Alsópannóniai agyag, márga, homokk, 3/a. Alsó-

pannóniai alapkonglomerátum, 3/b. Karbonátos törmelékanyag, 4 -. AÍsókréta— felsjura törmelékes

mészkanyagú összlet, 5. Felsjura krinoideás mészk, 6, Kozépsötriász agyagpala, dolomit, mészk,
7. Felsperm— alsótriász terresztrikus képzdmények, 8. Permi kvarcporfir, 9. Karbon gránit, 10. Telérek a

gránitban, ii. Ópaleozóos metamorf kzetek, 12, Vetzónák
Fig. 8. Geological section across the region Szar\'as and Arad, Explan ation; i. Pleistocene,

Levantine and Upper Pannonian sand, sandy clay and pure clay, 2. Lower Pannonian clay, mari, sandstone,

3/a. Eower Pannonian basal conglomerate, 3/b. Detritus of carbonate rocks, 4. Upper Jurassic to I,ower

(Áetaceous detritic limestone complex, 5. Upper Jurassic crinoidal limestone, 6. Middle Triassic shale,

dolomité and limestone, 7. Upper Permian — Eower Triassic terrestrial rocks, 8. Permian quartz po^hyry,
9, Carboniferous gránité, 10. Dykes traversing gránité, ii. Metamorphic rocks of Early Paleozoic age,

12. Fault zones
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felskréta között. A Duna—Tisza közének északi részén (Kerekegyháza (Ke), Nagykrös
(Nk) az alsó- és felskréta, déli részén Madaras (Ma), Csikéria (Csi) a felskréta nagy disz-

kordanciával transzgredál az idsebb mezozóos tagokra. Az ausztriai orogenezis Vadász
E. (1935) szerint a Mecsek-hegység legjelentsebb fejldéstörténeti szakasza a penn—
mezozóos hegységszerkezeti alakuláshoz vezetett. ,,Az egymásra következ mozgások
idpontja a Mecsekben meglehetsen pontosan rögzíthet — mikéntje és a létrejött

formák csak a legritkábban áUapithatók meg.” Újabban Wein Gy. (1961) részletes

vizsgálatai foglalkoznak a mozgások eredményeként létrejött formákkal és azok jellegével.

Debrecenj

'Budapest

Oradea-

Jimisuara

íÚ-'c-'
lovisai

9. ábra. A harmadidszaknál idsebb medencealjzat szintvonalas térképe. Szerkesztette D a n k
V., a jugoszláviai részt Aksin V., Nicolié B., Simin D. .adatai alapján. Magyarázat:

I. Magaslat, 2. Mélyedés, 3. Paleozoikum a felszinen, 4. Mezozoikum a felszínen
Fíg. 9. Contour map of the pre-Tertiary basement. Constnicted by V. D a n k using the data of V.
Aksin, D. Nikolic and D. S i ni i n fór the Yugoslavian ’territories. E x p í a n a t i o n : i

.

Horst, 2. Depression, 3. Paleozoic exposed, 4. Mesozoic exposed

Fúrások alapján néha még a mozgások idpontja is a jól tanulmányozott mecseki példa

analógiájára rögzíthet. A létrehozott formákat illeten feltn, hogy míg a Mecsekben
Vadász E. (1935) szerint: ,,csak a mezozóikmn mutat kifejezettebb hegység-jelieget”,

addig a Duna—Tisza köze déli részén a felszínhez az ópaleozóos kristá-
lyos— átalakult kzetösszletek vannak közelebb, a mezo-
zóos rétegek mélyebb szerkezeti helyzetek (7, 8. ábra)

.

A Tisza-árok flis-öve

A varisztid kéregrész eltéren mozgó területein flis jelleg üledékek rakódtak le.

Az ausztriai orogenezis idején indult meg az a nagyarányú süllyedés, árkos beszakadás,

melyet a kréta— paleogén flisösszlet tölt ki. K r ö s s y L. (1959) kimutatta a tiszántúli
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kristályos magasrög északi peremén lev nagy süllyedést, mely a Viliorlát— Gutin-hegység-

tl Szatmárnémeti—Nagykároly—Debrecen—Nádudvar—Karcag—Szolnok—Törtei vona-

lában hiizódik.

Az újabb megismerések alapján a flis Nagykrösnél hiányzik
(epikontinentális alsó- és felskréta). Törteinél az addig
ÉK — DNy irányú flisvonulat délre fordul és a Kiskunfé-
legyháza (Kf)— Üllés (Ü)— Becej irányában a Tisza vona-
lának megfelelen Jugoszláviában is nyomozható. A mezozói-

kvun idsebb tagjai a Mecsek- Dima—Tisza köze — Dél-tiszántúl idnként bizonyos mér-

ték kapcsolatokra utalnak, (,, Déli-szárazulat”) ez a kapcsolat az ausztriai mozgások
idején megsznt. Jól mutatják ezt az epikontinentális alsókréta elterjedése és a ,,Tisza-

árok” kialakulása, a Tiszántúl ÉK-i részén húzódó fhs-öv és a tiszamenti mély süllyedés

találkozásánál gyakori flissel kapcsolatos diabáz elfordulások. Gyér faunája, változatos

szemnagyságú, anyagú és tektonikájú fáciese eltér keletkezési körülményekre, külön-

álló szerkezetre utal. A késbbi iljraéled kéregmozgások (pireneusi, szávai, stájer) követ-

keztében kiemelkedett területrl nem tudjuk még megbecsülni mennyi fhs pusztulhatott le.

E rövid és teljességre egyáltalán nem törekedhet összefoglalóban is feltnik

a ,,flis” elnevezés használatának sokrétsége. Üledékkzettani vonatkozásban durvább,

finomabb, szeszélyesen váltakozó vastag törmelékes rétegösszletet jelölünk ezzel a szóval,

melyben rendszerint kevés az smaradvány. Ide kapcsolódik mindjárt a kifejezés tekto-

nikai vonatkozású használata. A fhs sekélytengeri jelleg gyors felhalmozódásra utaló

vastag összlete erteljesen süllyed, mozgékony kéregrészek ,,árkaiban” halmozódhatott

fel. Minthogy a felszínen tanulmányozható elfordulások esetében (Csehszlovákia, Den-

gyelország, Szovjetimió, Románia) és a mélyfúrásokból szerzett ismereteink alapján

ennek a jellegzetes üledékösszletnek képzdése a krétától— ohgocénig bezárólag terjed

idszakra tehet, a ,,flis” kifejezés rétegtani értelemben is használatos.

Szentes F. (1961) találóan megállapította, hogy a Kárpátok különböz ele-

mekbl állanak, melyeket a flis foglal egybe. Ha figyelembe vesszük azt, hogy az Alföld

területe sem volt független a környez,vele összefügg kéregrészektl, csupán mozgékony-

ság tekintetében viselkedett eltéren, akkor mondhatjuk azt is, hogy az Alföld
medencealjzatának különböz szerkezeti elemeit is a flis

kapcsolja össze. A flis kifejezés értelmezésénél a gyrdés! övezetek küls, vagy

bels részéhez való kötöttségnek gondolatát el kell vetnünk, hiszen ismerünk küls- és

belskárpáti flist egyaránt. Újabban pedig a ,,Tisia” területén is (fúrásokból) az észak-

tiszántúh vonulatban és a Tisza vonalában. P r i n z Gy. (1958) szerint a romániai maros-

menti Hegyes—Drócsa-hegységi fliselfordulás azt bizonyítja, hogy a krétában és a paleo-

génben a Kárpátokon belül kiemelked hegységszárazrdat — mezeta jelleg felföld —
volt, melyet különösen a szélek felé haladó sugaras irányú völgyek szabdaltak.

A legutóbbi hazai és jugoszláv területen mélyített fúrások újabb ,,fUsösszleteket”

tártak fel. Feltételezhet még a tiszántúli paleozóos aljzatú
neogén medencerész határán is egy Ny — K-i flisvonulat
jelenléte. Ezt a feltevést a fhshez általában kapcsolódó bázisos magmás tevékeny-

ségre utaló jelents méret Ny— K-i irányú mágneses anomáha is támogatja.

S z a 1 a i T. (1947, iQóo, 1961) szerint a tiszántúli fhs-tenger (helyesebben az a

tengerág, melyben a tiszántiili flis képzdött) összeköttetésben állt az erdélyi flis-tenger-

rel. Ezt a feltételezést a mélyfúrások igazolták. M a j
z o n L. (1956) és Krössy

ú- (1957) kimutatták az ÉK-i Kárpátok felé az összeköttetést. S z a 1 a i T. (1960, 1961)

nyugat felé konkáv flis-övet rajzol meg az akkor még csak jugoszláv területen ismert

déli összeköttetés szemléltetésére. Az eddigi ismereteket újabb ,,flis-öwel” kiegészíti

Murgeanu G. — Patrulius D. (1961) tanulmánya.
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Ezek szerint a flis az Alföldön töréses szerkezetalakulás folytán kialakult árkokban

!

felhalmozódott üledék. Üledékkzettani jellege a lepusztulási teinilet kzetanyagának
függvénye, tehát pusztán a ,,flis-jelleg” feUsmerése nem jogosít fel az egyik vagy másik

tektonikai övbe való besorolásra. A P r i n z Gy. (1958) szerint feltételezett külls elhe-

I'!
lyezkedés süllyedékek közül ismerjük a DNy—ÉK-i irányú észak-tiszántúli (M a j

z o n
K E., Krössy L.) a Ny— K-i irányii maros-völgyi (Murgeanu G.—P a t r u 1 i u s

D.), a legutóbbi idben megismert tiszamenti vonulatot és feltételezünk még egy Ny— K-i

irányii vonulatot a Békési-medence északi peremén.

A fhs-övek szomszédságában található nagy mélység fiatal süllyedékek meger-
I sitik Scheffer V. (1962) azon megállapítását, mely szerint a hegységképzdési vergen-

í ciák az izosztatikus maximumok területérl a süllyedékek felé irányulnak. Minthogy

I

a kéregmozgékonyság annak elvékonyodásával kapcsolatos, a süllyedés indokolt, mert

1;
a felszíni tömegtöbbleteket mélységbeli tömeghiányok kompenzálják. A felszíni flis

I szerkezetalakulására jellemzek a meredek, függlegest is elér dlésviszonyok, izokliná-

’ lis boltozatok, pikkelyek. Scheffer V. (1962) szerint a flistömeg mozgása a tömegtöbb-

let zónából a tömeghiányokkal jellemezhet területek felé irányt. Ezek a mozgások
okozhatják késbb az említett zavart szerkezetalakulást.

A flisösszlet helyenként transzgressziósan telepi az idsebb medencealjzatra

(Máramaros, Fruska Gora), néhol viszont tektonikusán érintkezik az idsebb alaphegy-

séggel (Ausztria, Hajdúszoboszló és feltételezheten az ÉK-alföldi flisvonulat és az üllési

elfordulás). A flisképzdést követ szerkezetalakulás minden esetben tektonikus érint-

kezést eredményezett, a tektonikailag utólagosan kimozdított területek egy részén viszont

az elsdleges transzgressziós település is megfigyelhet.

A flis-öv vagy vonulat elnevezés tehát indokolt. A környezetétl jól elkülönül

mozgékony aljzatra utaló szerkezeti egységét alaposan meg kell vizsgálni a rendelkezésre

álló összes lehetségek alkalmazásával, mieltt hovatartozásáról döntenénk. A széttöre-

dez ópaleozóos metamorf és epikontinentális jelleg perm— mezozóos szerkezeti egysé-

geket összekapcsoló szerepe, azoktól eltér szerkezetalakiása figyelmet érdemel nemcsak
tektonikai, hanem kolajföldtani szempontból is. A flis tudományos vonatkozású vizs-

gálata, kutatása közvetlen gyakorlati, gazdasági jelentség.

A flisre vonatkozóan B e n t z P. F. (1961) megállapításai igen elgondolkoztatók

abban a vonatkozásban, hogy a hazai fliselfordulások egy része esetleg molassz jelleg

lehet. Elmek ellentmond Muratov M. V. (1962) szerint a regionális flis-övhöz való

kapcsolatunk. Nem foglalkozunk bvebben B r u n n H. J. (1959, 1961) Balkánra vonat-

kozó tektonikai összesítéseivel, melyek az ismert irodalom alapján újat nem mondanak.

Dél-tiszántúli mezozóos szerkezetalakulás

A Tiszántúl déli részén a varisztid orogenezis következtében megmerevedett kéreg-

rész egyenetlen térszíni alakiásának okát részben a varisztid orogenezisben, részben

az azt követ mozgási, lepusztulási szakaszokban kell keresnünk. Jelenleg legkiemeltebb

rész a Battonya (Bat) — zádorlaki vonulat, kissé mélyebb a pusztaföldvári (Pf), és még
mélyebb a Kikinda környéki terület. A tótkonósi (t) alsó—középs— felstriász Erdély
felé mutat kapcsolatokat mecseki jelleggel. A kaszaperi (Kasz) meszes-dolomitos fels-

triász is világosan erre utal. A nagyszénás! (Nsz) gresteni alsójúra hasonló a mecsekihez,

de K-felé Erdélyben is ismerjük ezt a fáciest. A tótkonósi (T) krinoideás felsjúra,

a pusztaszöllsi (Psz) calpionellás felsjúra— alsókréta erdélyi összeköttetést jelez.

Az alsókrétát követ ausztriai mozgások ezen a területen kiemelkedést okozhattak.

A nagyszénás! (Nsz) kérdéses alsójúra közvetlenül alsópannon alatt települ. A kiemel-

kedés ideje alatt vastag mezozóos összletek pusztihattak le. A törmelékanyag nyomozása.
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azonban mélyfúrási anyagból nem könnjní. Ez a terület csak pliocénban kerül ismét víz

alá.

Pusztaföldváron (Pf), Battonyán (Bat), Kikindán (Ki) az alsópannon képzdmé-
nyek durva alapkonglomerátummal közvetlenül az ópaleozóos gránitra, kvarcporfirra

transzgredálnak. A pliocénben bekövetkezett rendkívül gyors és nagy mérték süllyedés

az Alföld legvastagabb pliocén üledékösszletét eredményezte.

liarmadídszaki szerkezetalakulás

A krétavégi általános kiemelkedés után a Duna—Tisza köze és a ISIecsek-hegység

földtörténeti fejldésmenete továbbra is azonos. Az üledékképzdés a helvéti emeletben
kezddik szárazföldi képzdményekkel, majd tengeri tortonai rétegek következnek és

csökkentsósvizi szarmatával zárul a miocén. Nem nagy a süllyedés mértéke a phocénben
sem. Itt azonban már elkülönül a peremi és a medencekifejldés. Az ópaleozóos, paleozóos,

mezozóos medencealjzat különösen délen közel (300— 500 m) van a felszínhez, de még a

kiskrösi (Kk) süllyedésben sem mélyebb 1 500 m-nél. A stájer — attikai — rodáni moz-
gások vastagságkülönbségekben ,,kiemelt rögvonulatok és szigettenger”, fáciesben vala-

mint vulkáni tevékenységben (riolittufa, tufás, bentonitos közbetelepülések) nyilvánul-

nak meg.

A flis-öv a larami— pireneusi hegységképzdési szakaszban szárazra kerül és leg-

újabb adatok alapján (Üllés) a tortonai emeletben indul meg az üledékképzdés újra.

Hazai \dszonylatban itt még kevés adattal rendelkezünk, de M a r i n o v i c D. (1959,

1962) mimkáiból ismerjük, hogy a tortonai partszegélyi lithothamniumos mészkfácies

a bánáti nagy, kristályos kzetekbl álló kiemelkedés szegélyén a Tisza vonalában nyomoz-
ható.

A flissel kitöltött ,,árok” a pliocénban nagyobb mértékben süllyed, mint a tle
nyugatra lev terület, de kisebb mértékben, mint a Dél-Tiszántúl medencéi,

A Tiszántúl déli részén a krétavégi kiemelkedés után a pliocéban indult meg a

süllyedés. Eegmélyebbnek a flis-ö’í'tl keletre a Hódmezvásárhely—Makó É— D-i

irányú, 6000 ni mélységre becsült árokban feltételezzük. Ez déli irányban Jugoszláviában

is kimutatható, észak felé pedig csatlakozik a kelet— nyugat irányú nagy Békési-meden-

céhez, ahonnan még csupán a nagyszénási (Nsz) fúrás adatai állnak rendelkezésre.

A varisztid orogén óta az Alföld fejldéstörténetében legjelentsebb az ausztriai

hegységképzdés. A larami, szávai mozgások germán jelleg szerkezetalakulást ered-

ményeztek a Mecsek- és Bükk-hegységben. Fúrások alapján a mozgásformák kielemzése

az Alföldön nem lehetséges, de a töréses szerkezetalakulás és erteljes lepusztulás a jel-

lemz. Ugyanakkor a környez kéregrészeken nagy geoszinklináhsok kialakulása, gyr-
dése az alföldinél sokkal mozgékonyabb aljzatra utal. A phocénben \dszont, amikor

az említett geoszinklinálisokban a hegységképzdés— kiemelkedés, a kéregrész konszoli-

dációja megtörtént, az alföldi terület mozgékonnyá váhk.

A harmadidszaki szerkezetalakulás a stájer mozgási szakaszban történt feldara-

bolódás után ismét nagyot változik. A stájer mozgások még erteljesen hatottak a meden-

cék ,,sziklaaljzatára”. Ezután a fázis után az ország egész területe egységes medenceala-

kulattá vált. A szarmatát követ mozgások a nag^dektonikai viszonyokat nem befolyá-

solták. A jelenlegi vizsgálódási körünkön kívül es terület K e r t a i Gy. ,,paleogén

medencéje”, a stájer szakasz utáni nagy süllyed mozgásokban már nem vett részt,

az ohgocén képzdmények a felszínen vannak, illetve csak vékony pliocén üledékekkel

fedettek.

B alkay B. (1960) vizsgálatai szerint a vastagabb kéregrészek felett a fiatal

üledéktakaró vékony, vagy hiányzik, a vékonyabb felett viszont néha igen jelents vas-
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tagságú. Az eocén, oligocén és fleg az erteljes miocén vulkánosság diszjmiktív tövéses

szerkezetalakulás eredménye és ezeken a helyeken a kéreg elvékonyodott, meggyöngült.

A meggyorsult fiatalkori süllyedést az ezt követ izosztatikus kiegyenlítdés okozza.

Sz al ai T. (1960, 1961) a bels hegység romosodásával együttjáró magmás tevékeny-

ségre mutat rá. Az intemid jelleg területen a töréses szerkezetalakulás következtében a

vulkáni tevékenység élénk és a ,,kéreg” elvékonyodik. Ennek a területnek süllyedése

napjainkban is folyamatban van.

A mai térszín tengerszintfeletti magasságviszonyait egybevetve a mélyfúrások

eredményeivel, azt tapasztaljuk, hogy a vastagabb üledékek felett (Szeged, FerencszáUás,

Békési-medence, stb.) a térszín mélyebb (85— 90 mát. sz. felett), mint a Duna—Tisza

közi magasrögvonulatok felett (125 — 130 m a t. sz. felett).

Egyed L. (1957) szerint Pávai Vájná F. (1925, 1930) B e n d a E. (1934)

által kimutatott, értelmezett szintezési alappontsüllyedéseknek oka lehet a fiatal, még
nem diagenizálódott laza üledékek tömörödése. Cholnoky J. (1910) szerint a Duna—
Tisza összefolyásánál Titelnél és az Alibimári-mocsaraknál mutatható ki ez a jelenség

legélesebben.

Vizsgált területünkön a miocén vagy teljesen hiányzik vagy viszonylag kis vastag-

ságri. így a neogén üledékek medencealjzatának rétegvonalas térképe tulajdonképpen

az alsópannóniai képzdmények talpán szerkesztett viszonyokat, az idsebb paleozóos—
mezozóos képzdmények térszínalakulását mutatja. Ha a 9. sz. térképmellékletre tekin-

tünk, láthatjuk a phocén után kialakult kiemelked vonulatokat és süUyedékeket, ame-

lyek a Dima—Tisza közén NyDNy—KÉK irányúak a Tisza vonaláig, onnan K-re

pedig ÉÉNy— DDK-i irányban váltanak át. Az is leolvasható errl a térképrl, hogy

a Dima—Tisza közén az epikontinentális mezozóos és a felskréta— paleogén fliskifejl-

dés aljzat esetében a pannonban történt süllyedés jóval kisebb, mint a Békési-meden-

cében, vagy a Makó— Hódmezvásárhely vonalában Jugoszláviában is foljdatódó mélye-

désben. A kolaj és földgázmezk környékén feltárt számos fúrási adat azt mutatja,

hogy a süllyedés az alsópannóniai alemelet elején gyors volt, ezt bizonyítja az alsó szaka-

szában kifejldött, nyíltabb vízi keletkezésre utaló márgaösszlet. Ezután homokos— agya-

gos képzdmények következnek, jelezve a gyorsabb feltöltdési ütemet s ez átmegy a

fokozatosan egyre homokosabbá váló szakaszba, ami a siUlj^edés ütemének csökkenésére

utal és átvezet a lassan feltöltd felspannóniai és ,,levantei” összletbe. A pannóniai

képzdmények a kristályos aljzatra települ alapkonglomerátmntól a pleisztocén kezdetéig

egy teljes, összefügg üledékciklust képviselnek.
A vastag pannóniai üledékösszletben kétségtelenül fehsmerhetk a hajhtásos for-

maelemek, melyek keletkezésével kapcsolatban sokáig megoszlóak voltak a vélemények.

A hajhtásos formaelemeknek azon tulajdonságuk, hogy a fiatalabb képzdményekben
elhalnak, a rétegek egyre inkább megközelítik a vízszintes települést, típusosán a kompak-
cióból, a rétegtömörödésbl ered.

Mind nagy általánosságban, mind pedig egy, fúrásokkal srbben feltárt területet

vizsgálva az alsó- felspannóniai emelet között diszkordancia mutatható ki. Ez nyilván-

valóan a lefelé fokozottabban fellép rétegtömörödési folyamat és az alsópannóniai aleme-

let fleg agyagos, a felspannóniai alemelet uralkodóan homokos kifejldésének is követ-

kezménye. Az üledékképzdés közben fellép viszonylagos kiemelkedések fáciesváltozáso-

kat, homokosodást, homokkrétegeknek számyhelyzetben történ kiékeldését, a külön-

böz szintekre szerkesztett térképek tetzónáinak eltolódását okozták. Ezeknek a jelen-

ségeknek felkutatása elsrend fontosságú a szénhidrogénkutatások szempontjából' Leg-

újabb kutatásaink elssorban az ilyen jelleg felliahnozódások felderítésére irányulnak.

Ezekbl a mélyebb szintek idsebb képzdményeinek szerkezetalakulására követ-

keztetni nem lehet. A neogén medencealjzatnak mai helyzete a krétavégi szárazrakerülés

2 Földtani közlöny
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után üledékek hiányában nem mutatható ki részleteiben, az elállt helyzet komplex
folyamatok együttes hatásaként alakult ki, melyre a laza phocén üledékek mindent elbo-

rító kiegyenlít medence ,,tölteléke” települ.
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Deep-structural patterns of the Neogenic hasin portions of the Southern

Great Piain and their relation to the areas of South Baranya and
Yugoslavia

D R. V. DANK

With the stratigraphical account appearing in the Bulletin of the Hungárián
Geological Society, Vol. XCIII, p. 304— 324, 1963, the author describes the tectonic

patterns of the region.

The guiding principle of the previous workers was to investigate the stratigraphy
and the tectonics of the Great Hungárián Piain. Therefore, first of all the extent of the
Paleogenic hasin in the northem part of the Great Piain was ascertained. Despite the
scanty bore-hole data and the poor and controversial matéria! then available, the state-

ments by E. Vadász in 1935 proved to be relatively appropriate. He recognized a
Variscian basement overlain by Mesozoic formations. He held that the Austrian orogeny
played a major role in the tectonic development. E. Vadász recorded the presence
of an elevated land in the eastern part of the Great Piain, which began to sitik only in

Miocéné. He records that during Neogene, dislocations along fault planes as well as

epeirogenic subsideuces and uplifts had taken piacé. He pointed out that the Southern
part of crystalline basement probably was covered by sea during the Pannonian period.

Therefore, the final subsidence of the ancient mountains that occupied the area of the
present day Gteat Piain, was completed during the Pannonian, even though this process
did nt conie to an end, then. The later workers worked on the further details so as to
construct the tectonic patterns of the area. On the basis of new bore-hole data, they
progressively completed, modified and critically re-valuated the respective syntheses.

However, a virtually reál basis fór getting acquainted with the structure of the
basement of the Great Piain, was created by systematic oil prospecting.

Based on a imiform oil-geological synthesis of the lithology, tectonics and paleo-
geography of the basement, G. K e r t a i subdivided the basin formations of Trans-
danubia and those of the Great Piain int partial basins from the point of view of oü
prospecting and he determined their expected tectonic and oil-geological characteristics.

He constructed the isopach niap of the post-Sannatian sediments of Hungary. E.
K r ö s s y studied the area east of the river Tisza and pointed out the occurrences
of the Flysch in the northem part of the Trans-Tisza Region and he detennined the
paleogeographic relationships of these formations. He delimited the distribution of the
Tortonian and Sarmatian sediments and the thickness patterns of the Pannonian for-

mations. The author of the present paper reported on the stratigraphic, oil-geological

and tectonic conditions of the Southern Great Piain on the basis of the results fumished
by the most recent investigations. He compared and completed it with the up-to-date
evidences made available from the region of Yugoslavia. Accordingly, an additional
Flysch zone can be shown to exist and the maps showing the distribution of the Neogenic
basin sediments can be completed with new data.

The increasing number of boreholes, permits a further detailed subdivision. In
the Southern part of the Great Piain, the structures presented in Fig. 2, can be distin-

guished.
1. Neogenic basin of Baranya— Bács-Kiskun with basement of Paleozoic and

Mesozoic formations. Relatively high horst ranges within the buried basement of the
basin are:

a

)

Madaras— Pusztamérges
h

)

Szekszárd — Érsekcsanád—Jánoshahna
c) Izsák-(Dunaújváros) ^Kerekegyháza— Nagykrös.
Our knowledge of the depressions between them is still restricted.

2. Neogenic partial basin of the Tisza Graben with a
,
.Flysch” basement. Pro-

gressing from its junction with the Flysch zone of the northem Trans-Tisza Region
along the line of Törtei (Tö) —Jászkarajen (Jk),onthe Tisza river line southwards, one
can trace it farther well int Yugoslavia.

3. Neogenic partial basin of the Southern Trans-Tisza Region with a basement of

Paleozoic and Mesozoic fomiations. The detectable units are:

a) Pusztaföldvár— Battonya basement rangé
b) Hódmezvásárhely—Makó Graben
c) Békés Basin. On its northem margin, the presence of a Flysch zone running

in W— E direction and joining the Tisza Graben, is supposed.

2 *



A NAGYALFÖLD KÖZÉPS RÉSZÉNEK MÉLYFÖLDTANI VIZSGÁLATA

D R. VÖLGYI LÁSZLÓ*
(9 ábrával, I—IV. táblázattal)

Összefoglalást A Nagykörös—Szolnok— Hajdúszoboszló hel3'ségek vonalán mélyí-
tett szénhidrogénkutató méíjdúrások anj’agfeldolgozása alapján a szarmata és pannóniai
üledéLek földtani fáciesváltozásainak és szerkezeti viszonj'ainak áttekintését adja. Kzet-
tani és faunisztikai vizsgálatok eredménj'eként megállapítja, hogy az alsópannóniai al-
emelet bázisán elforduló szarmata korú. mészmárgakifejlödés és a’sekélytengeri szarmata
kifejldés egymást helj'ettesit fáciesek. Az alsópannóniai kzetkifejlödés vizsgálata során
bemutatja az öt alapadatra visszavezethet fáciestáblázat gj’akorlati felhasználását és a
jellegzetes üledékkifejldési típusokat. Tárgv-alja az alsó—felspannóniai határmegvonás
módjait a medenceiiledékekben, valamint a levantei emeletre vonatkozó megáUapitásait.
A szerkezetalakulést tárgj-aló fejezetben érdekldésre tarthat számot az úledékképzö-
dés és az epirogén mozgások kapcsolatának felderítésére kidolgozott módszer, amel\'-
nek alapján képet kapunk az intrapannóniai szerkezetalakitó mozgásokról és a pannóniai
üledékciklus egyes szakaszairól.

A terület körülhatárolása, kutatástörténet

A vizsgálat a Nagyköröstl Hajdúszoboszlóig terjed délnyugat-északkeleti

irányú, 150 km hosszú és 30 km szélesség területre terjed ki. Ez földtanilag az

észak-alföldi mezozóos aljzatú neogén medence déli szakaszát és a tiszántúli paleo-

zóos aljzatú neogén medence északi peremvidékét foglalja magába. A terület zöme
a flis aljzatú medencére esik.

A felszabadulás eltt az Állami Geofizikai Intézet torziósinga-mérései alapján

Nagj’hortobágyon (1918— 1934), Hajdúszoboszlón (1924— 1930), Karcag— Berekfürdn

(1927 — 1930), Debrecenben (Nagyerd 1929— 1933) és Tiszaörsön (1930—1933) méljntte-

tett a kincstár fúrásokat.

A felszabadulás után az 1947— 1953 közötti években a MASZOLAJ megbizásából

az Állami Geofizikai Intézet végzett torziósinga- és szeizmikus méréseket Hajdúszoboszló,

Szolnok, Debrecen és más területeken. A Kolajipari Szeizmikus Üzem 1954-tl rendszeres

tevékenységet fohüatott és igen sok kutatásra alkahnas területet készített el kutatófúrás

sok számára. Elször a már részben ismert és kutatott területek szeizmikus reflexiós és

részben refrakciós mérését végezték el 1943 — 1954-ben (Püspökladány, Túrkeve, Nádud-
var), majd 1954 — 1955 között felmérték a tárgjmlt terület nagy részét: Szolnok és kör-

nyéke (Alcsi, Szandaszölls), Rákóczifalva, Törtei, Nagykrös, Jászkarajen, Kisújszállás,

Tatárülés, Karcag— Bucsa, Kaba. A legjelentsebb az 1958— 1959 közötti Hajdúszoboszló

és környékén (Balmazújváros, Ebes, Józsa, Kaba-észak) végzett szeizmikus reflexiós

és refrakciós részletez mérés volt, mert az újabb eredmények alapján sikerült az országo-

* Egj’etemi doktori disszertáció rövidített eladása a Magj'ar Földtani Társulat 1962. VI. 6-i

szakülésén.
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san is jelents hajdúszoboszlói gázmezt feltárni. Segitette a kutatást az is, hogy 1959-ben

elkészült a Hajdúság egyesített geofizikai térképe.

A vizsgált kutatóterületek (zárójelben az els kutatófúrás megkezdésének évszáma)

a következk délnyugatról északkelet felé haladva: Nagykrös (1957), Törtei (1955),

Jászkarajen (1957), Szolnok {1953) és környéke: Hajtótanya, Alcsi, Szandaszölls (1958),

Rákóczifalva (1954), Túrkeve (1953), Kisújszállás (1958), Karcag— Bucsa (1955), Tatárülés

(1955), Püspökladány (1950), Kaba (1956), Nádudvar (1953), Hajdúszoboszló (1958) és

környéke: Balmazújváros, Ebes, Józsa, Kaba-észak (1960). A vizsgált mintegy 4 500 km ^-

es területen 10 év alatt 155 fúrás mélyült. A kutatófúrások nagy része harántolta a pan-

nóniai üledékeket és a miocénben, vagy az alaphegységben fejezdött be. Az olajföld-

tanilag jelents üledékekrl tehát sok földtani adatot szereztünk, ezért részvizsgála-

tainkhoz statisztikailag is elegend adat állt rendelkezésre.

I. A pannóniai emelet feküje és a szarmata kérdés

' A Nagyalföld középs területén a pannóniai emelet alsó- és fels szakaszra tagol-

hatóan mindenütt megvan, azonban vastagsága nagy mértékben változó. Feküje lénye-

gesen kisebb vastagságú miocén. Helyenként a mezozóikumig, st a paleozóikmnig terjed

I üledékhiány van.

I. A miocén teljes hiánya

j

I

i

I

Nagykrösön az els fúrás kis mélységben, 994 m-ben, mezozóos — valószí-

nleg alsókréta — mészkbe ért. A pannóniai rétegek alatt 906— 994 m között olyan

idsebb kzetekbl álló (mészk, diabáz) konglomerátum van, amelynek miocén kora

nem állapítható meg. A mélyebb helyzet nagykrösi fúrásokban jelen van a miocén

(kolajtároló), azonban távolodva nyugat felé, a 6. sz. fúrásban, a mély helyzet pannóniai

összlet alatt 1269 m-ben kvarcitpalát és gránitot fúrtunk. Újabban a Nagykrös melletti,

kálmán-hegyi fúrásokban az alsópannóniai alatt közvetlenül kolajtároló mezozóos

mészkbe jutottunk. Törteién, a földtani alakulat legmagasabb pontjain a pannóniai

emelet üledékhézaggal a szenon ,,flis” kifejldés rétegösszletére települ. A szárnyakon

kis vastagságú, lithothamniumos konglomerátmn és bentonitosodott riolittufás homokk
tortonai kifejldést találtunk a pannóniai feküben. A szannata hiányzik. A mély helyzet

9 sz. fúrás 1676 m-ben — a miocén hiányával — kvarcitból, fillitbl és dolomitból álló

breccsiát harántolt a pannóniai alatt, ami valószínleg a ,,flis” durvatörmelékes szakasza.

A Nagykrös irányába es ii sz. fvirás a ,,bels terület”-hez hasonló kiemelt helyen a

pannóniai alatt a miocén hiányával harántolta a krétát. Rákóczifalván a Szolnok irányába

es 3 sz. fúrás mély helyzetben a pannóniai emelet alatt, kréta faunás ,,flis”-be jutott.

Különös, hogy a magasabb helyzet többi fúrásban a miocén is megvan. Nádudvaron a

6. sz. fúrás a pannóniai alatt — magas helyzetben — 1663 m-ben inocerámuszos szenon

,,flist” harántolt. A többi fúrásban a miocén kimutatható. Hajdúszoboszlón, a földtani

alakulat tetpontján a miocén jelenléte kétséges. Az alsópannóniai agyagmárga itt a

felskréta — paleogén ,,flis”-re települ. Ezzel szemben a települt boltozat északi szárnyán

a legjellegzetesebb szarmata korú ooUtos mészkfáciest találtuk.

2. S z á r a z f ö 1 d i miocén

A Nagyalföld alsó- és középsmiocén szárazföldi üledékei Krössy E. 1956-os

értekezésébl ismeretesek. A Szolnok— Debrecen vonalában telepített újabb fúrások

is igazolták Krössy észak-északkelet felé vastagodó vulkáni összletét és részada-

tokkal egészítették ki, mint pl. a kisújszállási ríohttufa és kovásodott andezit (Völgyi,
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1959). Az irodalomban eddig nem ismertetett újabb mélyfúrási adatok alapján a Szolnok 1

melletti Zagj-varékáson igen vastag pannóniai rétegsor alatt fúrtunk bele a tortonai riolit-
:

tufába. Hajdúszoboszlón a kutatási terület északi szárnyán 100— 200 m-rl 500— 600 m-re
vastagodik a tufás — agglomerátiunos — lávás összlet Balmazújváros—Józsa—Hajdú-
böszörmény irányában. Két igen fontos és új földtani adatot is rögzitettek a Józsa—
Balmazújváros területén mélyült kutatófúrások. Az egyik az, hogy a miocén vnlkám'

képzdmények feküjében a ,,flist” találták, amit Vadász akadémikus legutóbbi

szintézisében valószinüsitett (Vadász, 1960). A másik tapasztalat az, hogy a

vulkáni képzdmények fedjében a szarmata mészk diszkordánsan települ és a vulkáni

összlet kiemelkedéseinek helyén kiékeldik.

3. A szarmata bizonyíthatósága és elválasztása
az a 1 s ó p a n n ó n i a i t ó 1

A középs- és felsneogén üledékfolytonosságának és a pannóniai emelet feküjének

kérdése területünkön is a szarmata jelenlétén vagy hiányán dl el. Már az elzkbl is

kitnik, hogy a vizsgált területen egységesen üledékfohdonosság nem lehet, a felsorolt

területrészeken mutatkozó teljes miocén-hiány következtében. Azonban a szarmata

kérdés általános jelentségére való tekintettel részletesen megvizsgáltam valamermyi

fúrás földtani adatait. A mimkahipotézis az volt, hogy a biztos alsópatmóniaiban lefelé

haladva kzettani és faunisztikai változás tapasztalható a kétségkívül tortonai vagy annál

idsebb képzdményekig. Tekintettel arra, hogy üledékfolytonosság esetén nem várható

lényeges kzettani különbség a homokköves, legalsó szakaszán pedig pelites alsópaimóniai-

tól, viszont a szarmata pannóniainál meszesebb kzetkifejldése más területekrl ismere-

tes, elssorban a kalcimnkarbonát-tartalom vertikáhs változását vizsgáltam. Ezzel egyide-

jleg -vizsgálva a faunaanyagot megállapítottam, hogy kimutatható mind a paimóniaitól,

mind a tortonaitól eltér faunaegyüttes. Ezzel a céllal 850 magfúrás anyagát vizsgáltam

meg kzettani— slénytani szempontból.

Nagykrösön a szarmata csak a fúrások egy részében van meg. Vastagsága 20 m.

A pannóniai emeletbl fokozatosan fejldik ki. A legfelül kolajtól barna színre festett

mészmárga lefelé haladva mészhomokkbe megy át. A mészmárga csak helyenként,

a mészhomokk azonban gyakran tartalmaz Cerithium- és Cardium-iédísk.^t, valamint

fleg Elphidium, Quinqueloculina és Triloculina fajokkal jellemezhet Foraminifera-

faimát. Magasabb térbeli helyzetben foraminiferás mészkkifejldésben is megtaláljuk.

A szarmata CaCOg-tartalma meghaladja a 70— 75 súlyszázalékot. Azon fúrásokban, ahol

a pannóniai emelet üledékhézaggal települ idsebb kzetekre, a CaCOj-tartalom nem
haladja meg az 50— 60 súlyszázalékot.

Törteién a szarmata hiányzik. Csupán egy példányban meghatározott Cardium

vindohonense smaradványa van. A pannóniai alján kzettani változás nincs és a mésztar-

talom nem haladja meg a 60 súlyszázalékot. Az idsebb miocén is erteljesen lepusztított.

Jászkarajenn a pannóniai emelet feküjében a homokos mészmárga — idsebb miocén

fölött — kzettani alapon lehetne szarmata, azonban kora smaradványokkal nem iga-

zolható. \'^astagsága 30 m. A Szolnok melletti hajtótanyai fúrásokban az alsópannóniai

,,márga-szint” alatt mészmárga és tufacsíkos márga települ a tortonai riolittufás réteg-

sorra. Faunája hahnaradványokból, kevés Foraminiferából, Ostracodából és bizonyta-

lan meghatározású csigákból áU. A Szolnok város melletti kolajmez fúrásaiban a

szarmata nem mindenütt van meg. Az alsópannóniai emelet alján megjelenik a medence-

kifejldés Dunántúlról ismert és ,,lemezes márgának” nevezett határrétege, majd 10— 30

m vastag hahnaradványos, foraminiferás mészmárga következik a tortonai riolittufára
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vagy lithothamniumos mészkre települve. A szarmata kor favmával nem igazolható

biztosan, mert tortonai elemekkel kevert.

A Szolnok környéki Alcsi és Szandaszlls fúrásaiban az alsóparmóniai alemelet

bázisán megjelenik a ,,mészmárga-szint” kis vastagságban. Szarmata kora csak valószín-

sithet. Rákóczifalván a faunával igazolt alsópannóniai agyagmárgakifejldés — a niárga

kimaradásával — hirtelen mészmárgafáciesbe megy át. A mészmárga vastagsága 15— 30

ni. Ennek a hirtelen változásnak tulajdonítható, hogy a Cardium sp., Rotalia sp., és

Elphidium sp. famiával valószínsített mészmárgás szarmata fels határán már az alsó-

j

pannóniaira jellemz Congeria banatica és Limnocardium lenzi is megjelenik, F'eküjében

tortonai homokk és lithothamniumos mészk van. A Túrkeve melletti fúrások vastag
' miocén kifejldése (200 111) a mély medencehelyzetnek megfelelen híven tükrözi a

I

szarmata — pannóniai üledékfolytonosságot. Az alsópannóniai alemelet alsó szakaszán,

j
a ,,márga-szintben” lefelé haladva mészmárgapadok települnek közbe, a korjelz alsó-

I
pannóniai fauna elmarad, csak néhány Osíracoífarmaradványt találimk, majd a szarmatára

I
jellemz Foramhiiferák kíséretében állandósul a mészmárga kzetfácies (Rotalia beccarii,

Elphidium sp.). A feküben lev tortonai rétegsor is hasonló kzetfácies, azonban a

j

Candorbulinák megjelenése, a glaukonitos jelleg és a lithothanmimnos— briozoás—
I amphisteginás mészk alapján a szarmatától elhatárolható. A kisújszállási fúrások érde-

kes megvilágításba helyezik a szarmata kérdést. Itt ugyanis az i. sz. fúrásban az alsó-

I

pannóniai alemelet alján az agyagmárgafácies — átmenet nélkül — gazdag faunát

tartalmazó márga, mészmárga és meszes homokk váltakozásából álló, kétségtelen

szarmata kifejldésbe megy át. Vastagsága 65 m. A rétegösszlet makro- és mikrofaunája

gazdag (30 faj). A szarmata feküje tortonai foraminiferás — lithothamniumos konglome-

rátum és riohttiifa. A 2 sz. fúrásban az alsópannóniai alemelet legalján a mészmárga kifej-

ldés szarmata faunát nem tartalmaz, hanem az alsópannóniaira utaló Silicoplacentina

sp.-t és Coneria doderleini-t, valamint Planorbis cfr. radmanesti fajt zár magába. A fekü

itt is tortonai lithothamninmos mészk és riolittufa. A 3. sz. és 4. sz. fúrásban a patmóniai

emelet feküjében és a tortonai riohttufa, valamint a mikrofaunát tartalmazó agyagmárga
fedjében kimutatható a mészmárgafácies, azonban szarmata kora faimával nem igazol-

ható. A Karcag és Bucsa között mélyült kutatófúrás alsópannóniai ,,márga-szintje”

alatt mintegy 15 m vastag mészmárga következik a tortonai lithothamnimnos mészk és

foraminiferás agyagmárgaösszlet fedjében. Kzettani alapon lehet szarmata, farma azon-

ban nem került el belle. A püspökladányi fúrásokban a pannóniai emelet feküjében

ugyancsak van mészmárga a tortonai konglomerátum felett. Szarmata kora farmával

nem igazolható. Karcag és Kunmadaras között a tatárülési földgázmez fúrásainak adatai-

ból egyértelmen megállapítható a szarmata hiánya, mert sem mészmárga, sem szarmata

farma nincs az alsópannóniai anyagmárga— niárgaösszlet és az idsebb miocén konglo-

merátmnos rétegsor között. Kábán a pannóniai emelet feküjében lev miocén foramini-

ferás—lithothamniumos mészköcsíkokat tartalmazó konglomerátum farmája tortonai és

szarmata alakokból álló
,
.kevert” Foraniinifera-társaság. Egy helyütt

,
.bemosott” jelleg,

elphidimnos— rotaliás Foraminifeya-iavúxát találtunk az alsópannóniai alemelet alsó

szakaszán, melyet ,,csillámos agyagmárga” helyi elnevezéssel ismerünk. A szarmata

tehát felteheten jelen van, de szintállóan nem mutatható ki. Nádudvaron az alsóparmó-

niai alemelet alján a márga szinttel csaknem egyidben jelenik meg a mészmárga (,,niárga-

mészmárga”-szint). Részletvizsgálatokkal megállapítható, hogy a farmaanyag a márga
alsópannóniai korát és a mészmárga miocén, legtöbb esetben szarmata korát bizonyítja.

A 20 fúrás közül 10 frrrásban a szarmata bizonyítható, 6 fúrásban valószínsíthet. 4
fúrásban lehetséges, i fúrásban pedig biztosan hiányzik. A szarmata vastagsága 10— 30 m
között változik. Makrofarmája: Cardium sp., Modiola sp.. Macira sp. és Planorbis sp.

Mikrofarmája a szarmatára jellemz Foraminiferákat tartalmazza, helyenként azonban
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tortonai elemekkel is keveredik. Feküje tortonai riolittufa és tufás agyagmárga, andezit-

tufa vagy piroxénandezit. Hajdúszoboszlón a kincstári II. sz. fúrás az alsópannóniai üle-

dékösszlet alatt mészmárgát, majd szarmata mészkövet harántolt 25 m vastagságban.

A MASZOLAJ Hsz-i. jel fúrása magasabb térbeli helyzetben vékony miocén után csü-

lámpala alaphegységet ért el. Ebben a fúrásban a szarmatát meszes homokk képviseli.

A földgázmezt feltáró Hsz-2. jel fúrás 1098- m-ben érte el az alsópannóniai alemelet

feküjét. A szarmata itt hiányzik. Tapasztalatunk szerint emelkedésirányban kiékeld.
A déli területen kb. 20 m vastag miocén durvaszem homokk Foraminiferái valószin-

sitik a szarmata kort. A középs és északi területrész oolitos durvamészkkifejldése

makro- és mikrofaima bizon}dtékok alapján kétségkívül szarmata korú. Ezen a 60 m
vastag, nagy mennyiség földgázt tároló összleten belül részleteiben is megfigyelliet

az a medencebeli szarmatára vonatkozó általános kifejldés, hogy a szarmata alsó szaka-

sza kevésbé meszes és agyagos, tufás betelepüléseket tartalmaz, fels szakasza pedig

meszes homokk, mészmárga, vagy mészk kifejldés. Hajdúszoboszlón eddig 91 faj

igazolja a szarmata kort.

Hajdúszoboszló környékén az ebesi, balmazújvárosi és Kaba-északi területen

ugyancsak kzettanilag és faimisztikaüag bizonyítható szarmata mészkfácies van.

A kzetkifejldést vizsgálva megállapítható, hogy az alsópannóniai alemelet

feküjében csak a magas térbeh helyzet hajdúszoboszlói és nagykrösi, valamint kis-

újszállási területeken találtimk durvább szem üledékeket. Másútt az alsópannóniai

üledékösszlet a biztosan tortonai vagy idsebb feküig bezárólag pelites jelleg. Az alsó-

pannóniai alemelet alján — keresve a szarmata jelenlétét vagy hiányát — a kzettani

elválasztás lehetségét a nagy számban végzett kalcimnkarbonát-tartalom vizsgálatok

feldolgozása adta (i. ábra). Az egyesitett jelleggörbékbl kitnik, hogy a mészmárga

kzetfácies a vizsgált 12 terület közül 10 területen bizonyítható és csak 2 területen hiány-

zik (Törtei, Tatárülés). A mészmárga képzdés a tengervíz fizikai és kémiai viszonyainak

eltér voltát mutatja az agyagmárga — márga képzdéssel szemben. Ez a kzettani

határ a mélyfúrások elektromos lytikszelvényeiben is rögzíthet. Az alsópannóniai

alemelet alján tehát a kzettani változás ténye bizonyított.

A famiavizsgálatokat a Kolajipari Tröszt Laboratórimnának munkatársai végez-

ték: Majzon E., Szepesházy K., Kváry J., Széles M., Csongrádi
Béláné. Területünk szarmata faunája 47 nembl, 59 fajból és 544 meghatározott egyedbl
á11 A fauna összetételét vizsgálva megállapithatjirk, hogy lényegileg molluszkákból és

Foraminiferákból áll. A molluszkák 15 nemébl 10 jut kagylóra és 5 a csigákra. A csök-

kentsósvíz szarmatára jeUemz kagylók korjelz nemeit képviselik a Cardium, Limno-

cardium, Ervilia, Donax, Mactra, Modiola-íélék. Érdekesség az Irus, Lucina kagylók,

valamint a Mohrensternia csiga megjelenése, amelyeket P a p p Adolf (i959) a Bécsi-

medence szarmatájának szintezésére alkalmasnak talált. A csigák általában kis számúak

és fajra kevéssé határozhatók meg. Ostracodákat elég bven találtrmk a faima anyagban.

Meghatározni azonban csak 9 nemet és 16 fajt sikerült. Széles Margit Ostracoda-

vizsgálatai alapján (Széles, 1958) a Cythereis nem egyes fajait és a Loxoconcha-]s.Qgj

részét tartja a szarmatára jellemznek. A fauna anyagban a molluszkák után kétségkívül

a Foraminiferáknak van legnagyobb jelentsége. A vizsgálati anyagban 15 nemmel és

28 fajjal vannak képviselve. A Foraminifera-izxmü. korjelz értékét Majzon E. vizs-

gálataira (Majzon, 1958) alapitottam. Az általa szarmatára jellemznek tartott faimát

jól fel lehet ismerni az anyagban. Megtalálhatók a vezéralakok: Haplophragmium lituus

K a r r e r
,
Nubecularia novorossica Karr. etSinzow. Az Elphidiumok sok neme,

a Rotalia beccarii E i n n é és a Honion granosum d ’ O r b . elfordulása, valamint a

csökkentsósvizet is jól tr Cibicides lobatulus Walker et Jacob és a Miliolidae

család kis fajszámban való megjelenése igazolja azt a megállapítást, hogy a sótartalom-
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ingadozás a medencebeli szarmatára is jellemz. Az egyéb állatcsoportok faunaanyaga

a mészalgák, Bryozoák, Spatangidák és halak smaradványaiból adódik.

A kzettani és famiisztikai bizonyitékok területenkénti adatait tünteti fel az

I. táblázat.

I. Táldzat. — Tahié I,

Terület Kzet Fauna Bizon5Útási
érték

< Nagykörös X X 100
Törtei — — 0
Jászkarajen X — 50
Szolnok— Haj tótauya . . . X 75

ti Szolnok X p 75
J Rákóczifalva X p 75

: Túrkeve X ? 75
; Kisújszállás X X 100

Tatárülés — — 0
1

Karcag— Bucsa X — 50
h Püspökladány X — 50
1

Kaba X r 75
i

Nádudvar X X 100
Hajdúszoboszló

1

100

I Ennek alapján;

I
Bizonyított (loo) a szarmata: Nagykrös, Kisújszállás, Nádudvar, Hajdúszoboszló-

I Valószín (75) a szarmata; Szolnok— Hajtótanya, Szolnok, Rákóczifalva, Túrkeve, Kaba

^

Lehetséges (50) a szarmata: Jászkarajen, Karcag— Bucsa, Püspökladány

Hiányzik (O) a szarmata: Törtei, Tatárülés.

A kzettani és faimisztikai bizonyítékokból kitnik, hogy a vizsgált területnek alig

1/3-án bizonyítható a szarmata jelenléte és a valószínvel együtt is ahg több mint 3/5-én.

Tisztázandó kérdés a ,,mészmárga-szint” és a biztos szarmata mészkösszlet viszonya is.

A megfigyelési tény a következ: Ahol mészmárga szint van, ott a feküjében hiányzik

a szarmata' egyéb kifejldése. Egymás fölött seholsem találhatók, mert ahol a partszegélyi

, kifejldés szarmata megvan, ott a pannóniai összlettl élesen, mészmárga átmenet nélkül

határolható el. A vizsgált terület eltér az Alföld egyéb területeitl a pannóniai — szarmata

I

határ kifejldésére vonatkozóan. A békési területen ugyanis az alapkonglomerátum—
homokk— mészmárgaösszlet kétségkívül alsópannóniai korú. A vizsgált terület délnyu-

gati részén, Nagykrösön ugyanilyen kzetki fejldés összlet bizonyíthatóan szarmata.

Az I/3. fejezet alapján világos, hogy a vizsgált területre vonatkozóan — ha egy-egy terü-

letrészt elszigetelten vizsgálunk — ugyanazt a szintet hol szarmatának, hol pannóniainak

minsítenénk attól függen, hogy kzettani, vagy faunisztikai bizonyítékot tartunk

elsdlegesnek.

[

Mivel a faimával bizonyított szarmata felett pannóniai farmát tartalmazó mész-

márga egy fúrás szelvényében sehol sincs, izokrón fáciesek. A felsorolt bizonyíthatósági

értékek alapján a ,,mé.szmárga-szint” földtani kora szarmatának minsítend.
Azért volt szükséges ezt a kérdést részvizsgálat tárgyává tenni, mert eddigi gyakor-

latimkban sokszor egymástól néhány száz méterre lev fúrásban is teljesen megmagya-
rázhatatlanul hol pannóniainak, hol szarmatának minsítették a laboratórimni vizsgála-

tok a mészmárga szintet. Ha a mészmárga faunamentes volt vagy alsópannóniai faunát

tartalmazott,1—2 példányban is pannóniai korúnak minsült, de ez esetben a feküben
a szarmatát nem lehetett megállapítani, legfeljebb a tortonait. Ha a mészmárga Forami-

niferákat, vagy jellemz makrofaimát tartalmazott, úgy a konnegállapítás szarmata

volt akkor is, ha ez földtani metszetekben, vagy térképekben megmagyarázhatatlan
maradt.
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A vizsgált terület szarmata kifejldésére vonatkozó összegezett megállapítások
tehát a következk;

1. A szarmata nem egységes kifejldés a területen, hanem csökkentsósvízi, sziget-

tenger jelleg.

2. Az alsópannóniai alemelet feküjében sok helyütt elforduló ,,mészmárga kifej-

ldés” és a partszegélyi — sekélytengeri szarmata kifejldés egymást helyettesit izokrón
fáciesek.

3. A ,,mészmárga-szint” szarmata és pannóniai famiát egyaránt tartalmazhat, ami
a regressziós szarmatából a transzgressziv pannóniaiba való átmenetet jelzi.

II. Az alsópannóniai alemelet kifejldése

Mélyfúrásaink legnagyobb részének f célja az alsópannóniai üledékek kolajföld-

tani értékének megállapítása volt. Ezért a mélyfúrási geológia sok módszerét felhasz-

nálva, méterenkénti furadékmintavétellel, a fúrási sebesség méterenkénti regisztrálásával,

mintegy 1000 magfúrással és az elektromos furólyuk-szelvényezés sokféle módszerével
igyekeztünk a vizsgált terület földtani felépítését részletesen megismerni.

I. Kzetkifejldés és anyagszármazás

Az alsópannóniai alemelet kzetkifejldése két f kzettípusból, agyagból és homok-
ból áll. Szemnagysági szempontból az agyag frakciótól a finom-, illetleg középszem
homokig az átmeneti típusok (homokos agyag, agyagos homok) is megtalálhatók. A kalci-

umkarbonát-tartalom változásával a meszes agyag, agyagmárga és márga kzettípusokat

különböztethetjük meg. A homok mindig tartalmaz meszes vagy agyagos— meszes köt-
anyagot, ezért a homokk elnevezés illeti minden esetben.

Az agyagos kzeteknél a CaCog-tartalom a kzetnév szempontjából is dönt jelen-

tség. Magvizsgálataink a CaCOj-tartahnat százalékosan, a kzet térfogatsúlyát g/cm®-

ben határozzák meg. A CaCOg-tartalom kzetnév jelöl értékhatárait üledékes kzettani

nomenklatúra alapján a következknek vettem:

Agyag 0— 10 súly% CaCOg
Meszes agyag 10— 20 ,, ,,

Agyagmárga 20— 40 „ ,,

Márga 40— 60 ,, ,,

Mészmárga 60— 80 ,, ,,

A mellékelt CaCoj-tartalom diagramokból (i. ábra) megállapítható, hogy az

alsópannónai alemeletben felfelé haladva a mésztartalom minden területen törvényszeren

csökken. Az egyes területek görbéit vizsgálva megállapítható, hogy Nagykröstl Szol-

nokig a lefutási görbék menedékesek. Törtei kivételével — ahol mészmárga nincs —
a mészmárgából kiindulva márga, majd agyagmárgafáciesbe megy át az alsópannóniai

pelit, a felspannóniai határon pedig már meszes agyag kzetkifejldés. A mészmárga

és agyagmárga között az átmenet, a legmélyebb helyzet Szolnok— hajtótanyai területen

a leguikább folytonos. Szolnoktól Nádudvarig a lefutási görbék meredekek. A mészmárga
szint után a márga szint kis vastagságú, sokszor a fúrások abszolút mélység-különbségein

belül egybeolvad a mészmárgával. Az agyagmárgafácies csaknem teljesen kimarad és

az alsópannóniai üledékösszlet vastagságának háromnegyed részében agyag és gyengén

meszes agyagfácies uralkodik egészen a felspannóniai határig. Kivétel a tatárülési

terület, ahol a szarmata hiányzik, az alsópannóniai alemelet nagy részén pedig az agyag-
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márgafácies uralkodik. További eltér jelleg Tatárülésen az, hogy a felspannóniai határ

eltt hirtelen csökken a mésztartalom az agyagfácies értékére, ami esetleg a határmeg-

vonás bizonytalanságára utal.

A homokkkifejldés szerimagysági és ásványtani vizsgálatával legntóbb Csöng-
rádiné foglakozott (1957). Vizsgálatai szerint az alsópannóniai homokk uralkodó

szemnagysága: 0,1— 0,2 mm. Ez a szemcseméret a Hajós M. —Miháltz I. féle

beosztás szerint aprószem homoknak felel meg. Jól osztályozott volta ellenére 20°4-nál

több fmomszem (0,06 mm) homokot is tartalmaz. A javasolt szemnagysági kzetbeosz-

tás szerint (Bárdossy Gy.) egyértelmen finom homoknak minsül.

I& I

J. ábra. Az alsópannóniai és szarmata emelet CaCOs-tartalma területenként. Magyarázat :

I. Jászkarajen, 2. Nagykrös, 3. Törtei, 4. Hajtótanya, 5. Szolnok, 6. Rákóczifalva, 7. Túrkeve, 8. Kis-
újszállás, g. Tatáriilés, 10. Bucsa, ii. Kaba, 12. Nádudvar

Fig. I. CaCO, content of the Tower Pannonian and Sarmatian sediments fór regions. Explana-
t i o n : I. Jászkarajen, 2. Nagykrös, 3. Törtei, 4. Hajtótanya, 5. Szolnok, 6. Rákóczifalva, 7. Túrkeve

8. Kisújszállás, 9. Tatárülés, 10. Bucsa, ii. Kaba, 12. Nádudvar.

A homokkkifejldés mikroszkópi vizsgálatának általánosítható eredménye az,

hogy az ásványos összetétel uralkodólag kvarc és kvarcit, rendszerint meszes vagy agya-

gos kötanyaggal. A kvarc mellett a csillámok változó mennyiségben találhatók, fleg

muszkovit formájában. A nehézásványok közül nralkodó a gránát és a tnrmalin. Kis

mennyiségben található a staurolit és a disztén. Alárendelt jelentség a biotit és a klorit.

Igen kis mennyiségben és ritka elfordulásban ismerhet fel a magnetit.

A homokk közleked porozitása 5—40% széls határértékek között változik.

Ha a mérési adatokat gyakoriság-diagramban ábrázoljnk, akkor kitnik, hogy a gyakori-

ságban 10,20 és 30%-nál kapimk maximális gyakoriságokat (2. ábra). Az átlagos közle-

ked porozitás tehát 20%, azonban gyakori a 30%-os érték is. Az alsópannóniai homokk-
tárolók szemcseközti hézagossága, az ideális Schlichter - féle modell széls értékeit

véve figyelembe (47,64% max. és 25,96% min.) alacsony érték, gyakorlatilag azonban

közepesnek mondható és jól egyezik a pannóniai medenceüledékek dunántúli átlagérté-

keivel. A porozitás, függvénye lévén a szemcseméretnek, osztályozottságnak és koptatott-

ságnak, azt kell — közvetve — megállapítammk, hogy az alsópannóniai homokk szem-

cséi kevéssé koptatottak. Koptatottsági vizsgálatok nélkül is ki lehet ezt jelenteni, mert
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a szemnagyság finomszem és a homok jól osztályozott, porozitás értéke pedig az elméleti

alsó határ környékén van. Ez csak iigy lehetséges, ha a szemcsék szögletesek, vagy csak
kissé koptatottak. A finomszem üledék kis méret koptatottsága üledékképzdési szem-
pontból érthet és a nkroszkópi vizsgálat is igazolja. Az áteresztképességre vonatkozó
adataink széles határok között változnak i — 200 nUidarcy értékig.

A két f kzettipus, az agyag és a homok közötti átmenetet képez homokos
agyag, illetleg homokos agyagmárga uralkodó kzetfáciese az alsópannóniai üledékek-
nek. Szigorú tudományos vizsgálat alapján nagyon kevés olyan agyagot vagy agyag-
márgát találnánk, amelyeknek 10—12% finomliomok-tartalma ne lenne. Gyakorlatilag
azonban ezt célszer még az agyag— agyagmárgafácieshez sorolni, mert ellenkez eset-

ben lehetetlenné tenné a rétegsor tagolását és nehezítené a szintbeli tájékozódást.

Porozitás térfogat %

2. ábra. Alsópannóniai homokkkifejldés porozitásának gyakorisági görbéje

Fig. 2. Frequency cnrve of the porosity of the kower Pannonian sandstone formation

A pannóniai üledékösszlet anyagszámiazási kérdése ma még megoldatlan. Az eddigi

ásványtani vizsgálatokból egyértelmen az a következtetés, hogy a pannóniai üledékek

anyaga metamorf kzetekbl szánnazik. Csongrádiné (1957) nehézásvány-vizsgá-

latai a metamorf eredetet a gránát és turmalhi túlsiilyával és a magnetit kis mennyiségé-

vel igazolják. Azonos lehordási területre utal az a tény, hogy a medencében a fáciesviszo-

nyok — helyi jelleg változásoktól eltekintve — ugyancsak azonosak. A finomszem,
kis koptatottságú, de nagy vastagságú üledékképzdés a fokozatos süllyedéssel lépést

tartó lepusztítást követel meg. Nyitottnak tekinthet ma még az üledékgenezis kérdésé-

nek második, tektonikai — sföldrajzi része, vagyis az, hogy hol helyezkedett el a lehor-

dási terület. Megjegyzem, hogy vizsgált területünk nagy részének alapkzetét alkotó

felskréta ,,flis” ásványos összetétele is metamorf kzeteredetre utal, nem szabad tehát

számításon kívül hagynumk a krétából való másodlagos átdolgozás lehetségét sem.

A miocén az Alföld középs területén hiányos (lásd I. fejezet) és ahol hiányzik, ott a

pannóniai üledékek feküje metamorf kzet, vagy kréta ,,flis”. A lehordási területre

vonatkozóan legújabb mélyfúrásaink további támpontot adnak. Az Alföld ismert kristá-

lyos vonulata (Krössy, 1959; Völgyi, 1959) dél— délkeleti irányban nagy mér-

tékben növekedett azáltal, hogy az endrdi, pusztaföldvári, mezhegyesi és battonyai

mélyfiirások metamorf-kristályos, paleomagmás és paleovulkáni alaphegységet tártak

fel. Az Alföld déh részén a pannóniai emelet közvetlenül alapkonglomerátmnmal települ

a paleozóos kzetekre. Ezzel egyidejleg az alaphegység délkelet felé fokozatosan emel-

kedik. A kristályos alaphegység felszíne Pusztaföldváron 1750 ni, Battonyán 1050 m,

az Arad irányában folytatódó vonal mentén, Zádorlakon 800 m. Az Alföld keleti szélén.



Völgyi: A Nagyalföld mélyföldtani vizsgálata 149

az országhatáron túl, a romániai fúrások Nagyváradtól Aradig, mindenütt kristályos alap-

hegységet tártak fel. Tovább keletre a pannóniai partszegélyt is megtaláljuk Erdélyben

a Bihar- és Kxassószörényi-hegységekben. Végeredményben tehát uralkodólag kristályos

aljzatra történ pannóniai transzgressziót és kristályos hegységbl történ lehordást keU

megáUapítammk a pannóniai emeletben. További sföldrajzi következtetésként adódik

a délrl benyomuló transzgresszió, amely az Alföld déh területein durva alapkonglome-

rátmnot hagyott bizon5dtékul. Észak felé haladva vékonyodó és a Magyar-középhegység

öbleiben elhaló paimóniai üledékek jelzik a maximáhs benyomulás északi partszegélyét.

Keleten pedig Erdélyben találjuk a paimóniai partvonal földtani bizonyítékait.

2. Szénhidrogénkutatás szempontjából fontos fácies-
jelz adatok

Az elz fejezetben ismertetett általános kzetkifejldésen kívül meg kell vizsgál-

mmk az alsópannóniai üledékek térbeh helyzetét, vastagságváltozásait, a két alapvet
kzettípus (homok és agyag) egymáshoz való viszonyát és az üledékkifejldési jellegzetes-

ségeket. Ezek olyan földtani adatok, melyek a szénhidrogénkutatásban nélkülözhetetle-

nek. A kolajföldtani gyakorlatban szükséges a részletadatokat is tartalmazó pontos

számszerség (II. táblázat).

A földtani alapadatok a következk:

I. A rétegösszlet talpának tengerszint alatti mélysége

II. A rétegösszlet vastagsága

III. A teljes homokkvastagság
IV. Az elkülönül homokkrétegek és rétegcsoportok száma (rétegesség)

V. A rétegösszlet homokossági százalékaránya

Az abszolút mélységnél és a rétegvastagságnál a maximális, minim ális és területi

átlagadatokat is feltüntettem. A teljes homokkvastagságnál és homokossági százaléknál

területi átlagokat adtam meg. A rétegességnél a fels szám az összes homokkrétegek
számát jelenti, az alsó pedig a sorozatba nem tartozó homokkrétegek számát. Az öt

alapadatot úgy választottam meg, hogy azokból egyszer számítással nyerhetünk újab-

bakat is. így például, ha az alsópannóniai alemelet talpának tengerszint alatti mélysé-

géhez (I.) hozzáadjuk (az ellenkez eljel miatt levonjuk) a rétegösszlet vastagságát

(II.) megkapjuk az összlet tetejének tengerszint alatti mélységét:

Összlet tet = I. + II.

Ha a rétegösszlet vastagságából (II.) kivonjuk a teljes homokkvastagságot (III.) meg-
tudjuk az agyagos rétegsor összvastagságát :

Agyagos összvastagság = II.— III.

Ha a teljes homokkvastagságot (III.) osztjuk az elkülönül honiokkrétegek számával
(rV.) akkor meghatározhatjuk a homokkrétegek átlagos vastagságát, vagjds azt, hogy
a rétegsor vastagpadosan, vagy vékonypadosán rétegzett:

Átlagos homokkvastagság = III./IV.

A homokossági százalékarány (V.) kifejezi azt, hogy a teljes üledékösszletnek hány száza-

léka homok:

Homokossági százalékarány (V.) = loo
II.

Amennyiben a homokkrétegek csoportba tömörülnek, úgy a IV. oszlop két számot tar-

talmaz. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a sorozatban hány homokkréteg van, úgy
a fels számból le kell vonni az alsót. Megjegyzem, hogy sorozatnak olyan homokk-
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11 . táblázat — Table 11 .

Fáciesjelz földtani adatok — Geological characteristics of facies

Kutatási terület
Alsópannóniai

I.
1

II.
1

III.
1

TV.
1

V.

Nagykörös
-775

— 960
— 1140

100
230

290
35 4 15

Törtei
— 1260

-1430
—1800

340
450

610
45 15 10

Jászkarajen —1280 340 35 10

3

10

Szolnok— Hajtótanya —1890
630

700
760

90
9

5

13

Szolnok -1930
760

900
950

190
16

6
21

Szolnok— Alcsi — 1980 830 105 14
6

13

Szolnok—Szanda — 1760 700 100 10 .

7
14

Rákóczifalva
— 1300

-1430
— 1660

460
530

600
75 5 14

Kisújszállás
-1455

-1470
—1500

400
430

470
100 6 23

Karcag—.Bucsa -1730 720 130 10

3

18

Püspökladány —1880 90Ö 90 20
4

10

Túrkeve —2030
510

650
950

180
15

6
24

Karcag—Tatárülés
-1445

-1490
-1535

630
650

660
80 5 12

Kaba
— 1880

—1910
-1995

650
670

700
50 4 7

Nádudvar
-1490

—1600
— 1660

630
760

860
40

15

9
7

Hajdúszoboszló 980 120 6 3 5

Magyarázat: I. A rétegösszlet talpának tengerszint alatti mélysége, méterben, II. A réteg-

összlet vastagsága méterben, III. Teljes homokkövastagság méterben, IV. Homokkrétegek száma (fent)

és elkülönült, csoportba nem tartozó homokkrétegek száma (lent), V. Homokossági %
Explanation: I. Depth of the bottom of the sequence in meters below sea level, II.Thickness

of the sequence in meters, III. Totál thickness of sandstones in meters, IV. Nrunber of sandstone beds
(above) and of isolatcd sandstone layers (below), V. Percentagé of sand content

rétegeket vettem, amelyeket 3 —5 méternél nem vastagabb agyagmárgapadok választanak

el egymástól. Ily módon azt is megtudhatjuk a táblázatból, hogy az agyagmárgával

elválasztott, de csoportba tömörül homokköves rétegcsoportnak közelítleg mennyi

a vastagsága.
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A fenti adatok ilyen összefüggése egyes fúrások összehasonlítására igen elnyösen

és pontosan használható.

a) Az alsópannóniai alemelet térbeli helyzete. Az egyes

területek mélyfúrási átlagadatai alapján (3. ábra) abszolút {tengerszint alatti) mélységben

számolva magas térbeh helyzet
(
— 800— io5o)m terület Nagykrös és Hajdúszoboszló.

Közepes térbeli helyzet
(
— 1300 m) Törtei, Jászkarajen, Rákóczifalva, valamint Kende-

res, Elisújszállás, Kunmadaras, Nádudvar
(
— 1400—1500 m) területe. Mély térbeh hely-

zet (—1600— 2000) Szolnok és környéke (Hajtótanya, Alcsi, SzandaszUs), valamint

Túrkeve, Bucsa, Püspökladány, Kaba területe. Ha a két legmagasabb helyzet terüle-

3. ábra. Szerkezeti térkép az alsópannóniai alemelet talpáról. Magyarázat; i. Az alsó-

pannóniai alemelet talpának tengerszint alatti mélysége méterben, 2. Feltételezhet idsebb {alaphegységi)
szerkezeti irányok, 3. Álboltozat csapásiránj-a

Fig. 3. Tectonic mapof the bottom of the Lower Pannonian. Explanation; i. Depth^of
the bottom of the Fower Pannonian substage in meters below sea level, 2. Presumable ancient tectonic

trends (in the basement), 3. Strike of a pseudo-anticline

tét, Nagykröst és Hajdúszoboszlót összekötjük, iigy DNy—ÉK-i irányt kapunk. Ezen
szelvényvonal mentén az alsópamióniai alemelet bázisa Nagykröstl Szolnokig süllyed.

A szolnoki mélyterület után közepes mélységre emelkedik Kisújszállás—Karcag—Nádud-
var vidékén, majd hirtelen magas helyzetvé válik Hajdúszoboszlón. Nagykrös és Hajdú-
szoboszló között tehát DNy—ÉK-i metszetet tekintve, olyan medencét találunk, mely-

nek délnyugati oldala északkelet felé részarány távolságig süllyed a mélypontig,

fol)rtatólag 2/4 részarányban közepesen emelkedik, majd ismét 1/4 részarányban emelke-

dik az északkeleti oldalig. Ha a két legmélyebb helyzet területet, Szolnokot és Túrkevé-

tl nyugatra lev mélyterületet összekötjük, úgy közelítleg ÉNy— DK-i irányt kaprmk.

A kutatófúrások — a kolajföldtani célnak megfelelen — a legmagasabb térbeli helyzet
területeket táfták fel. Ezért a rétegvonalas térképen kutatási területeinket egy-egy záródó

szerkezeti egység jelzi. Az így kapott rétegvonalas térkép azonban elssorban morfoló-

giát jelent, azt is túlzottan szabályos formákban, mert a kutatófúrásoknak viszonylag

kis területre koncentrált volta további részletezést nem tesz lehetvé. Szerkezettani vizs-
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gálatokból azonban kielemezhet az is, hogy medenceüledékeinkben ..tektonikailag

preformált morfológiával” állunk szemben (lásd V. fejezet).

b) Az alsópannóniai alemelet vastagsága. Az alsópatmóniai

üledékek vastagsága a kolaj földtani gyakorlatban azért jelents, mert a kolajkeletkezés-
hez nagy mennyiség pusztuló szerves anyagra lévén szükség, kolaj- és földgázképzdést
elssorban nagyobb vastagságú üledékösszletben tételezhetünk fel. A vastagságváltozások

pedig a várható tárolókzet lehetségeket befolyásolják. Ilyen szemszögbl vizsgálva az

alsópannóniai üledékeket vékony, közepes és vastag területrészeket különböztethetünk
meg. E; szerint az alsópannóniai üledékösszlet vékony (100— 300 m) Nagykrösön és

Hajdúszoboszlón, közepes vastagságú (300— 600 m) Törtei, Jászkarajen, Rákóczifalva

Fiz.. 4 - Variation of the sand content of the hower Pannonian sediments. Explanation: i.

5 jto 10 p. c., 2. 10 to 15 p. c., 3. 15 to 20 p. c., 4. 20 to 25 p. c., 5- Directions of the increase in
sand content

és Kisújszállás területén, vastag (600— 900 m) Szolnokon és környékén, valamint Túrke-

vén, Karcagon, Bucsán, Püspökladányban, Nádudvaron és Kábán. A közepes és nagy
vastagságú területek tehát tiilsúlyban vannak.

c) Az alsópannóniai alemelet homokossága. Az alsópannó-

niai üledékek pelit— pszammit arányának \dzsgálata egyrészt fényt vet az üledékképzdés

változásaira, másrészt gyakorlati szempontból a szénhidrogén-keletkezés és tárolás

szempontjából fontos. A vizsgálat elvégzéséhez mintegy 100 fúrás adatait használtam

fel. A pontosság érdekében a fúrások elektromos lyukszelvényeinek természetes poten-

ciál-görbéjébl határoztam meg egy-egy fúrás alsópannóniai homokkrétegeinek vas-

tagságát. A homokkrétegek összvastagságát kivonva a teljes alsópannóniai vastagság-

ból, megkapjuk a pelit összvastagságát. A pelit— pszanunit arány gyakorlati használata

azonban nehézkes lenne, ezért a homokossági százalékot számítottam ki (lásd II. táb-

lázat) .

Knnek alapján megállapítható, hogy az alsópannóniai üledékösszletnek mini-

máhsan 5%-a, maximálisan 24%-a pszammit, tehát uralkodóan pehtes jelleg. A homo-

kossági adatokat térképen ábrázolva (4 . ábra) a homokosodás irányára vonatkozóan

nyerünk értékes adatokat. Hajdúszoboszlótól Túrkevéig fokozatosan emelkedik (5
— 24%)

a homokosság. Ezzel ellentétes irányban Törteitl Szolnokig ugyancsak növekedik (10—
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21%). Törteitl Nagykrösig ismét az els iránnyal egyez (ÉK—DNy), de kis mérv,

homokosodás (10—15%) tapasztalható. Összehasonlítva a vastagságot, a rétegvonalas

térképet és a homokossági térképet, általános megállapításként kimondhatjuk, hogy az

alsópannóniai alemelet ott homokosabb, ahol vastagabb és mélyebb térbeli helyzet.

Ez a felismerés kisebb területre szorítkozva is igazolható. Az alsópannóniai medenceüle-

dékeket mélyfúrásokkal kutató geológusok jól ismerik az álboltozat szárnyáról az

emelkedés felé vékonyodó és sokszor teljesen kiékeld homokkrétegek kifejldését.

d) Ü 1 e d é k k i f e
j

1 d é s i jellegzetességek az alsópannóniai
alemeletben. A homokkpadok mélysége, vastagsága, sziutállósága vagy lencsés-

sége, alapveten meghatározza a várható kolajföldtani eredményt. A szintállóság, vagy

lencsésség — a térbeli helyzeten kivül — a szénhidrogéntároló kiterjedését és záródását

határozza meg. Földtani jelentsége pedig az, hogy rávilágít az üledékképzdés változá-

saira, zavartságára vmgy nyugodtságára. A részletes földtani metszetek alapján kifejl-

dés-típusokat különböztethetünk meg. A szintállóság jellemzje az elkülönült vastagpa-

dos homokkkifejldés (5. ábra c). Az alsópannóniai agyagmárgaösszlet alsó szakaszán

kis számú (3— 5 db), vastag homokkpad jelenik meg, nagyjából azonos vastagságú

elválasztó agyagmárgapadokkal sorozatba tömörülve. Ilyen kifejldést találrmk például

a kábái mélyfúrásokban. Kevésbé szintálló a változó vastagságú homokk és agyagmárga-

padokból álló, nagy összvastagságú (150— 200 m) sorozatkifejldés (5. ábra a). Kisebb

területen jól azonosítható rétegei egy irányban hirtelen megsznnek és csak néhány

homokkpad terjed túl az általános kiékeldési határon. Ez a kifejldés-típus az alsó-

parmóniai alemelet középs — alsó szakaszán gyakori. Példa erre a típusra a szohioki

kolajmez. A típusos lencsésség (több oldalról záródó homokkréteg) mindig vékony-

pados kifejldéshez kapcsolódik (5. ábra b). A homokklencsés agyagmárgakifejldés

legjellemzbb példája a nádudvari terület, ahol egy-egy homokkréteg csupán 1 — 2 fúrás

területére terjed. Végül megtalálhatjuk a szintállóság és lencsésség kombinált esetét is

(5. ábra íi). Ez a kifejldéstípus módot nyújt arra, hogy egy szelvényben is tanulmányoz-

hassuk az üledékképzdés idbeli fáciesváltozását.

A fáciesváltozások térbeliségét tekintve az elz kifejldéstípusok alapján kimond-

hatjuk, hogy területünkön az alsópannóniai alemelet medenceüledékei heteropikus

fáciesek. A heteropikus kifejldés ellenére a fáciesváltozások idbeliségét illeten általá-

nosíthatóan az alsópannóniai alemelet középs szakasza pszammitos, alsó- és fels sza-

kasza pelites kifejlödésü. Ezeknek a szakaszoknak az idtartama (vastagsága) külön-

böz. Az alsó pelites szakasz 100— 150 111 vastagságú, a középs pszammitos szakasz

150— 200 m vastagságú és a pelites fels szakasz 250— 300 m vastagságú.

3. Az alsópannóniai alemelet faunája és tagolási lehe-
tsége

A fúrómagokból elkerült smaradványok meghatározásáí a Kolajipari Tröszt

Laboratóriumában Majzon L., Szepesházy K., K v á r y J., Széles M. és

Csongrádi B.-né végezték. A viszonylag sok meghatározott egyed (975 db) ellenére

csupán 27 nemet és 50 fajt sikerült találni. Még jobban kitnik a fauna egyveretsége,

ha figyelembe vesszük azt, hogy a molluszkákat mindössze 6 genusz képviseli. A kagylók-

nak három neme ismeretes: Limnocardium
, Congeria, Pisidiuni. Legnagyobb számban

az ismert korjelzk találhatók: Limnocardium abichi Hörnes, Limnocardium lenzi

H ö r n e s , Congeria banatica Hörnes, Congeria partschi maorii Strausz. A szint-

jelzkön kívül még 15 LiwwocarcfiMW sp. és Cowgán’a sp. fordul el az anyagban. A csigák

közül feltn a szintjelz Valenciennesius reussi N e u m a y r kis egyedszámban való

elfordulása. A csigákat P/aworófs-speciesek és Micromelania sp. képviseli. Az Ostracoda-

3 Földtani Közlöny
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vizsgálatok elbbrehaladtával már elég sok meghatározott nemünk (15) és fajurrk (ly)

van. Még így is 200 db fajra meg nem határozott Ostracodánk van a vizsgált anyagban.

Remélhet, hogy Széles Margit (1957) megindult vizsgálatai az Ostracodák szintjelz'

szerepét is fogják tisztázni. A Thekambák Silicoplacentina nemébe tartozó speciesei

K V á r y munkája nyomán (K v á r y , 1956) ma már minden területünkrl nagy
számban kerülnek el. Jellemz a faimaanyagban a hal- (fog. tüske, pikkely) és a

5. áöra. Alsópamióniai üledékképzdési jellegzetességek. Magyarázat; i. Homok, 2. Homokko,
3. Agyagmárga, a) Homokkpados sorozat kiékeldése (Szolnok), b) Homokkölencsé.s agyagmarga
(Nádudvar), c) Elkülönült vastagpados homokkökifejlödés

_
(Kaba), rfj Homokk szintállósagának és

lencsésségének együttes megjelenése (Tatárülés)

Fig. 5. Sedimentational characteristics of the Eower Pannonian. Explanation: i. Sand,

2. Sandstone, 3. Clayey mari, a) Wedge stmctnre of the sandstone sequence (Szolnok), b) Clayey mari
with sandstone lenses (Nádudvar), c) Isolated thick-bedded sandstone formation (Kaba), d) Joint oc-

currence of consistent and lenticular sandstone formations (Tatárülés)
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szivacst-maradványok nagy száma. Ebben a vonatkozásban Palik Piroska megindult

vizsgálatait (1958) ki lehetne terjeszteni az alföldi mélyfúrási anyagra is. Az alsópannó-

niai alemeleten belül finomabb faunaszintezésre nem sok lehetség kínálkozik. A mély-

fúrási gyakorlatban a faimával egyeztethet módon inkább a kzettani szintezést alkal-

mazzuk. E szerint az alsópannóniai alemeletben három szint különböztethet meg:

1. alsó: márga-szint

2. középs: homokkpados agyagmárgaösszlet (szénhidrogén tárolásra legkedve-

zbb szint)

3. fels: ,,valencienniusos” agyagmárga— agyag-szint, helyenként homokk- és

homokrétegekkel

.

III. Az alsó—felspannóniai határ

Az alsó- és felspannóniai határkérdés, csakúgy mint az alsópannóniai és szarmata

határkérdés az utóbbi idkben is több ízben felszínre került szakirodalmunkban. Nem
érdektelen tehát, ha a mélyfúrási adatok tükrében ezt a kérdést is megvizsgáljuk.

I Kzettani elhatárolás.

Valamennyi fúrás földtani szelvényébl egyértelmen adódik az a különbözség,

hogy a felspannóniai alemelet lényegesen homokosabb jelleg az alsópannóniainál.

A homokossági számításokat a felspannóniai üledékekre is elvégeztem. A felspannóniai

üledékeknek átlagosan 45%-a homok, szemben az alsópannóniai üledékek 10— 15%-os

és^maximálisan is csak 23%-os homokosságával. Másik fontos következtetés az, hogy

a felspannóniai homokosságváltozás lényegesen kisebb az alsópannóniainál és csaknem

kizárólag az átlagérték körül (45%) mozog. Ez nyilvánvalóan az egyenletesebb anyag-

szállításra utal. Nem érdektelen az sem, hogy ahol a felspannóniai rétegsor kevésbé

homokos (Karcag, Püspökladány, Nádudvar), ott az alsópannóniai alemelet homokossága

is kisebb az átlagértéknél.

A felspannóniai üledékek általában srn váltakozó homok- és agyagrétegekbl

állnak. Sok helyütt azonban vastagabb agyagréteggel elválasztott homokpados csoport

mutatkozik az alsó— felspannóniai határon. Ennek nagy a szénhidrogén-földtani jelen-

tsége, mert a homokkrétegek közötti jobb függleges zárás csapda-alakító tényez
lehet. A medenceüledékek kolajkutatói jól ismerik ezt és a tipikus elfordulási hely alap-

ján a Dunántúlon ,,újfalusi-szint”-nek, az Alföldön ,,törteli-szint”-nek nevezik. Miként

Dimántúlon vitás volt ennek a szintnek alsó- vagy felspannóniaiba sorolása (vS t r a u s z)

,

ugyanúgy vitás ez az Alföldön a ,,törteli-szint” esetében is. Ezért készítettem el a 6.

ábrát. A homokos felspannóniai és a kevésbé homokos alsópannóniai azonos szintre

redukált határát jelzi az alsó, vízszintes vonal. A fels zeg-zugos vonal az elválasztó agyag-

rétegig terjed ,,törteli— szint” fels határát jelzi. A vastagságváltozások az egyes fúrá-

sok térbeli helyzetének különbözségébl adódnak. E két vonal közötti szakasz kzettani

alapon jelöli ki a ,,törteli-szintet”. Ennek a szintnek átlagos homokossága az alsópannó-

niai 10%-al és a felspannóniai 45%-al szemben ersen változó 27— 61% között, átlago-

san köztes érték: 30%. Kzettani alapon az ,,átmeneti-szint” alsó határán célszer az

alsó— felspannóniai határt megvonni, mert az üledékföldtani változás itt a legnagyobb.

2. Faunisztikai elhatárolás

A fels- és alsópannóniai tagozat nagyvonalú faunisztikai elhatárolása, vagyis
az ,,abichis” rétegek és a ,,balatónicás — rhomboideás” szintek elkülönítése különösebb
nehézségekbe nem ütközik területünkön. Megjegyzem, hogy S t r a u s z-nak a dunán-

3*
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túli Bajcsa-5. sz. fúrásból leírt „Ungula caprae-szintjét” (S t r a u s z
, 1958) fúrásaink-

ban nem találtam, holott éppen a ,,rhomboideás” és ,,abichis” rétegek közötti szakaszt

vizsgáltam legrészletesebben. Csupán i példányban került el Dreissensia auricularis

a kábái fúrásokból, ahol viszont Congeria rhomboidea-t nem találtimk.

A ,,törteli-szint” kzettanilag jól elhatárolt szakaszában meghatározott faima,

korjelz értéke szerint csoportosítva:

Felsparmóniai faunaelemek: Congeria balatonica, Congeria rhomboidea, Congeria

iriangularis ,
Limnocardium steindachneri, Limnocardiiim decoriim, Limnocardium pseudo-

doengingki, Micronielania laevis.

Fúrás száma- 1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13.

/.///// L iuii. I. II. III. /./////. /,//,/// I mii I. II. Ili f II. III. Iliin. I Ilin Ilim /.//.///. /. // ///

Fels
pannóniai

Alsó

pannóniai

/
/

y.

'{

|jtv

5

I Kzettani elhatárolás-, II Elhatárolás mikrofaunávaKSiticoptacentina]; Itt Elhatárolás makrofaunáva!

6. ábra. Az alsó— felspaiinóniai határ a törtei! mélyfúrásokban. Magyarázat: I. Kzet-
tani elhatárolás, II. Elhatárolás mikrofaunával, III. Elhatárolás makrofaunával, i. Felspaiinóniai,

2. ,,Törtei! szint”, 3. Fels- és alsópannóniai, 4. Alsópannóniai, 5. Korhatározó fauna nincs

Fig. 6. Eower Pannonian — ITpper Pannonian boundar\' in the boreholes at Törtei. Explanation :

I. Eithologic boundary', II. Microfaunistic boundary, ÍII. Macrofaunistic boundan,’, i. Upper Panno-
nian, 2. ,,Törtei horizon”, 3. Upper and Eower Pannonian, 4. Eower Pannonian, '5. No index fossils

Fels- vagy alsópannóniai faunaelemek: Congeria zagrabiensis, Limnocardium
desertum, Limnocardium schmidti, Limnocardium majeri, Planorbis variáns.

Alsópannóniai faunaelemek: Limnocardium abichi, Silicoplacentina hungarica,

Silicoplacentina majzoni, Silicoplacentina irregularis.

Kevés tehát az alsópannóniai és több a felspannóniai elem. Csupán egy fúrás-

ban (Törtei- 7. sz.) van az alsópaimóniaira jellemz makrofauna. Másutt felspannóniai,

vagy mindkét tagozatban honos makrofauna van. Egyedül a Süicoplacentinák jutnak el

a szint közepéig, de azon túl nem.

Az alsó— felspannóniai határkérdésben — csakúgy mint a Dunántúlon, vagy

a medenceüledékekben másutt — arra a végkövetkeztetésre kell jutnunk, hogy a határt

az elkülönült ,,átmeneti zóna” alján kell megvonni. Részletesebben indokolva ezt a meg-

állapítást azt kell mondanom, hogy a kzettani változás élesen jelzi a határt. Az alsó-

pannóniaira jellemz fauna az ,,átmeneti zónában” megsznik, ugyanakkor viszont meg-

jeleimek a felspannóniaira jellemz molluszkák. Tekintettel arra, hogy a kzettani

változásnak meg kell elznie a faunaváltozást — mert a megváltozott körülmények

miatt kell változnia a famiának és nem fordítva — ezért a kzettani elhatárolás mellett

foglalok állást.
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3. Diszkordáns település

Régebbi szakirodalmunk szerint a medencebeli pannonban az alsó- és fels-tagozat

között diszkordancia nincs, csak a medenceperemeken van túlterjed transzgresszió és

üledékhiány. Újabb irodalmunk már hangoztatja, hogy a medenceüledékekben is van
diszkordancia az alsó- és felspannóniai alemelet között. Ezt a megállapítást Vadász
akadémikus is leszögezi legutóbbi könyvében (Vadász, 1960). Vizsgált területünkön

a szögdiszkordancia feltétlenül bizonyítható. Részleteiben és számszeren is vizsgáljuk

meg a diszkordancia mértékét. Például Törteién az alsópannótai vastagság a következ-

7. ábra. Az alsó- és felspannóniai alemelet diszkordauciája. Magyarázat: i. Fiírás hely°
és sorszáma, 2. Felspannóniai összlet talpa a tengerszintje alatt, méterben, 3. Alsópannóniai összlet talpa a
tengerszíntje alatt, méterben, 4. Alsópannóniai boltozattetö, 5. Felspannóniai boltozattet, 6. Billenés

iránya vízszintes vetületben

Fig. 7. Unconformity between the Fower and Upper Pannonian. Explanation: i. Site
and number of boreholes, 2. Bottom of the Upper Pannonian in meters below sea level, 3. Bottom of
the Fower Pannonian in meters below sea level, 4. Top of L,ower Pannonian anticline, 5. Top of Upper

Pannonian anticline, 6. Direction of tilting in a horizontal pláne

képpen alakul: Az álboltozat tetején 340 m, szárnyán 450 m, peremén 610 m. Ugyanott
a felspannóniai vastagság a tetn (eltolódva) 650 m, a peremen 700 m. Ez 1 — 2 fokos

felspaimóniai és 8— 10 fokos alsópannóniai dlést jelent. Hasonló módon ugyanezt

állapíthatjuk meg a többi kutatási területen is a II/2. fejezetben ismertettek felhasználá-

sával. Közelebb jutimk a diszkordancia eredetéhez, ha metszetben, vagy térképen is

ábrázoljuk. Szolnok—Törtei—Nagykrös területérl készült régebbi metszetembl
(Völgyi

, 1959) kitnik, hogy amíg az alsópannóniai alemelet a számyhelyzetekben
meredeken dl, addig a felspannóniai alemelet egyenletes emelkedést mutat és csak

késbb hajlik át. Térképen ábrázolva az alsó- és felspannóniai alemelet diszkordanciáját

(7. ábra), a következket állapíthatjuk meg;
I . Az alsópannóniai alemelet mindig meredekebb dlés, ennek következtében

kisebb kiterjedés ,,boltozat”- formában jelentkezik a felspannóniainál. A felsparmó-
niai ,,boltozat” laposabb és nagyobb kiterjedés.
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2. Az alsó- és felspannóniai boltozattetk egymástól több kilométerre eltolódnak

a \'ízszmtes vetületben.

3. A ,,boltozattetk” eltolódásában redzésre utaló szabályosság nem ismerhet
fel.

Felszíni dlésmérésekkel csak felszínközeli földtani alakulatokat lehet a fentiek

miatt kimutatni, a felspannóniai alemelet alján vagy különösen az alsópannóniaiban

lev szénhidrogéntárolásra alkalmas földtani alakulatokat nem. Ezért nem vezettek

eredményre a kincstári szénhidrogénkutató fúrások. Geofizikai mérésekre támaszkodva
példáid Hajdúszoboszlón, a kincstári fúrásoktól nem messze (3 — 5 km) megtaláltuk

az ország legnagyobb földgázmezjét.

IV. A felspannóniai alemelet kifejldése

Gyakorlati célú kutatófúrásaink következménye, hogy a gyors és gazdaságosabb

fúrás érdekében a felspannóniai üledékekre vonatkozóan csak azokról a területekrl

vannak részletesebb magvizsgálati adataink, ahol szénhidrogén-indikációk, vagy telepek

mutatkoztak.

1. A felspannóniai alemelet k z e t k i f e
j

1 d é s e és faunája

A felspannóniai üledékek legfontosabb jellemzje átlagban 45%-os homokossága-

Ez nem 45% tiszta homok- és 55% tiszta agyagréteget jelent. Az agyag- és homokrétegek

határa az esetek túlnyomó többségében elmosódó és az általános kzetjelleg inkább er-
sen homokos agyag. A peht CaCOj-tartahna 10—65% között változó, átlagban 20% körüli.

A pszammit ritkán homokk jelleg, inkább laza kötés, változó szenmag^'Ságú finom-

és durvahomok. JeUemz a 6—^0% tág határok között változó CaCOj- tartalom. Helyen-

ként 0,5— 1 m vastagságú igen kemény padok észlelhetk, két típusban. Az égjük kzet-

típus kemény, sötétszürke 70— 80% CaCOj-ot tartalmazó, agyagos édesvízi mészk.
A másik 50—60% CaCOg- tartalmú, finomszem meszes kötanyagú homokkpad.

A felspannóniai üledékek fontos jellemzje a keresztrétegzettség, nehéz azonosí-

tani az üledéksort. Emiatt a felspannóniai alemeletben talált földgáztelepek tovább-

kutatása is nehéz. Sokszor két szomszédos fúrásban azonosítható és egyez térbeli helyzet

réteg is eltér rétegtartalmú. Kedvezbb a helyzet Hajdúszoboszlón, ahol a felspannó-

niai kevésbé homokos és differenciáltabb, így jobban tagolható önáUó rétegekre. Itt

mutatkozik elször a hazai szénhidrogénkutatás történetében az, hogy földgáztartó

felspannóniai rétegeket 4— 5 km-re is lehet azonosítani és eredményesen kutatni.

A felspannóniai alemelet faimájában eddigi ismeretekhez képest újat nem talál-

tak. Megtalálhatók a vezéralakok: Congeria balatonica, Congeria rhomboidea, Limnocar-

dium vutskitsi, L. penslii, L. banaticum. A vezéralakokon kívül a Limnocardiumoknak

még 9 faját, a Congeriáknak 1 — 2 faját találhatjiik meg az smaradványok között. Kevés

példány került el a ,,határfaunát” jelent Dreissensia auricularis-hó\. Egyéb maradvá-

nyok a Pisidium, Hidrobia és Micromelania nemzetségekbl kerültek ki. Az Ostracodák-

nak 4— 5 nemét sikerült meghatározni. Legjellemzbb species közülük a Cytheridea

pannonica. A szárazföldi — édesvízi szállítást bizonyítja a sok szénült növénymaradvány

és a csaknem rendszeresen megjelen földes-fás bamakszénpadok és zsinórok.

2. A ,,1 e V a n t e i emelet” kérdése

A biztosan felspannóniaiba sorolható rétegösszlet és a pleisztocén között minden

fúrásunkban megtalálható egy 100—400 m, átlagban 200 m vastagságú, a felspannó-

niainál agyagosabb összlet. Ezt tudományos megalapozottság nélkül a levanteibe szoktuk
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sorolni. Tulajdonképpen azért tesszük ezt, mert szintbeli tájékozódásra alkalmas és minde-

nütt jól felismerhet kzetkifejldést mutat. Ez a kzet homokrétegekkel tagolt, mész-

konkréciós, édesvízi-terresztrikus, tarka agyag. Új felismerésként emhthetjük, hogy finom-

szem meszes homokkkavicsok is beágyazódnak a limnikus agyagba. Fúrásainkban

a ,,levantei” emelet alsó és fels határa elég jól rögzíthet. A pleisztocén alatt gyengén

koptatott aprókavicsos — jó édesviztároló — rétegekkel kezddik. Körülbelül loo— 150

m után újabb kavics és bséges földes-fás bamakszénpadok települnek a homokos agyag-

rétegek közé. További kb. 200 m után van csak homokosabb jelleg és faimával igazol-

ható felspannóniai. Korbizonyitó faima a ,,levantei” rétegsorban egyik fúrásunkból

sem került el. A ,,levantei” összlet minden bizonnyal nagyon kevés smaradványt

tartalmaz. Ezt bizonyítja a magfúrásokkal mélyült szolnoki és kiskimfélegyházi alap-

fúrás is.

Véleményem szerint a ,,levantei” megkülönböztetés megfelel bizonyítékok

hiányában nem indokolt. A rétegösszlet felsphocén kora, különösen a medenceüledé-

kekben, ahol szárazföldi (,,eróziós”) lepusztításról aligha beszéllietünk, megengedi azt,

hogy a pannóniai zárótagjaként ,,édesvízi felspannóniainak” nevezzük.

V. A pannóniai emelet szerkezetalakulása

A szerkezeti vizsgálatok kiindulási alapja minden esetben a formaelem meghas

tározása. Ez vizsgált területünk pannóniai üledékeire vonatkoztatva ,,aszimmetriku-

boltozaf’-formákat jelent. Eredetre nézve lehet gyrt vagy kompakciós keletkezés,

vagyis red ületleg álboltozat. Ebben a fejezetben a vizsgált terület adatai alapján a

rétegtömörüléses formák és az üledékképzdés, valamint az epirogén mozgások kapcso_

latával foglalkozom.

I. Pannóniai álboltozatok

Valamennyi most vizsgált kutatási területen rétegtömörüléses szerkezetalakulást

lehet fehsmemi. Az alsó— felspannóniai emelet diszkordanciája egyrészt ebbl adódik.

A ,,boltozattetk” eltolódása a késbb részletezend egyenltlen epirogén mozgás ,,bil-

lent” hatásából adódik. Megjegyzem, hogy ferde redk nemcsak azért nem lehetnek,

mert a dlés felfelé csökken, hanem azért sem, mert kis területen belül változó irányok-

ban billentek (pl. lásd a 7. ábra) és ,,red-vonulatok”-ba nem illeszthetk. Vizsgált

területünkön a miocén hiányos, vagy kis vastagságú. Települt szerkezet esetén tehát

az alsóparmóniai alemelet talpáról szerkesztett rétegvonalas térképnek közelítleg tük-

röznie kell az alaphegység morfológiáját és így közelebb juthatunk szerkezetének megis-

meréséhez. Ha a szerkezeti térképre tekintünk (3. ábra), láthatjuk, hogy az álboltozatok

EK— DNy-i és erre merleges f szerkezeti irányokban helyezkednek el. Ez a felismerés

igazolja a ,,kaptafaszer” pannóniai álboltozatok általános elterjedését a medenceüle-

dékekben. Vizsgált területünk nagy részén a medencealjzat kréta korú. A Nagyalföld

középs részére vonatkozóan is igazolható tehát Schmidt E. R. (1957) közép- és sziget-

hegységeinkre vonatkozó megállapítása: ,,A szerkezet kialakításában a jellegzetesen

kratogén tektonika, az átlós törésrendszer mindenütt kiütközik. Mégpedig elssorban

a krétakori, vagyis az ÉK— DNy és erre haránt diszlokációs irányokból álló törésrendszer,

amelynek mentén néha jóval késbb is következtek be elmozdulások”.

A pannóniai üledékösszlet szerkezete tehát az alaphegységhez idomuló, uralkodóan

hajhtásos jelleg, települt szerkezet. Néhány helyen bizonytalan töréses jelenség is mutat-

kozik (Törtei és Kaba), ezek azonban csak a hajlítással együttjáró mellékjelenségek és

nem alapjellegei a pannóniai szerkezetalakulásnak.



160 Földtani Közlöny, XCV. kötet, 2. füzet

2. Az üledékképzdés és az epirogén mozgások kapcso-
lata.

A süllyedés és feltöltdés kapcsolatát a térbeli helyzet és az üledékvastagság elem-

zése alapján nyomozhatjuk. Összehasonhtva az alsópannóniai alemelet átnézetes réteg-

vonalas térképét és vastagságtérképét, f vonásokban egyez képet kapunk, a mélyebb
helyzet területen az üledékösszlet vastagabb. Az alsópannóniai üledékképzdés a meden-
cesüllyedéssel arányos. A részleteket vizsgálva bizonyítható, hogy a süllyedés nem volt

egyenletes a vizsgált területen sem. Könnyen belátható a süllyedés egyenltlensége a

III. táblázat, valamint a 8. ábra alapján:

III. táblázat - Table III

Hely Térbeli helyzet 1 Üledékvastagság

Na^’körös
Hajdúszoboszló .

.

Törtei
Jászkarajenö ....
Rákóczifalva ....
Kisújszállás
Karcag (Tatárülés)
Nádudvar
Szolnok
Túrkeve
Bucsa
Püspökladány . . .

Kaba "

— 960 m magas
— 1000 m magas
— 1430 m közepes
— 1280 m közepes
— 1430 m közepes
— 1470 m közepes
— 1490 m közepes
— 1600 m közepes
— 1930 m mély
— 2030 m mély
— 1730 m mély
— 1880 m mély
— 1910 m mély

230 m vékony
120 m vékony
450 m közepés
340 m közepes
530 m közepes
430 m közepes
650 m vastag
760 m vastag
900 m vastag
700 m vastag
720 m vastag
goo m vastag
670 m vastag

Az egyes területrészek eltér mozgékonysága miatti vastagságkülönbségek közel

azonos jelenlegi mélység mellett maximáhsan 200—250 m-re tehetk, az átlagos üledék-

képzdéstl való eltérés azonban nem több 100— 150 m üledékvastagságnál.

Az üledékképzdési jelleggörbe (8. ábra) — lefutása alapján — négy mélység-

szakaszra osztható. Ezeken a szakaszokon belül meg\nzsgálva a mélyülés-vastagodás

viszonyát, képet kaphatunk az alsópannóniai alemelet üledékképzdési menetérl és

további következtetéseket is le tudunk vonni.

Vastagság (mj

8 . ábra. Térbeli helyzet és üledékvastagság összefüggése (üledékképzdési jelleggörbe). Magy.a-
I ázsit : aj Átlagos vastagság a mélység függvényében, b) Átlagos vastagságtól való eltérés, i — 4- Üle-

dékképzSési szakaszok
Fig. 8 . Relationship between environment and thickness of sediments (characteristic cmrve ot

sedimentation). Explanation: a) Average thickness as a function of depth, b) Derivation from
the average thickness, i to 4. Phases of sedimentation
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IV. táblázat - Table IV.

Sza-
kaszok

Mélység
t.sz.a.

m
Mélyülés
m

Vasta-
godás
m

Mélyülés-többlet

részleges
m

teljes
m

kompak-
ció
után
m

4- 1000—1200 200 70 130 390 273
3- 1200— 1400 200 160 40 260 174
2. 1400—1600 200 310 1 10 220 146
I. 1600—2000 400 70 330 330 240,

A IV. táblázatból és a 9. ábrából kitnik, hogy az alsópannóniai alemelet alján,

400 méteres mélyülés után csak 70 ni üledék képzdött (i. szakasz). Az alsópannóniai

alemelet közepe táján (2. szakasz) újabb 200 méteres mélyülés következett be, miközben

9. ábra. Süllyedés és feltöltdés viszonya az i., 2., 3., 4. üledékképzdési szakaszokban
Fig. 9. Subsidence versus accumulaüón in the phases of sedimentation 1,2,3 4

310 m üledék képzdött. Ez természetesen nem jelent teljes feltöltdést, csak az elz
szakasz 330 méteres mélyülés-többletének 220 méterre való csökkenését. A 3. szakaszban

történt 200 méteres mélyülésnél 160 m üledék képzdött, tehát az elzhöz képest kis

mérték mélyülés-többlet (260 m) keletkezett. Az utolsó, 4. szakasz 200 méteres süllyedé-

sekor 70 méter üledék képzdött, igy a mélyülés-többlet 390 méterre ntt. Az alsópannó-

niai alemeletben alulról felfelé haladva tehát az alábbi üledékképzdési fázisokat lehet

megkülönböztetni (lásd 9. ábrát)

:

1. szakasz: gyors süllyedés, lassú feltöltdés.

2. szakasz: lassú süllyedés, gyors feltöltdés.

3. szakasz: süllyedéssel csaknem lépést tartó feltöltdés.

4. szakasz: közepes süllyedés, lassti feltöltdés.

Nem érdektelen megjegyezni, hogy egész más úton milyen hasonló eredményre
jutottimk az alsópannóniai alemelet tagolási lehetségeit illeten. A kzettani tagolással

(II/3. fejezet) jól egyeznek ezek az üledékképzdési szakaszok. Az els szakasszal a márga
— agyagmárga szint azonos. A második és harmadik szakaszba tartozik a gyors és lépést

tartó feltöltdéssel jellemzett homokkpados agyagmárgaösszlet. A negyedik szakasz

pedig a helyenként homok- és homokkbetelepüléses fels agyagmárgaszinttel azonosít-

ható.
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Végeredményben fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a pannóniai emelet gyors

süllyedéssel induló transzgresszió után elször lassan, majd gyorsabban töltdik fel és

stagnáló állapotban megy át a felspannóniaiba, ahol elbb a süllyedéssel lépést tartó,

majd azt meghaladó feltöltdést kapimk eredménjuil. Ez is amellett szól, hogy a pliocént

célszerbb a felspannóniaival zárni, mert a pannóniai emelet egységes üledékciklus. így
nem indokolt a miocén — pliocén határának az alsó-felspannóniai határra helyezése,

még kevésbé az egész pannónnak a miocénbe sorolása.

Elbbi vizsgálódásrmk továbbvitelével közelít adatokat nyerhetünk a pannóniai

beltenger egykori tengermélységére vonatkozóan is. Figyelembe kell vennünk azt, hogy
az akkori üledékma üledékes kzet és az elzkben bizonmtott települt boltozatok környé-

kén differenciális kompakciót mutat. E téren hazai vonatkozásban irányt adó Szebényi
L. (1955) mimkája. Számításokat nem végeztem, de közehtésben — Szebényi
adatai alapján — átlag 30%-os tömörüléssel kell számolni. Ez esetben tehát a teljes

mélyülés-többlet értékeit csökkentve kapjuk az ülepít tenger vízmélységét. E szerint,

kerekített értékekben, az alsópannóniai beltenger vízmélysége az egyes szakaszokban:

240, 150, 170, 273 méter mély volt. Átlagosan tehát 200— 210 m-es tengermélységet

kapunk végeredményül, ami megfelel a faimaanyagból is megállapítható partközeli-

sekélytengeri fáciesnek.

Végül az álboltozatok aszimmetriájával kapcsolatban utalliatok Szebényi
(1955) vizsgálataira, miszerint a formaelemben szétválasztható az atektonikus és tekto-

nikus hatás. Próbaként elvégezve néhány álboltozatra ezt a számítást, az alsó- felspan-

nóniai határon 2— 3 fok körüh ,,billenéseket” lehet kihámozni. A települt boltozatok

aszimmetriájának oka üy módon indokolható.

A pannóniai emelet szerkezetalakulására vonatkozó megállapításo-

kat tehát az alábbiakban összegezhetjük :

1. A pannóniai üledékösszlet medencebeh típusos szerkezeti alapformája az alap-

hegj’séghez idomuló ,,települt szerkezet”.
2. A pannóniai üledékek egyenltlenül süllyed medencében epiki-

netikus mozgásviszonyok közepette keletkeztek.

3. Az egyenltlen süllyedés egyes területrészek között is bizonyítható, de a pannó-

niai emeleten belül is teljes üledékciklust kitev szakaszok mutat-

hatók ki.

4. Az intrapannóniai szerkezetalakító mozgások — kie-

melkedés nélkül — bizonyíthatók az alsó- és felspannóniai alemelet közötti, medence-

beli szögdiszkordanciával és az álboltozatok billenésbl ered aszimmetriájával.

Végezetül még azt a véleményemet szeretném kifejezni, hogy szerintem a gyrdés,
települt szerkezet, vagy töréses szerkezet vitája a szakemberek között sok esetben abból

adódik, hogy csak a diagenezis utáni tektonikát keresik és igyekeznek bizon3dtani, de

legtöbbször figyelmen kí\ml hagyják a szüntelen mköd és egymással állandó kölcsön-

hatásban lev földtani erk folyamatosságának tényét. Ebben a vonatkozásban éppen

a paimóniai medenceüledékek mzsgálata tanít meg legjobban az összefüggéseiben és

fejldésében vizsgáló dialektikus szemléletre.
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Geological studies of the deep-structural features of the Central parts of the

Great Piain

DR. L. VÖLGYI

On the hasis of examination of a matéria! obtained during prospecting fór

hydro-carbon, along Nagykrös—Szolnok— Hajdúszoboszló rangé, the changes in the
facies and the structural relationship between the Sarmatian and Pannonian sediments
are reviewed in this paper. Lithologically and faimistically it is concluded that the
calcareous mari formation and the shallow water Sarmatian formation which together
constitute the base of the hower Pannonian horizon, are facies which could replace each
other. In discussing the Power Pannonian lithofacies, the author demonstrates the prac-
tical appUcation of a tabulation of facies which is prepared from five key data. Further
the characteristic types of lithofacies are enumerated. It discusses the mode of drawing a
line of demarcation between the Power and Upper Pannonian of the Basin formations
as well as that pertaining to the Pevantine stage. In the chapter dealing with the tectonic
evolution, the reader’s attention is drawn to the method of detecting the relationship
between sedimentation and epeirogenic movements. This method enables to understand
the intra-Pannonian tectonic movements as well as the individual phases of the cycle of
sedimentation that operated in the Pannonian period.



AZ ALFÖLDI SZÉNHIDROGÉN-TELEPEK ÉS AZOK FÖLDTANI
‘ JELLEMZÉSE
DR. VÁNDORFI RÓBERT

(6 ábrával)

összefoglalás. A dolgozat képet ad a Nagyalföldön jelenleg termel földgáz- és kolaj-
mezkrl. Ezek a következk: Nagvkörös, Demjén, Mezkeresztes, Hajdúszoboszló,
Tatárülés— Kimmadaras, Szolnok, Szandaszölls, Bihamagybajom, Pusztaföldvár, Puszta-
szölls, Battonj^a.

Meznként! részletezésben tárgyalja a szénhidrogén-telepek földtani felépitését, a
csapda-jelleget, a telepek zárókzeteit, fizikai paramétereit, a kolaj jellegét, a földgáz
összetételét, a telepek mködési rendszerét, a telepek kezdeti rétegnyomását, réteghö-
mérsékletét, a fázishatárokat, a rétegvizek sótartalmát.

Az Alföldön 1918 óta folyik rendszeresebb kutatás. Az 1918—1945 közötti években
mélyítették le többek között a debreceni, tisztaberek!, hajdúszoboszlói, karcagi, krös-
szegapáti és tótkonilósi fúrásokat. 1945 után nagyobb mértékben indult meg a szénhidro-

génkutatás. Ma már igen sok mélyfúrás teszi elttünk ismertté az Alföld földtani viszonyait

és számos fúrás szolgáltat földgázt és kolajat.

A kutatási tevékenységet az Alföldön 1947-ben kísérte elször komolyabb ered-

mény, amikor Bihamagybajom közelében találtak kolajat és földgázt. Az azóta eltelt

15 év alatt, de különösen 1957 óta több földgáz- és kolajmezt fedeztek fel, melyeket

egymásután kapcsoltak be a termelésbe. 1962 októberében ünnepelte az alföldi kolaj-

termelés fennállásának 15 éves évfordidóját.

A megkutatott kolaj- és földgázmezk közül jelenleg ii mez termel, számos
szénhidrogén elfordulásnak temielésbe-állítása pedig a közeljöv feladata lesz (i. ábra).

A nagykrösi kolaj- és széndioxidos földgázelfordulás

A Nagykröstl délre fekv területen lemélyített fúrások jelents kolaj- és tekin-

télyes széndioxidgáztárolók felfedezéséhez vezettek. A paleozóos és mezozóos medence-

aljzatra települ tortonai üledékek az Nk.-4. és Nk. 6. sz. kút kivételével minden mélyfú-

rásban kimutathatók. A szinte lépésrl-lépésre változó fáciesviszonyok következménye-

ként a tortonai emeletben a breccsától, konglomerátumtól és homokktl az agyagmár-

gáig és mészkig a legkülönfélébb kzettípusok megtalálhatók.

A tortonai emelet legjellemzbb kzetei az smaradvány-törmelékes homokk és

konglomerátum, illetve homokos és kavicsos mészk, továbbá a mészmárga és márga.

A tortonai emelet alsó részén lev és az egykori szárazulatok partvonalait jelz lerakódá-

sokban majdnem kizárólag csak az alapkzetek felaprózásából származó törmelékdara-

bok vesznek részt. A durva homokk és aprószem konglomerátmn anyaga kvarc és

kvarcit, ritkán metamorf pala. A kötanyag finomliomokos, kaolinos anyag. Az emelet
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középs részében az smaradvány-törmelékes konglomerátum és homokk mellett leme-

zes elválású márga és mészmárga betelepülések is eltérbe kerülnek.

Az emelet fels részében ismét az smaradványokban gazdag, magas karbonát-

tartalmú, dmrva homokk és aprószem konglomerátmn, illetve homokos-kavicsos mészk

I. ábra. A Nag>-alföld kolaj- és földgáztermel területei. Magyarázat: i. Olaj, 2. Éggáz,
3. CO, ül. kevertgáz

Puc. 1. 3Kcnjiya™pyeMbie HeijirerasoBbie npoMbicaw Bo/ibuioü BeHrepcKOíi HHSMeHHOCTH. J1 ere aga:
1. Hect)Tb, 2. PopioMHfl raa, 3. COj hbh CMemaHHUH raa

uralkodik. Többnyire rétegzetten és gyakran tartalmaz likacsokat és különböz irányú

hasadékokat. A kavicsszemek anyaga legtöbbször dolomit, dolomitos mészk és mészk,
ritkábban finomszem metamorf pala. A bséges, gyakran uralkodó meimyiség köta-
nyag fleg smaradvány-törmelékbl, armak finom zúzalékából áll. Mint általában az

egész tortonai emeletben, úgy itt is elég gyakran lehet találkozni vulkáni tufaszórásból

származó kvarc és biotit kristályokkal.
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A tortonai emelet után az üledékképzdés a szarmata emeletben is megszakítás

nélkül folytatódott. Itt a lithothamniumok teljesen eltntek, a Foraminiferák fajszáma

ersen lecsökkent. A mészkvel szemben a pelites kzeteknek a mennyisége megnöve-
kedett. A szarmata emelet karbonátos kötanyagot tartalmazó, repedésekkel átjárt,

aprószem homokkvel kezddik. A homokszemcsék anyaga metamorf kvarc, kvarcit-

pala, mészk. A homokkre vékonyleveles vagy lemezes elválású agyagmárgarétegek
települnek.

Az alsópannóniai alemelet kzetei szintén üledékfolytonossággal települnek a

szarmata üledékekre. Legidsebb üledék a mészmárga. Ezt kalcitos kitöltés hasadékok
járják át. A mészmárga felfelé márgába megy át. A márga és agyagmárgaösszletet 10— 50
m vastagságú aprószem homokkréteg választja el egymástól. A homokkrétegek jól

azonosíthatók.

A kolaj az egymásra települ tortonai, szarmata és alsópannóniai korú kzetekben
helyezkedik el, egymással többé-kevésbé összefügg htológiai csapdákban. A széndioxidos

gáz részben a kolaj felett helyezkedik el nagy gázsapka alakjában, részben az alsópannó-

niai homokklencsékben található. A CO„ -gázos homokklencsék többszintes különálló

telepek.

A kolaj és a gázsapka zárókzete az alsópannóniai mészmárga feletti márga.

A kolajat tároló kzetösszlet átlag porozitású laboratóriumi mérések szerint

16,87%-nak, áteresztképessége 64,5— 97,2 md-nak, a homokkövek porozitású 26,8%-

nak, áteresztképessége 270,5 — 414,2 md-nak adódott.

A kolajtároló mködési rendszerét tekintve nagy gázsapkájú és aktív talpi,

illetve peremi víznyomással mköd telep. A gázt tároló homokklencsék részleges víz-

benyomulással rendelkez telepek. Az olaj-vízhatár —1025 m-ben, a gáz-olajhatár

— 1000 m körül vonható meg.

A kolaj telített parafin, illetve parafin-intermedier jelleg. A kísér gáz össze-

tétele: CnH2n_i_2 = térf%, CO, = 96,84 térf.%, N„ = 2,02 térf.%. A homokklencsék

gázának összetétele: Cj,H2„^2 = térf.%, CO, = 82,8 térf.%, N, = 7,13 térf.%.

A kezdeti rétegnyomás ismeretlen. A réteghmérséklet 73 ° C.

A kolaj alatt elhelyezked telepvíz NaCl-ben kifejezett só-tartalma 15 g/l.

A kolaj anyakzete valószínleg a tortonai és szarmata tenger csendes részeiben

lerakódott halmaradványos, lemezes agyagmárga, márga és mészmárga. Az igen tekinté-

lyes CO,-készletek eredete a többi magyarországi CO,- elfordulásokhoz hasonlóan egye-

lre még tisztázatlan.

A demjéni kolajmez

Az Alföld északi szegélyén a Bükk-hegységtl délre harmadidszaki üledékekkel

fedett triász kori rétegekbl álló rögsorozat húzódik a Bükk-hegységgel párhuzamosan.

Ezen a területen 1949-ben kezddtek a szénhidrogén kutatások, melyek eleinte felderít

jellegek voltak. A demjéni kolajelfordulás megtalálásával konkrét szénhidrogén

kutatás és termelfúrási tevékenység indult meg, mely tevékenység még ma is tart.

A demjéni kolajelfordvás két területbl, egy kisebb és egy nagyobból áll, a Dem-

jén-nyugati és a Demjén-keleti elfordulásból. Jelenlegi ismereteink szerint a két terü-

let nem függ össze.

Területünkön a triász aljzatra a paleogénben újabb tenger-elretörés következett.

A mezozóos medencealjzatra települ középs- és felseocén üledékeket csupán néhány

fúrás érte el, illetve harántolta át. A középseocén kzetei a miliolinás márga, homokos

márga és meszes agyag, a felseocént briozoás márga és hthothamniumos mészk alkotja.

Feltn különbség, hogy a fedhegységi kifejldéstl eltér kifejldés az alsóoligocén,.
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a durva homokk és konglomerátum hiányzik. Az eocén — oligocén település módja

területünkön kérdéses az eocént elér kevés számú fúrás miatt.

A medencebeU ohgocén összlet szintekre tagolása, elssorban a Foraminifera-iélék

alapján, egyes alakok vagy faunatársaságok jelenléte vagy hiánya szerint történt. Az egyes

szintek elhatárolásából kitnik azok nagyon változó vastagsága. Az alsóoligocén (lattorfi

emelet) Majzon 5. sz. ,,foraminiferamentes” szintjével kezddik. Ez sötétszürke

agyag-, agyagmárgaösszlet tufarétegekkel. Növény- és halmaradványokat tartalmaz.

2 . ábra. Földtani szelvény a Demjén-keleti köolajterületen. Szerkesztette; Korim K. Magya-
rázat: I. Olajos réteg, 2. Vizes réteg; a— k; a megkülönböztetett homokkörétegek jelölései

Puc. 2. reoJiorHMecKHti paspes wepea BOCTOHHbití y4acT0K HeijjrenpoMbicjia fleMííeH. J1 e r e h a a :

1. He(()TeHOCHbiíi caoh, 2. Boadhochuh cAoti; a — k: o6o3HaweHHa BbiAeneHHbtx necManHKOBbix CAoes

Ezekbl sekélyvizi, a partoktól nem nagy távolságú üledékképzdésre következtethetünk ,

Az 1—4 szintek foraminiferás agyagos, agyagmárgás, honiokköves rétegei a rupéli eme-
letbe tartoznak. Ezekre a rétegekre jellemz gazdag Foraminifera-tartahnnk. A rupéli

emelet alsó tagozatában sok a homokkbetelepülés (3/b szint).

A homokkrétegek agyagos, ritkán meszes kötanyagúak, közép- és finomszemek,
többnyire rétegzetlenek, tömöttek, anyaguk fleg kvarc, ritkán glaukonit. A gyakori

homokkrétegek anyaga a partok nem nagy távolságát bizonyltja. A rupéli emelet jel-

lemz képzdményei a mangános agyagcsikok. Ezek a mangános agyagrétegek karboná-

tosak, alárendelten oxidosak. IMindezek az üledékkzettani jellegek kétségtelen sekély-

tengeri keletkezésre utalnak, a mangánkiválás idnkénti redukciós közegével. A rupéli

emelet fels tagozata egységes agyagmárgaösszlet (3/a szint) (2. ábra).

A kolaj és a kis mennyiség földgáz mindkét területen az oligocén — rupéli 3/b

szintbe tartozó homokkrétegekben helyezkedik el. Az egyes homokkrétegek viszonylag

nagy területen át szinttartók, azonosithatók és az egyes szelvényekben kimutatható
rétegliiányok nem a diszkordancia és nem az üledékképzdési hiány következményei,

hanem a tektonikai mozgások okozta rétegkimaradás, vetdések következménye. A ter-
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let földtani felépítésére jellemz az a rendkívül gazdag, ÉÉK—DDNy és K— Ny-i irányú
törésrendszer, mely sok rögre tagolja a telepeket tartalmazó oligocén rétegsort. A kolaj-
és földgáztároló homokkrétegeket vékony agyagmárgarétegek különítik el, tehát több-
szintes telepeket képeznek, ilyenformán a tárolórétegek különálló hidrodinamikai rend-
szerek. A rétegtelepeket töréses-gyrt csapdák zárják.

A kolaj- és földgáztelepek zárókzete az oligocén — rupéh 3/a szint egységes
agy^agmárgaösszlete.

A szénhidrogént tároló homokkövek átlagporozitása 25%, az áteresztképesség
vízszintes irányban átlagosan 100 md, maximálisan 846 md, függleges irányban pedig
átlagosan 80 md, maximálisan 41 1 md.

A telepek a Demjén-nyugati területen és a Demjén-keleti terület nagy részén sem
gázsapkával, sem jelentsebb mennyiség oldott gázzal nem rendelkeznek, st számottev
talpi, vagy peremi \’iznyomással sem, hanem a termelés egyedül a kzet- és folyadékmgal-
masság, a gravitációs és kapilláris erk hatására történik. A Demjén-keleti elfordulás
keleti részén a kolajtelepek olaja már jelents oldott gázzal rendelkezik. Ezekben a
telepekben az olaj kitermelésekor a telep rétegnyomása, a telep térfogati tényezje csök-

ken. A rétegnyomás fenntartására másodlagos termelési módszereket kell alkalmazni.

A kolaj telítetlen. A Demjén-nyugati olaj parafin, a Demjén-keleti olaj interme-

dier jelleg. A gáz összetétele: Cj — = 97,8%, COo = 0,2%, N, = 2,0%.
A kezdeti rétegnyomás rögönként más és más p^^. (ldrosztatikus) +0,8. Réteg-

hmérséklet 250 m-ben 30— 35° C, 500 m-ben 42° C, 750 m-ben 51° C.

A teleprdzek sótartalma a mélységgel növekszik, a maximális XaCl-ban kifejezett

sótartalom 10,4 g/l.

A kolaj és földgáz anyakzete valószínleg az oligocén lattorfi emelet ,,forami-

niferamentes’ ’ agyagmárgaösszlete.

A mezökeresztesi kolaj és földgázmez

A mezkeresztesi terület mélyfúrásokkal való megkutatása 1950-ben indult meg
és kolaj- és földgázelfordulás feltárására vezetett.

A feltárt területen a triász túlnyomórészt alsótriász, alárendeltebben középstriász

képzdményekkel képviselt. Az alsótriász fképpen agyagpala és mészpala, a középs-
triász mészk és dolomitrétegek formájában jelentkezik. A triász ersen denudálódott

felszínére települnek a paleogén üledékciklus képzdményei.
Az eocén alsó rétegei fképpen agyagos, terresztrikus lerakódások, melyekre a fels-

eocén tengeri képzdmények, agyagmárgá, lithothamnimnos mészk és foraminiferás

márga, mészmárgarétegek települnek. A mészköves és márgás kifejldés részben egymást

heteropikusan helyettesíti, mely ténynek az eocén mészk-csapdák kialakulásánál van
nagy jelentsége. A triász és eocén karbonátos tárolókzetek nagyjából azonosak, hasa-

dékos, repedéses jellegek.

Az eocénre üledékfolytonossággal települ oligocén rétegösszlet a lattorfi és rupéli

emelet képzdményeibl áll.

A lattorfi emelet a jellegzetes ,,foraminiferamentes” agyag- és márgaösszlettel,

valamint az ebbe települ, igen változó vastagságú homokkösszlettel, az un. Me-5-ös

szinttel kép\dselt. A lattorfi rétegek sekélyvízi, partközeli lerakódások, amellyel a nagy-

mérték fáciesváltozás megmag^^arázható. A homokk aprószem, néhol kavicsos, kar-

bonátos kötanyagú. A kötanyag nagy mennyisége következtében a lattorfi homokk-
összletre az áteresztképesség igen alacsony értéke, valamint a porozitás lecsökkent volta

jellemz. A betelepült márgás, agyagos rétegek több részre tagolják a lattorfi homokk-
összletet.
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A rupéli emelet hasonlóan a denijéni és egyéb bükkaljai területekhez, két f szintre

osztható. Az alsórész tiilnyomóan homokkrétegekbl áll, közbetelepült vékonyabb—
vastagabb agyagmárgarétegekkel, a fels rész túlnyomórészt agyagmárgából áll, alá-

rendelten homokk és vulkáni tufa közbetelepülésekkel. A demjéni területre jellemz

mangánkarbonátos rétegek nem fejldtek ki a mezkeresztesi területen. Helyi elnevezéssel

lencsés szinttel illették a rupéli összlet alsó, homokos részét.

A rupéli emelet alsó részének homokkrétegeire általában jellemz, hogy az egyes

rétegek csak korlátozott távolságra követhetk, igy az egész területre érvényes korreláció

nem hajtható végre. A homokk finom és aprószem kzet, közepes memiyiség karboná-

tos kötanyaggal, melynek következtében a kzetfizikai állandók lényegesen kedvezb-

bek, mint a lattorfi homokkösszletben.

A felsrupéli és katti rétegek hiányoznak.

A miocén rétegösszlet a burdigalai emeletbe sorolható agyagos, homokos, kavicsos

terresztrikus rétegekkel kezddik. Ezekre az üledékekre települ a túlnyomórészt száraz-

földi képzdés miocén szórt vulkánitok sorozata. Ez a viükanittufás összlet a burdigalai

emelettl a szarmata emeletig bezárólag képviseh a miocént. A vulkáni összlet túlnyomó-

részt riolittufából áll, alárendeltebben az összlet középs részén dacit és dacittufa is

jelentkezik. A szarmata csökkentsósvizi tufitos rétegekbl áll.

A pannóniai rétegek részben üledékfolytonossággal, — ahol a szarmata rétegek

jelentkeznek — részben pedig eróziós diszkordanciával települnek a miocén sorozatra.

Az alsópannóniai alemelet fképpen agyagmárgarétegekkel képviselt, a felspannóniai

alemelet agyag, homok és lignitrétegek váltakozásából áll.

A terület tárolókzetei a triász, eocén és oligocén rétegek.

A mezkeresztesi szerkezet csapdáinak kialakulása tisztázottnak tekinthet. Ezek
túlnyomórészt tektonikailag határoltak, illetve az eocén mészkcsapda esetén a litológiai

változások is jelentsek a csapda kialakulásában. A triász— eocén rétegekben az olajte-

lep létrejötte elssorban a , fáciesviszonyok kedvez [alakulása következtében vált

lehetségessé.

Az eocén rétegekben a telep kialakulásához minden valószinség szerint szükséges

a fekvben lev triász rétegnek jó áteresztképessége, mert feltételezhet az egy hidrodi-

namikai rendszerbe való tartozás. A lattorfi emeletben jelentkez szeszélyes kifejldés,

szinte minden fúrásban kimutatható homokkösszlet a mezkeresztesi terület f tároló-

rétegét képezi. A csapda jellege hajlitott-töréses kombináció. Teleptípus: törésekkel

kialakított különálló telepek. A rupéli emelet honiokktárolóira jellemz a töréses, litoló-

giai csapdajelleg.

A triász dolomit eocén niészkrétegekben kialakult olajtelep zárókzete az

eocén rétegösszlet legfels része, a .,6. sz. foraminiferás” szint, mely általában márga,

niészmárga kifejldés. A lattorfi emelet homokktárolóinak, az un. Me-5 szintnek a

zárókzetei a lattorfi emelet agyagos-márgás rétegei. A rupéli homokkösszlet kolaj

-

és földgáztelepeinek zárókzetét a felsrupéli agyagmárgaösszlete alkotja.

Triász dolomit és eocén mészk porozitás és permeabüitás adatok nem állnak ren-

delkezésünkre. A lattorfi homokkövek átlagporozitása 18,5%, áteresztképessége 2,5 md,
a rupéli homokkövek átlagporozitása pedig 23°(,-nak adódott.

A triász— eocén tároló rétegenergiáját aktiv talpi, illetve peremi viznyoniás bizto-

sitja. Emellett az olajban oldott, túlnyomórészt CO^-bl álló gáz is bizonyos szerephez

jut termeléskor. A kutak rétegvizsgálati és termelési adatainak alapján a triász dolomit —
eocén mészk —1365 m felett bizonyult olajtárolónak. Ez a mélységérték azonban nem
jelenti a telep olaj— víz határának pontos értékét, tekintve, hogy az ilyen jelleg telepekre

vonatkozóan a meglev rétegvizsgálati adatok nem elégségesek az olaj— víz határ helyze-

tének pontos megállapításában.

4 Földtani Közlöny
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A lattorfi liomokktárolót egy vet két, hidrodinamikailag elkülöníthet részre

osztja, nyugati és keleti telepre. A két terület különbözik egymástól úgy az olaj— víz

határ mélységében, mint a rétegtartalmak tekintetében. A nyugati kolajtelep gázsapka

nélküli, az olajban széndioxid — szénhidrogén kevertgáz van oldva, melynek szénhidro-

gén tartalma 34—46% között ingadozik. A tároló mködési rendszere oldott gázkihaj-

tású. Az olaj — víz határ — 1235 m-ben vonható meg. A keleti telep mködési rendszerében

az oldottgázos tároló mellett a gázsapka kiszorító hatása dönt jelentség. A telepek

felett kialakult gázsapka túlnyomórészt széndioxid gázt tartalmaz, a szénhidrogén kom-
ponens csupán 7%. IVIíg a nyugati részen egy viszonylag egységes olaj— víz, illetve gáz-
olaj határ volt kimutatható, addig a keleti részen több, a rétegvizsgálatok szerint eltér

víz— olaj. illetve gáz— olaj határ adódik, tehát több telep alakult ki. Az olaj— víz határ

a következ mélységekben helyezkedett el: —1255 m, —1280 m, —1340 m. A gáz— olaj

határ pedig —1210— 1220 m és —1270 m-ben vonható meg.

A rupéh homokkösszletben a kolaj és földgáztelepek három szintben helyezked-

nek el. A homokköves rész középs részén kialakult kolajtelepek mködési rendszere

oldott gázkihajtású. Az olaj —víz határ kb. —970 m mélységnek adódik. Az olajjal együtt

elég magas GOV mellett jelentkez gáz éghet, széndioxidos, kevert gáz, összetételében

átlagosan 34% a szénhidrogén gáz. A homokköves összlet fels részén kialakult olajtelep

szintén oldott gázkihajtású, az olaj — víz határ —1220 m-ben van. A homokkösszlet

fels részén kialakult földgáztelepekkel esetlegesen összefügg olajfelhalmozódás kérdése

nincs eldöntve. A homokklencsék részleges vízbenyomulással rendelkez telepek. A gáz

C02-tartalma átlagosan 94%. Az eocén— triász, a Me-5-ös és a lencsés szint kolaja

parafin— mtermedier jelleg.

A kezdeti rétegnyomás azonos volt a hidrosztatikus nyomással. A réteghmérséklet

1000 m-ben 70° C, 1500 m-ben 90— 95° C.

A kolaj alatt elhelyezked telepek vizének sótartalma NaCl-ben kifejezve: eocén-

triász rétegvíz, 0,45 g/l, a Me-5 szinté 2,64 g/l, a lencsés szinté 1,5 g/l NaCl.

A hajdúszoboszlói földgázmezo

A területen az els eredményes fúrás, aHsz.-2. sz. volt, mely 1958-ban tárta fel

a gázéiiordulást.

A területen a paleozóos aljzatra a mezozóos képzdmények diszkordánsan települ-

nek. Idsebb mezozóos képzdmények az ersen gyrt, palás szerkezet márgapala-

összlet, a tzköves mészmárga, tzköves mészk, tzköves homokk és kovás, oolitos

mészk. A kréta képzdményeket kemény homokk, homokos agyagmárga és konglo-

merátumrétegek képviselik. A homokkövek általában rosszul szortírozottak, anyaguk

igen változatos, fleg metamorf kvarc és kvarcit. Kötanyaguk kissé karbonátos. A kong-

lomerátumkavicsszemeinek anyaga fleg tömött foraminiferás mészk, csillámpala,

gneisz, metamorf kvarc és kvarcit. Körössy L. szerint a tiszántúli medencealjzat

flisképzdménye sföldrajzilag a Kárpátok kréta geoszinklináhsának messze délnyugatra

benyúló öble, amelyben a közvetlen környezet lepusztulási területérl származó, a kárpáti

fliskzetektl eltér anyagú kzetek vamiak.

A paleogén képzdmények valószínleg folytonos átmenettel, szorosan kapcsolód-

nak a mezozóos képzdményekhez. Az eocén és oligocéu képzdményeket homokk és

agyagmárga képviseli.

A miocént a paleogén üledékekre diszkordánsan települ törtön és szarmata réte-

gek képvisehk. A tortont hthothamniumos mészk és a tufa alkotja. A szarmata korú

üledékek diszkordánsan települnek a paleogén—kréta összletre. Ezeket Mof/wsca-héjtöre-

déket tartalmazó foraminiferás, néhol tömött, kemény, máshol puha, laza kötés, mór-
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zsolódó oolitos mészk, homokos mészk, finomszem, helyenként agyagmárga közbete-

lepüléses homokk és mészmárgarétegek képviselik.

A miocén képzdményekre diszharmonikusan települnek az alsópannóniai üledékek.

Az alsópannóniai medence üledékekre jellemz a márga, homokos márga, agyagmárga

váltakozása, muszkovitcsillámos finom és középszem, meszes kötanyagú kvarchomok-

kvel. A homokkrétegeket 5— 75 m vastag agyagmárga, márgarétegek választják el

egymástól, így azok rétegtartalma egymással nem közlekedik, a szarmatára települt

3. ábra. A hajdúszoboszlói terület (izometrikus projekció). Szerkesztette: V á n d o r f i R.
Magyarázat: i. Olajos réteg, 2 . Száraz gázos réteg, 3 . Nedves gázos réteg, 4 . Vizes réteg

Puc. 3. riaoiuaAb MecTopo>KaeHHH XaüAycoöocao (n30MerptmecKaa npoenuHH). JlereHAa:!. He({)'

TeHOCHbifi cAoft, 2. Caoü co cyxHM raaoM, 3. Cnoü c eaawHbiM raaoM, 4. BoAOHocubifi caoü

nagy vastagságú márgaösszlet nyugodt, csendesvizi, rosszi szellzött, süllyed meden-
cerészben rakódott le. A terrigén eredet növénymaradványok a szárazföld közellétét

jelzik.

Folyamatos üledékképzdéssel települnek az alsópannóniai összletre a felspannó-

niai alemelet általánosan ismert kifejldés képzdményei (3. ábra).

A területen hét gáztároló szint van: a paleogén— kréta korú ,,Alsó-Hajdú”

szint, a szarmata ,,Fels-Hajdú” szint, az alsópannóniai V. és IV. ,,Szoboszló” szintek és

a felspannóniai korú III., II. és I. ,,Szoboszló” szintek.

Az Alsó-Hajdú szintet a fúrások különböz vastagságban tárták fel, de seholsem

fúrták át. Rétegtani, szerkezeti és hidrodinamikai viszonyai tisztázatlanok. Feltételez-

het, hogy a flisen belül az egyesgáztároló rétegek gyrt vagy litológiai csapdában helyez-

kednek el halmaztelepek alakjában. Az ,,Alsó-Hajdú” szmt gáza teljesen megegyezik

a szarmata korú ,,Fels-Hajdú” szintével. A terület nagy részén a flisösszletre diszkordán-

san szarmata üledékek települnek. A nyomásmérési adatokból arra lehet következtetni,

4*
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hogy a flisösszlet és a felette elhelyezked szarmata „Fels-Hajdú” szint kapcsolatban

van egymással.

A „Fels-Hajdú” szint a fhsösszletre diszkordánsan, gallérszeren települ s

szarmata korú képzdményeket foglalja magába. A földgáz a különböz áteresztképes-

ség kzetösszletben helyezkedik el litológiai csapdában, hahnaztelep alakjában.

A ,,Szoboszló” szintek csapdajellege hajlított, litológiai kombináció.

A flis kzetösszletben kialakult gáztelep zárókzete, ott ahol a szarmata üledékek

hiányoznak, a tortonai tufa vagy az alsópatmóniai agyagmárga. A szarmata emelet táro-

lóinak zárókzete az alsópannóniai agyagmárga. Az alsó- és felspatmóniai alemelet

homokk tárolóinak zárókzete a homokklencsék közé települt alsó- és felspannóniai

agyagmárga.

A paleogén— kréta korú ,,Alsó-Hajdú” szint tároló összlete tömött homokk,
és konglomerátum. A szint porozitású a kzet minségtl függen 0,5— 20% között

váltakozik. A szintre vonatkozóan áteresztképesség mérés nem volt. A szarmata korú

,,Fels-Hajdú” szint kzete porózus, laza szerkezet mészk, tömöttebb mészk és mész-

márga.

A porozitás értékek 18—36% között változnak. A szint tároló rétegeinek áteresz-

tképessége vízszintes irányban 200—800 md között változik. Függleges irányban cse-

kély eltérés van a vízszintes irányú áteresztképesség értékektl.

Az alsó- és felspannóniai ,,Szoboszló” szintek gáztárolói laza homokkövekbl
állnak. A porozitás 15— 36% között váltakozik. A ,,Szoboszló” szintek homokkövei igen

jó áteresztképességek. A vízszintes áteresztképesség 100— 800 md. között változik.

A függleges irányú áteresztképesség kb. fele a vízszintes irányban mért értékeknek.

A paleogén— kréta korú tároló hidrodinamikai viszonyai még tisztázatlanok.

Rétegenergiáját aktív talpi, illetve peremi víznyomás biztosítja. Az eddig legmélyebben

feltárt gáztelep a HSZ.-13. sz. kútban — 1317 m-ben található. így a szint hidrodinamikai

viszonyainak tisztázásáig —1317 m-ben vettük fel a gáz— víz határt.

A ,,Fels-Hajdú” szint délen a flisre támaszkodóan kiékeldik. Ennek megfelelen

a tároló aktív talpi és 3oo°-os ívben aktív peremi víznyomással rendelkezik. A szint

gáz— víz határát —1212 m-ben vették fel.

A gázmez nyugati részén észak— déh irányban mélyített kutak (Hsz.-zg., 31., 32.)

kapacitás-vizsgálatai során az elz vizsgálatokhoz képest nehezebb komponensekben
dúsabb folyadékot kaptak. Ez alapján a ,,Fels-Hajdú” szint teleprendszerét illeten két

feltételezés alakult ki:

1. A ,,Fels-Hajdú” szint nyugati szegélyén egy vékony olajtest húzódik.

2. A másik feltételezés az, hogy a ,,Fels-Hajdú” szint teleprendszerét tekintve

gázcsapadékrendszer. A gázcsapadékrendszerre jellemz, hogy a rétegben bizonyos meny-

nyiség folyadék is lehetséges, túlnyomó azonban a gázfázis.

A rétegvizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a rendszer háromfázisú. Ha a

Hsz-29. sz. kút két rétegvizsgálatából származó olajelemzést összehasonhtjuk, akkor azt

láthatjuk, hogy nem ugyanazon trúajdonságú olajról van szó. A mélyebb szerkezetbl

kapott olaj fajsúlya nagyobb, az összetételben a maradék, a felsbb szerkezeti helyzetbl

kapott olaj összetételében a benzintartalom dominál. A további általánosítás céljából

megvizsgáltuk a gázösszetétel és a párlat, illetve olajfajsúly alakulását a mélység függvé-

nyében. Az látható, hogy magasabb szerkezeti helyzetben könnyebb fajsúlyú gáz, illetve

párlat helyezkedik el. A mélység növekedésével n a gázfajsúly, illetve a párlat (olaj)

fajsúlya. Ebbl arra következtethetünk, hogy a szénhidrogén telep képzdésétl kezdve

a szénhidrogén a gravitáció hatására fajsúly szerint rendezdött.

Az alsópannóniai agyagmárga- és márgaösszleten belül több, egymással szorosan

összefügg homokklencsébl áll a ,,Szoboszló V.” szint. A szint délen ehnárgásodik.
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Rétegenergiáját aktív talpi, és 2oo°-os ív aktív peremi víznyomás biztosítja. A szint

gáz— víz határát —990 m-ben állapították meg.

Az alsópannóníaí „Szoboszló IV.” szint egy közel vízszintes fekvés homokkréteg-

bl áU. A réteg kelet— délkelet fell ehnárgásodik. Aktív talpí és 27o°-os ív peremi víz-

nyomással rendelkezik. A szint gáz— víz határa —915 m.

A felsparmóniai „Szoboszló III.” szint két, helyenként három homokkrétegbl
áll, amelyek dél felé elmárgásodnak. A gázos terület aktív talpi és zjo°-o& ívben aktív

peremi víznyomással rendelkezik. A szint gáz— víz határát —880 m-ben állapították meg.

A felspannóniai ,,Szoboszló II.” szintet három laza, finomszem homokréteg

alkotja, közöttük 2— 5 m vastag márgabetelepülések vannak, amelyek a peremeken két

réteggé olvadnak össze. Egységes tárolónak tekintjük. Rétegenergiáját aktív talpi, és

290°-os ívben aktív peremi víznyomás biztosítja nyugat, észak és kelet fell. A gáz— víz

határt —836 m-ben állapították meg.

A felspannóniai ,,Szoboszló I.” szint a mez egész területén megtalálható. A gázos

terület aktív talpi víznyomással mködik. A gáz— víz határ —762 m-ben van.

Tatárülés—kunmadarasi földgázmez

A karcag— bucsai maximumtól ÉNy-ra az utóbbi években mélyült kutatófúrások

gáztartalmú rétegeket harántoltak.

A területen a kréta aljzatra a paleogén transzgresszió a felseocénban ért el. A kréta

képzdmények agyagmárgából és homokkbl állnak.

A felseocén agyagmárga, mészmárga és homokkrétegeivel partközeli és a sekély-

tengeri övön belül kifejldött fáciest képvisel.

A tortonai vulkánosság nyomai tufa alakjában mutatkoznak, mely távolabb

mköd vulkánokból származik.

Néhány fúrásban a kréta korú agyagmárga és homokkrétegek felett durvaszem,
laza kötés konglomerátum települ és a rétegek felett következik az alsópannóniai réteg-

összlet. A konglomerátum aprószem, laza kötés. A kavicsszemek anyaga homokk, dia-

báz, porfir, vagy porfirit és kvarcit, amelyek általában jól koptatottak. Az erodált felszínt

csak fokozatosan öntötte el a tenger. A tektonikailag ersen igénybe vett homokk, agyag-

márga és mészkonkréciós agyagrétegek szárazföldi, illetve partközeli fáciesre utalnak.

A tortonai emelet végén bekövetkezett általános regresszió után a szarmata eme-
let tengere csökkentsósvízi jelleg, helyenként szárazulatok lepusztult törmelékanyagá-

val jelentkezik. A szarmata tengert sekélyvízi, partközeli képzdmények, homokos
mészk rögzíti a területen.

A földgáz az alsópannóniai korú három homokkrétegben helyezkedik el sztratig-

ráfiai, litológiai csapdákban.

Az I. számú gáztároló homokk a mez földgázkészletének számottev részét

tárolja. Dlése enyhe, nem haladja meg a 2 — 3°-ot. A homokkréteg egy ÉNy—DK
irányú vonal mentén elmárgásodik, kiékeldik. A tatárülési mezrészen srn váltakozva

vékony, néhány cm vastagságú agyagmárgacsíkok tagolják a homokkövet. A tatárülési

terület északi részén és a kimmadarasi területen ez a jelenség nem figyelhet meg. Az
els kunmadarasi kutak lefúrásakor a tatárülési és kunmadarasi mezt két különálló

egységként kezelték. A Tü-13. sz. kút azonban a kimmadarasi és tatárülési gáztelepek

összefüggését kimutatta.

A 2. számú gáztároló homokk a terület gázkészletét tekintve a második szénhid-

rogéntelep.

A 3. számú gáztároló homokkrétegek földgáz készlete nem jelents. A homokkö-
vek lazakötések, az i. és 2. sz. gáztároló homokkövekkel azonos dölések.
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Az I. számú homokk porozitása 19,75 — 35,43%, vízszintes áteresztképessége

267,3 md.
A 2. sz. gáztároló homokk porozitása 29,42— 33,96%.
A tároló rendszer aktív peremi és talpi víznyomással rendelkezik. Az i. sz. homokk

gáz— víz határa —1040 m-ben, a 2. sz. homokk gáz— víz határa —1084-ben, a 3. sz.

homokk gáz— víz határa pedig — 1152,5-ben van.

A mérési eredmények alapján a telepek nyomása a hidrosztatikus nyomással

közel azonos. Az i. sz. gáztároló homokk kezdeti telepnyomása 115 att, a 2. sz. 118

att, a 3. sz. 126 att.

4. ábra. Tatárülés— Kunmadaras. Rétegtérkép az i. sz. homokk tetején. Szerkesztette:

Fábián Gy. Magyarázat: i. Gáz— víz határ, 2. Réteg\'onalak, 3. hencsehatár

Puc. 4. Tarapiojieui — KyHMaaapaui. Kapra H3ornnc KpoBJiu necnannKOBoro ropn30Hra Ks 1. Jí e-

r e H a a : 1. PpaHHua raaa h Boau, 2. Haornncw, 3. FpaHHija nnH3W

Az I. SZ. homokk átlaghmérsékletét 79° C, a 2 sz. 81° C, a 3. sz. 86° C-ban álla-

pították meg.

Az I, 2, 3. sz. homokkbl termelt rétegvizek NaCl-ben kifejezett sótartalma a

következ: az i. sz. homokkbl termelt víz: 4,5 — 7,07 g/l, a 2. sz. 4,38— 5,3 g/l, a 3. sz.

6,2— 7,66 g/l.

A szolnoki kolajelofordulás

Szolnoktól délre, a város szélén 1953-ban mélyült vSzolnok-i. fúrás az alsópannó-

niai honiokkrétegekbl vizes kolajtermelést eredményezett, ami az Alföldön az els

pannonkori kolajelfordulás volt.

A területen a krétakorú diabáztufás és agglomerátimios, durva homokköves réteg-

sorozatra tortonai mészmárga és riohttufa települ. Erre a rétegösszletre vastag alsópannó-

niai agyagmárgás, homokköves rétegsorozat következik.
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A kolaj a települt boltozat rossz permeabilitású, aprószem homokkörétegeiben.

található, litológiai csapdákban. Zárókzetek, a homokkrétegek között települt alsó-

pannóniai agyagmárgák.

A homokkrétegek átlagporozitása 25%, vízszintes áteresztképesség 7,8 md,

a függleges 6,3 md.

A kolajtároló homokkrétegek aktív talpi és peremi víznyomással rendelkeznek.

A kolaj parafin jelleg.

A kezdeti rétegnyomás a hidrosztatikus nyomással azonos volt, kb. 170 att.

A réteghmérséklet 1900 m-ben 109° C.

A kolaj alatt ellielyezked telepvíz sótartalma, NaCl-ben kifejezve 3,9— 9,7 g/l.

Szandaszllsí földgázmez

A szolnoki olajos területtl DK-re telepített Szandaszlls-i. sz. kutatófúrás

alsó- és felspannóniai korú homokkbl gáztermelést adott.

A területen a mezozóos kréta alapra (diabáz, szerpentines diabáz) települ neogén

rétegsor tortonai agyagmárga, agyag és riohttufa képzdményekkel kezddik.

Az alsópannóniai korú rétegösszletet márga és homokkrétegek képviselik.

A fúrások 5 gázos szintet harántoltak, az 5., 4., 3. és 2. szint alsópannóniai, az i.

szint felspannóniai korú. A földgáz litológiai csapdákban helyezkedik el. A homokkövek
finom- és középszemek, agyagos-, meszes kötanyagúak, jól tagoltak és fleg kvarc-

szemekbl állnak. Az 5. és 4. gázos telep földgázkészlete nem jelents. Az 5. szint egy

vékony, a 4. szint két homokkrétegbl áU. A 3. szint több homokk és agyagmárga-

rétegbl áll és a mez földgázkészletének jelents részét tárolja. A homokklencsék közül

csak a két legfels gáztároló. A szint a mez egész területén megtalálható. A 2. gázos

szint a mez földgázkészletét tekintve nagyságrendileg a második telep. A homokkréteg,
egyes kutakban egészen laza kötés, más kutakban viszont változó mértékben agyagos,

vastagsága pedig nagyon változó. A szint a szerkezet nyugati és keleti szárnyán meredek
dlés és elmárgásodik. Az i. gázos szint nagyságrendileg a mez harmadik földgáztelepe.

A szint közép- és finomszem, lazán összeálló, csillámos kvarchomokkbl áll vékony
finomhomokos agyagmárgabetelepülésekkel. Érmek a vastag összletnek a legfels sza-

kasza jó tároló trrlajdonságokkal rendelkezik. A szint a mez egész területén megtalálható,

települési formája enyhe felboltozódást mutat, melynek hossztengelye nagyjából É-D-i
irányú.

Biharnagybajomi kolaj- és földgázelfordulás

A bihamagybajomi területen az elkutatás! tevékenység 1941-ben kezddött meg.
A felboltozódás tetrészére telepítették 1946. X. 24-én a Büiamagybajom-i mélyfúrást,

mely fúrás kivizsgálásának eredménye azt mutatta, hogy a tortonai korú rétegek ipari

mennyiség kolajat és földgázt tárolnak.

A medencealjzat ópaleozóos csillám- és kloritpalából áU. Ez a kristályos tömeg
a harmadidöszak végéig a felszínen volt, ezért felszíne lepusztult, mélyreható repedések
járják át, ezek mentén a kzet elváltozott.

Az ópaleozóos aljzatra a neogén transzgresszió a tortonai korszak végén ért el.

A tortonai üledékek minden mélyfúrásban kimutathatók, a konglomerátumtól és homok-
ktl az agyagmárgáig és mészkig a legkülönfélébb kzettípusok megtalálhatók.

A tortonai emelet talpi részén lev és az egykori szárazulatok partvonalait mutató
.alapkonglomerátum összetételében kizárólag csak az alapkzetek felaprózásából származó
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tönuelékdarabok vesznek részt. A különlDÖz szemcsenagyságú törmelékes kzetekbl
álló szint összefügg sztratigráfiai egység. A kisfokú szortírozottság arról tanúskodik,

hogy a szemcsék nagyobb arányú szálHtást nem szenvedtek. A kzetek kötanyagának
a karbonáttartalma szeszélyesen változik, törvényszerséget megfigyelni eddig még nem
lehetett. A konglomerátum-darabok sok helyütt homokos, agyagos alapanyagba ágya-

zódnak és a laza, valamint kemény kzetrészletek váltakoznak. Kzetszöveti szempont-

ból tehát meglehetsen inhomogén képzdménnyel állunk szemben, jellemzje a lencsés-

ség és kiékeldés, s ennek következménye az egyeséges szénhidrogén-tárolás hiánya.

A szerkezet déli oldalán az alapkonglomerátumra tortonai lithothanmimnos mészk
telepedett. Ez a mészkzátony-képzdmény minden irányban elvékonyodik, kiékeldik.

A szerkezet tetején már csak nyomai vannak. A lithothamniumos mészk változatos

kifejldés, homokos-agyagos anj-agú, néhol vékony, nagyon finomszem riolit- dacittufa-

rétegekkel váltakozik.

A szerkezet többi részén az alapkonglomerátumra foraminiferás agyagmárga,

márga, mészmárga és tufás-homokos agyag, valannt homokk települt. A szerkezet

tetrészén csak konglomerátum és homokk található, a szerkezet szárnyain pelites kifej-

ldés tortonai rétegek ülepedtek le. A lithothamniumos mészkre, homokkre is jellemz

a lencsésség, a kiékeldés és a sr fáciesváltozás. A tortonai üledékekre helyenként

nagy vastagságú dacittufa rakódott.

A változatos kifejldés tortonai rétegeket egyhangii kifejldés vastag pannóniai

rétegek fedik, amelyek a szerkezet tetején közvetlenül az alapkonglomerátmnra települ-

nek, a szerkezet déli részén tortonai mészk- és tufarétegek vannak alatta. Az alsópan-

nóniai alemelet alsó agyagmárgás része eróziós diszkordanciával települ a tortonai

rétegekre. Az alemelet fels része homokos, lignites rétegsorozat. A felspannonban

nagyon sok a homok és a homokrétegek vékonyabb homokos agyagrétegekkel srn
váltakoznak.

A bihamagybajomi szerkezet f szénhidrogén-tároló kzete a tortonai alapkong-

lomerátimi, de a tortonai homokk, mészk, st a tufa is tároló helyenként. A szénhidro-

génelfordulás zöme a szerkezet tetvidékére szorítkozik, ahol a konglomerátiunban sztra-

tigráfiai és litológiai csapdában helyezkedik el a kolaj és földgáz.

A déli számj'^on a tortonai mészkben mutatkozó kisebb kolaj felhalmozódás

litológiai csapdában van. Ezek mellett a szerkezet szárnyán még két helyen tártak fel

kis mennyiség, rétegtani csapdában akkumulálódott kolajat.

A mez közepén az olajtesttel érintkez gázsapka gáza szénhidrogénekben gazda-

gabb, mint a peremi, rétegtani csapdákban lev gázoké.

A biharnagybajomi kolaj parafin jelleg.

A szénhidrogének alatt elhelyezked telepviz sótartalma XaCl-ban kifejezve

8-12 g/l.

Pusztaföldvári kolaj- és földgázmez

A Nagyalföld délkeleti részén. Tótkomlós és Nagyszénás között egy szeizmikus

mérésekkel kimutatott szerkezeten települt Pusztaföldvár- 1. sz. felderít — kutató-

fúrás 1958. évben nagy jelentség szénhidrogén elfordulást tárt fel.

A pusztaföldvári területen az ópaleozóos metamorf kzetekbl álló medencealjzatra

lapos álboltozat formájában közvetlenül pliocén üledékek települnek. Csupán a terület

DK-i részén ékeldik a pannóniai és ópaleozóos képzdmények közé a mezozóos üledék-

összlet.

A kristáhmspalából, gneiszbl, fillitbl, kvarcporfirból álló medencealjzatra

a Kárpát-medence erteljes süllyedésével kapcsolatos neogén transzgresszió az alsópannó-
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niai korszak elején ért el, és az egész paunóniai emeletben folyamatosan leüleped rétegek

nagy vastagságban borítják be a medencealjzatot. Az abráziós törmelékbl és az egykori

térszínt beborító szárazföldi törmelék újrafeldolgozott anyagából keletkezett az a bazális

i| összlet, amely az alsópannóniai alemeletet bevezeti. Kzettanilag ez az összlet nem egysé-

I

ges. Felépítésében vízszintes és függleges irányban issrn váltogatják egymást a legszél-

sségesebb partközeli üledéktípusok; igen tág határok között mozgó szemcsenagyságú,

szortirozottságú és karbonáttartalmú breccsia, konglomerátum és homokk, továbbá

kis mennyiségben homokos mészmárga és márga is. A breccsiák törmelékszemcséinek

az anyaga csillámpala, metamorf kvarcit és földpátos fillit, a kavicsszemeké fleg meta-

morf kvarcit és kvarc, a homokszemeké pedig metamorf kvarc és muszko\'it.

Szénhidrogén-tárolás szempontjából legkedvezbb tulajdonságokkal a terület

DK-i részén aránylag vastag, összefügg rétegek alakjában jelentkez, jól szortírozott,

laza kötés, porózus, aprószem homokkövek rendelkeznek. A középs, nyugati, különö-
' sen pedig az ÉK-i részek képzdményeinek litológiailag és kzettanilag folytonosan

változó tulajdonságai a felhalmozódás, tárolás és a lemvelés szempontjából rendkívül

i kedveztlenek.

1 Amikor a legalsó u. n. ,,Békés szint” durva törmelékanyagát szolgáltató, a terület

j

nyugati részén lev kisebb szigetek — a lepusztító erk tevékenysége, s a Kárpát-medence

további süllyedése következtében— eltntek, a pusztaföldvári területen is megkezddött
azoknak a magas karbonáttartalmú pelites üledékeknek a lerakódása, amelyek a medence
legnagyobb részében az alsópannóniai alemelet alsó szakaszára annyira jellemzek. Az alsó-

pannóniai alemelet középs része vékonyabb-vastagabb, finom és aprószem homokk-
rétegek és lencsék, agyagmárgás homokk- és homokos agyagmárgarétegekbl áll. Az
alsópannóniai homokkrétegek a szerkezet ÉNy-i szárnyán olaj- és gáztárolók, a

tetvidéken gáztárolók. Az alsópannóniai alemelet legfels része többnyire homokos,

agyagmárgacsikokkal tarkított, vastag homokkösszletbl áll. A homokk közép-

és finomszem, agyagmárgás és meszes kötanyagú. A homokkösszleteket bizony-

talanul elhatároló vékonyabb-vastagabb homokos agyagmárgaösszletek választják el

egymástól.

A két pannóniai alemelet határán, a szerkezettet vidékén néhány homokklencse
földgáztároló (,, Puszta szint”) (5. ábra).

A mezben tehát négy széiihidrogéntároló szint van: a földgázt és kolajat tároló

alsópannóniai alapkonglomerátmn, az un. ,, Békés szint”, a kolajat és a földgázt tároló

alsópannóniai homokklencsék, az un. ,,Földvár-alsó” szint, a földgázt tároló alsópannó-

niai homokkrétegek, az ún. ,,Földvár-fels” szint, és a fels- és alsópannóniai aleme-

let határán, s a felspannóniai alemelet alján lev igen változékony kifejldés földgázt

tároló homokklencsék, az ún. ,,Puszta szint”.

A ,,Békés tároló” hajlított és litológiailag kialakult rétegtelep. ,,A Földvár-alsó”

szint telepei típusukat tekmtve boltozatszámyon litológiailag záró rétegtelepek. A ,,Föld-

vár-fels” szint telepei hajlított és litológiailag zárt rétegtelepek. A ,, Puszta szint” gáz-

telepei a boltozat tetrészén kifejldött, litológiailag határolt rétegtelepek. Összesen 27
telepet ismerünk a területen, ezek többszintes, különálló telepek.

A ,, Békés szintben” a konglomerátum átlagporozitása 7%, a homokké 21%.
A tároló kzet áteresztképessége 5 — 540 md között változik.

A ,,Földvár-alsó” szint i. sz. homokktárolójának az átlagporozitása 20%, áte-

resztképessége 5 — 32 md.
A ,,Földvár-fels” szint ,,A” sorozat telepeinek átlagos porozitása 23%, átereszt-

képessége pedig 50— 450 md között változik.

A ,, Puszta szint” homokköveinek átlagporozitása 25%.
A ,, Békés szint” mködési rendszerét tekintve nagy gázsapkájú és aktív talpi
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\'íznyomással mköd telep. Az átlagos gáz— olajhatár — i668m-ben, az olaj— vízhatár
— 1685 m-ben vonható meg.

A „Földvár-alsó” szint kolaj- és földgáztárolói a telepfolyadékok és a kzet
rugalmas kiterjedésének, valamint a peremi víz kiszorító hatására termelnek. A kolaj-
telepekben az olaj —vízhatár kb. — 1640 m, a földgáztelepekben a gáz— vízhatár — 1576 m.

A ,,Földvár-fels” szint földgáztárolói fleg a peremi víz kiszorító hatására ter-

melnek.

<^30

5. ábra. Pusztaföldvári terület (izometrikus projekció). Szerkesztette: Vándorfi R. Ma-
gyarázat: I. Olajos réteg, 2. Égögázos réteg, 3. Kevertgázos réteg, 4. Vizes réteg

Puc. 5. MecTopoHCteHHe riycTa(J)éabnBap (HSO.vieTpHMecKaH npoeKUHH). JlereHaa: 1. HeijtTeHOCHbiií

C.10H, 2. C.ioK c ropKmH.M raao.M, 3. C.noü co CMemaHHW.M raso.M, 4. BoaoHOCHbiü cjioü

A ,, Puszta szintbe” tartozó gáztelepek aktív talpi tdznyomással rendelkeznek.

A ,,Békés szint” olaja parafin jelleg, a kísér gáz összetétele: CO, = 66%, összes

éghet = 30,5%. ^'2 = 3.5%-
A ,,Földvár-alsó” szint olaja intermedier jelleg.

A ,,Földvár-fels” szint gáza 95 —97% metánt és kb. 2% N,-t. tartalmaz.

A ,,Puszta szint” gáza 97% metánt, és kb. i,5“ó ^2"^ tartalmaz.

A szintek réteghmérséklete: ,, Békés szint” = 125° C, a ,,Földvár-alsó” szint i.

sz. = 122° C, a ,,Földvár-fels” szint = 115° C.

A szénhidrogének alatt elhelyezked telepvíz sótartalma XaCl-ben kifejezve;

,, Békés szint” = 10— 21 g/l, a ,,Földvár-alsó” szint i. sz. homokkövében 0,5— 5,0 g/l,

a ,,Földvár-fels” szint 1,5 — 4 SA-
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A pusztaszollosi kolaj* és földgázelfordulás

Az 1960-ban mélyült i. sz. kutatófúrás eredményei azt mutatták, hogy a területen

a fels- és az alsópannóniai képzdmények kolaj- és földgáztárolók.

A pusztaszllsi-i. sz. fúrásban az alsópannóniai alapkonglomerátum és triász

dolomittörmelék alatt 1811 — 2361 m között márgapalát harántoltak, melynek kora

felsjúra— alsókréta lehet. Tehát az alsópannóniai üledékek valószínleg a mezozóos

medencealjzatra transzgressziós konglomerátmnmal települnek. Igen fontos ez a képzd-
mény szénhidrogéntárolás szempontjából. Az alapkonglomerátumra a süllyedés állan-

dósulásával a kiemelt részeken nyugodt, csendesvízi, finomszem mészmárga települ.

Ez a fácies azonban eltér kifejldésként helyettesítheti is az alapkonglomerátumot a

nyütabbvízi viszonyok esetében.

A CaCOj-tartalom az alsópannonban alulról felfelé haladva csökken és a rétegek

márgába, majd agyagmárgába mennek át. Erre a rétegösszletre, az alsópannóniai aleme-

let középs és fels szakaszára, vastag agyagmárga és homokkpadok települnek.

A pusztaszllsi területen 3 szhitben fordulnak el szénhidrogének:

1. Gáz- és olajtároló mészmárga— konglomerátumösszlet az alsópannóniai aleme-

let alján (,,SzöUs szint”).

2. Gáztároló homokklencsék az alsópannóniai alemelet középs szakaszán (,,Csa-

nád szint”).

3. Gáztároló homokklencsék az alsó- és felspannóniai alemelet határán,

s a felspannóniai alemeletben (,,Komlós szint”).

Az alsópannon legalján a márgapalára települt konglomerátmn—mészmárgaössz-
letben a kolaj- és földgáz gyrt és litológiai csapdákban gylt össze, a ,,Csanád”- és

,,Komlós” szinti tárolók boltozaton kzettanilag zárt rétegtelepek.

A ,,SzöUs szint” mködési rendszerét tekintve nagy gázsapkájú és aktív talpi-,

illetve peremi víznyomással mköd telep. A ,,Csanád” és ,,Komlós” szintek termelési

szempontból részleges vízutánáramlással rendelkez telepek.

A kolaj a mez keleti részén parafin, a mez nyugati részén intermedier jelleg

(PSZ.-12. sz. kút). A kísérgáz összetétele: C^- C4 komponens = 54,73%, CO., = 37,99%,
N2 = 7,28%.

Kezdeti rétegnyomás a ,,SzöUs” szintben 180 att, a réteghmérséklet 1750 m-ben
120° C. A ,,Komlós szint” réteghmérséklete 1150 m-ben 82° C, 900 m-ben 66° C.

A ,,Szölls szint” rétegvizének NaCl-ben kifejezett sótartalma: 7— 16 g/l, a

,,Csanád” szinté 2,5 g/l, a ,,Kouüós” szintben 0,2— 0,4 g/l.

A battonyai kolaj- és földgázmez

Battonyán a fúrási tevékenység 1959-ben a Battonya-i. sz. fúrás mélyitésével

indult meg.

A battonyai területen a kristályos medencealjzat tulajdonképpen egy nagykiter-

jedés ópaleozóos gránittömzs, melynek lepusztult felszínét, a terület egy részén, vé-

kony kvarcporfir lávatakaró borítja be. A terület keleti részén az elvékonyodó kvarc-

porfir takarónak csak a roncsai maradtak meg, a fúrások az alsópannóniai üledékek
alatt itt többnyire gránitot találtak. A terület nyugati részén az eddig lemélyített fúrá-

sok mindegyike kvarcporfirban ért véget.

A neogén transzgresszió a Tiszántúl déh részét csak az alsópannóniai korszak elején

érte el. A pannóniai emelet általában magas karbonáttartahnú peUtes kzetekkel, fakó

mészmárgával, homokos márgával kezddik. Ahol azonban a süllyed medencefenék
legmagasabb részei egyideig még szigetekként emelkedtek ki a transzgredáló tengerbl.
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ott a pelites kzeteket részben, vagy egészen durva partközeli üledékek, konglomerá-
tum- és homokkrétegek helyettesítik (6. ábra).

A battonyai területen az alsópannóniai alemelet alsó része, az im. konglomerátum-,
homokk-, mészmárgaösszlet a legfontosabb szénhidrogéntároló szint. Az összlet túl-

nyomó része különböz szemnagyságú, szortírozottságú és cementáltsági fokú konglomerá-
tum- és homokklencsékbl, rétegekbl áll. A durvább homok és a kavicsszemek anyaga

6 . a.'im. Rétegtérkép a ,,Battonya-szint” tetején. Szerkesztette: Szalóki I. Mag 3^arázat:
I. Rétegvonal, 2 . A tároló feltételezett határa, 3 . Homokk, konglomerátum kiékelödésének határa

Puc. 6 . Kapra Hsornnc kpobjih ropnaoHTa «BaTTOHba». J1 e r e h fl a ; 1. Haornncbi, 2. npeanoaoweHHaH
rpaHiiua KonjieKropa, 3. rpannua BbiKanHMBaHHH necsaHHKOB n KOHmoMeparoB

többnyire kvarcporfir, a finomabb szemeké gránitból származó kvarc- és földpát. A köt-
anyag mennyisége és minsége lencsénként és rétegenként a legszélsségesebb határok

között változik. A konglomerátumoknál leggyakoribb a homokos kötanyag, változó

karbonáttartalommal. Általában a konglomerátum az összlet alsó, a homokk a fels

részében gyakoribb. A mészmárga- és homokos márgarétegek az összlet fels részében

fordulnak el, majd a karbonáttartalom csökkenésével márga- és agyagmárgarétegekbe

mennek át.

A battonyai területen két tárolórendszerben fordulnak el szénhidrogének. Egy
nagy kiterjedés, hidrodinamikailag összefügg, egységes, szabad gázsapkával rendelkez
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tároló alakult ki a kristályos medencealjzat szerkezetileg legmagasabban fekv részében

és az arra települ alsópannóniai konglomerátmn-, homokk- mészmárgaösszletben,

vékony olajos sávval („Battonya szint”) sztratigráfiai és litológiai csapdában. A másik

tárolórendszer az alsópannóniai alemelet fels és a felspannóniai alemelet alsó részén

található gáztároló homokklencsék („Battonya-fels” szint), ahol a gáz litológiaüag

záró rétegtelepekben gylt össze.

A konglomerátum— homokkösszlet porozitású 24— 35% között ingadozik, a \z-

szintes áteresztképesség 400— 1300 nid, a függleges áteresztképesség 330— 1680 md
között változik. A ,, Battonya-fels” szint homokköveinek porozitású 32 — 33%.

A ,,Battonya szint” nagy gázsapkával és aktiv peremi és talpi viznyomással

mköd tároló, a ,,Battonya-fels” szint talpi viznyomással rendelkezik.

A ,, Battonya szint” olaja parafin jelleg, gázának összetétele; — C^komponens

= 55,4%, COj = 40,2%, N, = 4,2%. A ,, Battonya-fels” szint gázának összetétele;

Cj — komponens = 97%, COj = 02 — 2,05%, N, = 1,84— 2,52%.
A statikus nyomásmérések alapján megállapítható, hogy a ,, Battonya szint”

egységes hidrodinamikai rendszert alkot. Az olaj— vizhatáron a tároló statikus nyomása
108 att. Átlagos réteghmérséklete 75° C.

Rétegvizeinek NaCl-ben kifejezett sótartalma; 9,16—11,92 g/l.
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MecTOpo>KAeHH>i yrneBOflOpOAOB he EojibUioíi EeHrepCKOü HHSivieHHOCTM
H HX reojiorMMecKEH xapaKTcpHCXHKa

a-P. P. BAHaOPOH

B cTaTbe paccMaxpiiBaioTCH He(j)xera30Bbie npoMbicjibi, BKcnjiyaxnpyeMbie b HacxoBmee
BpeMH Ha xeppHxopHH Bojibuion BcHrepCKOÍí Hhsmchhocxh, a hmchho MecxopowACHHH HaAb-
KepeiH, HeMÍieH, MeaeKepecxeui, XaiíAycoöocAO, TaxapioAem— KyHMaAapam, CoAbHOK, Can-
AacéAAem, BHxapHaAböaüoM, nycra^CAbABap, nycracejiAem, BaxxoHbH.

ripn 3X0M AJiA KawAoro MecTopo>KAeHiiA B oxACAbHOCTH paccMaxpHBaioTCH reoAorn-
necKoe cxpoenne, xapaKxep AOByiHKn, HenpoHUuaeMbie BMeuiaiooine nopoAU njiacxoB, iix

4>H3HMecKHe napaMexpbi, xapaxxep He(j)TH, BeiuecxBeHHbiH cocxaB npiipoAHOro ra3a, cHcrewa
cpaöaxbiBaHHA nAacxoB, HanaAbHoe nAacxoBoe AaBACHne, xeMnepaxypa nopoA, (})a30Bbie rpa-
HlIUbl H COAeHOCTb HAaCXOBblX BOA-



A BATTONYAI TERÜLET MÉLYFÖLDTANI FELÉPÍTÉSE

. T. KOVÁCS GÁBOR*
(3 ábrával)

Összefoglalás: A területen mélyült fúrások lehetvé tették a mélyföldtani adatok-
kal nem rendelkez téridét földtani megismerését. A terület legidsebb képzdménye az
ópaleozóos gránit. A gránitot perm korú kvarcporfir törte át. Á terület a miocén végéig
szárazulat, ez alatt a palaburok, a gránit egy része és a kvarcporfir-takaró lepusztult, a
vulkáni csatorna kirajzolódott. A lepusztult térszínre települt a közel looo m vastag
alsó- és felspannon, felspliocén, pleisztocén és holocén üledék. A terület f olaj- és gáz-
tárolója az alsópannon alján elhelyezked ,,Battonya szint” homokköve és konglomerátuma
és az összetört permi kvarcporfir. Az alsó- és felsöpannonban gáztároló homokkövek
helyezkednek el.

Bevezetés

A terület és közvetlen környékének kutatása 1940-ben indult meg. A Geofizikai

Intézet, a MANÁT és a Szeizmosz az 1940— 44 években Eötvös-ingás, graviniéteres és

szeizmikus méréseket végzett. A mérések eltér, össze nem egyeztethet eredményeket

adtak. A Kolajipari Tröszt Szeizmikus Kutatási Üzeme 1957—1958 években reflexiós

és refrakciós méréseket végzett. A reflexiók alapján szerkesztett szeizmikus szintvonalak

Battonya községtl Ny-ra nagyobb kiterjedés, záródó, K—Ny csapásirányú szerkezetet

mutattak ki.

Az 1959 évben a szerkezet K-i részére telepitett els kutatófúrás eredményes volt,

kolajat és földgázt tárt fel. A terület felkutatása gyors ütemben haladt, 1963 január i-ig

51 db kutatófúrás és 6 db feltárófvirás mélyült le. Valamennyi fúrás 1000—1200 ni-es

mélységben a medencealjzatban állt meg. A kutatást az ÉNy-i, D-i és K-i terület kivételé-

vel lezártuk.

A fúrások lehetvé tették az eddig mélyföldtani adatokkal nem rendelkez batto-

nyai terület földtani megismerését. A mellékelt térképekkel és szelvényekkel szemlél-

tetett jelenlegi földtani ismereteinket az alábbiakban foglalhatjuk össze.

A terület rétegtana, sföldrajza és szerkezeti viszonyai

Ópaleozóos metamorf palák

A terület legidsebb képzdményeit a K-i és kisebb foszlány alakjában az ÉNy-i
részen tártuk fel.

Az alaphegységet a 2. sz. fúrásban niészben gazdag üledékbl kontaktmetamorfózis

hatására keletkezett, zoizites, epidotos kontaktpala és zoizites kontaktpala, a K-3. sz.

fúrásban agyagos üledékbl dinamotermálmetamorfózis hatására keletkezett staurolitos,

biotit-muszkovitcsillámpala, a K-i. és K-2. sz. fiirásban bázikus eruptivumból ugyancsak

* Eladta a Magyar Földtani Társulat 1963. V. 17— i8.-i szakülésén.
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dinamotermálmetamorfózis hatására keletkezett amfibolit alkotja. A kzetek a mezozó-
nában keletkeztek.

Az ÉXy-i területen a 37., 43. és 45. sz. fúrásokban a gránitfelszínen megmaradt,
gránitmagmával átitatott és gránittelérekkel átjárt gránátos, földpátos csillámpalát

ismertünk meg, mely a magma megmerevedése után a kataklázos metamorfózis hatására

kipréseldött, összetöredezett.

A területen az ópaleozóikumban, valószínen még a devon eltt üledékes kzetek
rakódtak le. Az üledékes kzetekbe fiatalabb ópaleozóos, valószínen devon korú mag-
maintrúziók nyomultak. A variszkuszi hegységképzdés hatására a paleozóikumban a plu-

tóni gránitmagmatizmus az üledékes kzeteket és a bázikus eruptivumot metamorfizálta.

II. Paleozóos gránit

A fúrások a medencealjzat középs, É-i, ÉK-i és K-i részén gránitot tártak fel.

(i. ábra).

A gránit szürke, fehéresszürke, néhol ersen mállott, töredezett, repedezett kzet.
Ásványi összetétele változó. Az ásványi összetétel alapján Szepesházy K. túlnyomó
részt mikroldin-gránitot, muszkovitos mikroklin-gránitot és biotitos-muszkovitos mik-

rokhn-gránitot, kis mértékben plagioklászos rmkroldin-gránit és biotitgránit kzetvál-

tozatokat különböztet meg. Az ÉNy-i területen egyes fúrások, pl. 45., 47. sz. fúrások

gránitjai nagy méret, 4— 5 cm-t is meghaladó, kvarc- és földpátkristályokból álló gránit-

pegmatit lencséket és teléreket tartalmaznak. A kvarcporfir környékén elhelyezked

gránitok enyhe dinamometamorfózist szenvedtek.

A magmatizmus lefolyása a következképen vázolható. A variszkuszi hegység-

képzdés hatására, felteheten a szudétai orogén idején, az alsókarbonban, igen nagy

tömeg és kiterjedés, valószínen tektonikai vonalakkal körülhatárolt kisebb gránitplu-

tón, batolit nyomult be az üledékes kzetekbe, azokat metamorfizálta és kiemelte. A terü-

let szárazulattá lett. Megkezddött a kiemelt palaburok lepusztulása.

A gránitban a felskarbonban, az asztmiai orogén hatására törések, repedések kelet-

keztek. A hasadékok és törések mentén pegmatit lencsék és telérek képzdtek. A gránit-

ban tehát két plutóni magmamozgás tételezhet fel. Az újabb gránitmagma benyomulási

47 46
,
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I. ábra. Az, alaphegység felszínének rétegvonalas térképe. Magyarázat; 1. Fúrás szama
és az alaphegj’ség felszínének tengerszínt alatti mélysége, 2. Földtani szelvényirányok, 3. Vet, 4. Kozet-

határok, 5. Gránit, 6. Kvarcporfir, 7. Metamorf kzet
Fig. I. Contour map of the basement surface. Explanation; i. Number of the borehole,

and the depth (in meters) of the basement surface, below sea level, 2. Directions of the geological profile

3. Fault, 4. Lithologic boundaries, 5. Gránité, 6. Quartz porphyry, 7. Metamorphic rock
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nyomát és injekciós jelenségeit a 37. és 43. sz. fúrásokban észleltük. A K-i részen a gránit

felteheten egy ÉNy— DK-i csapásirányú törés mentén tektonikusán érintkezik a meta-

morf palákkal.

A gránit földtani kora tekintetében egyelre csak hasonlóságokra és negatív bizo-

nyítékokra vagyimk utalva. A gránit az ásványi összetétel alapján a kecskeméti és a

mecseki gránithoz áll legközelebb. Az analógiák alapján a kzet kora alsókarbon.

III. Permi kvarcporfir

A medencefenék központi részét kvarcporfir alkotja (i.ábra). A több mint 30

fúrásban feltárt kvarcporfir szürke, vörösesszürke szín, porfiros szövet, hasadékokkal

átjárt, s azok mentén szögletes darabokra tört kzet. A finomszem alapanyagban kvarc

és földpát beágyazások ülnek.

A perm elején a saah orogén hatására a kvarcporfirmagma áttörte a gránitot, s

a palaburok és a gránitfelszín közé nyomult. A szubvulkáni kitörés központja a 22.,

18., 16. és 8. sz. fúrások környéke. K-i irányban két kisebb parazita vulkáni mködés
történt, mely kapcsolatban áUt a központi vulkánnal. A szubvulkán megjelenési formája

lakkoht.

A kvarcporfir környékén lev gránitok mérsékelt dinamometamorfózisát a vulkáni

tevékenység okozta.

A kvarcporfir földtani kora biztosan nem rögzíthet. Összehasonhtás alapján

megegyezik a mecseki kvarcporfirral, így valószínen alsóperm korúnak kell minsíteni.

A terület a miocén végéig szárazulat. A lassú lepusztulás eredményeként a pala-

burok, a gránit egy része és a kvarcporfirtakaró lepusztult, közel azonos térszín keletkezett,

s a vulkáni csatorna teljes egészében kirajzolódott.

A hosszú szárazföldi idszak alatt a különböz idkben lejátszódó hegységképz-
mozgások hatással voltak a területre, ezt azonban kimutatni nem tudjuk.

IV. Miocén korú üledékek?

A két parazitavulkán közötti területen, az i., 3., és ii., stb. sz. fúrásokban a gránit

feletti mélyedésben, szárazföldi eredet, gránitlepusztulásból keletkezett kvarc, földpát

és muszkovit szemekbl, valamint bomlott, kaolinosodott gránitból álló, homokos, agya-

gos törmelékkzetet ismertünk meg (3. ábra A-B és C-D földtani szelvényen mint átme-

neti zóna)

.

A kzet smaradványt nem tartalmaz, kora miocénvégi, vagy pannoneleji.

V. Pliocén és pleisztocén korú üledékek
A Kárpát-medence erteljes süllyedésével kapcsolatos pannóniai transzgresszió

ezt a területet is elérte, s a pliocénben és a pleisztocénben a folyamatos üledékképzdés
hatására a medencealjzatra 1000— 1100 m vastag üledék rakódott le.

a) Alsópannon alemelet. Az alaphegység felszínére éles diszkordanciá-

val az ún. ,,Battonya szint” üledékei települnek. A kvarcporfir központi része az alsó-

pannon elején szárazulat maradt, így ott a ,,Battonya szint” üledékei nincsenek meg.
A szmt vastagsága a szárnyak felé n, egyes helyeken eléri a 80 m-es vastagságot is (2.

ábra)

.

A ,,Battonya szint” különböz fáciesekben fejldött ki (2. ábra).

1. Mészmárga fácies. A K-i részen fakó szürkessárga, helyenként finomhomokos,
srn pirites szálakat tartalmazó, tengervízben képzdött mészmárga helyezkedik el.

2. Mészmárgával fedett homokk és konglomerátum fácies. A terület középs és K-i
részét karbonátos kötés, gránit és kvarcporfir lepusztulásából keletkezett, jól koptatott,

változó szemnagyságú homokk és konglomerátum borítja. A homokszemek anyaga;

5 Földtani Közlöny



186 Földtani Közlöny, XCV. kötet, 2. füzet

kvarc, kvarcit és földpát, a kavicsszemek anyaga: kvarcporfir és gránit. A homokkre
és a konglomerátumra K felé fokozatosan vastagodó, sárgásszürke, finomhomokos, növé-
nyi szármaradványos mészmárga települ. A homokk és konglomerátum keleten teljesen

kiékeldik, s a ,,Battonya szint” mészmárgával folytatódik.

3. Homokk és konglomerátum fácies. A terület középs, É-i és D-i részére kvarc-
porfir lepusztulásából keletkezett, csak kissé koptatott, változó szemnagyságú homokk
és konglomerátmn települ. A gránit lepusztulási terméke csak kis mértékben vesz részt

a szint felépitésében.

2. ábra. A ,,Battonya szint” fácies- és vastagságtérképe. Magyarázat: i. Fúrás száma, a
,,Battonya szint” vastagsága és tengerszint alatti mélysége, 2. Kiékelödés határa, 3. Fácieshatár

Fig. 2. Fácies and isopach mapof the ,,Battonya horizon”. Explanation: i. Number of
the borehole and thickness of the ,,Battonya horizon” and its depth below sea level, 2. Boundarv of wed-

ging, 3. Bonndar>' of the fácies

4. Arkóza homokk és konglomerátum fácies. Az Ény-i részen a gránit lepusztulásából

származó, kaohnos kötés, kissé koptatott, változó szemnagyságú, arkóza homokk és

konglomerátum helyezkedik el.

A fentiekbl az alábbi következtetéseket állapithatjuk meg. A ,,Battonya szint”

homokk és konglomerátum üledékei az alaphegység kzeteinek lepusztulásából keletkez-

tek és partközeiben, kis mélység \dzben rakódtak le. A homokk és konglomerátum
rendszertelenül váltakozva, különböz vastagságban és kiterjedésben helyezkedik el.

A kvarcporfir középs része szigetként emelkedett ki a tengerbl, s csak lassú süly-

lyedéssel vált— a ,,Battonyaszint” üledékeinekképzdése után— vízzel bontottá. ANy-on
elhelyezked gránit és a D-i terület az alsópannon elején még lepusztuló szárazulat volt.

Az anyagszálhtás Ny-ról K-re és D-rl É-ra történt. A metamorf aljzat fell anyag-

szálhtás nem volt. A K-i területen a homokk és a konglomerátrun képzdése után

mészmárga rakódik le.

A ,,Battonya szint” kora a MoUuszkák alapján bizonyított. A ,,Battonya szint”-re

és az összetört kvarcporfirra 300— 350 m vastag, egynem, medencebeh, helyenként

homokos agyagmárga rakódik le, az alsó részén márga, a középs részen vékony agyagmár-

gás kifejldés homokkbetelepülésekkel. Az ÉNy-i és Ny-i részen az alsópannon fels

részén vastagabb, finomszem homokk fejldött ki.

Az alsópannon igen gazdag Molluszka faunát tartalmaz. Jellemzbb MoUuszkák:

Limnocardium lenzi, Limnocardiiim abichi, Limnocardium hungaricum, Limnocardium

planum, Congeria banatica, Congeria balatonica
,
Congeria partschi.
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b) Felspannon alemelet. Az alsópannon üledékekre üledékfolj-to-

nossággal közel 300 m vastag tavi, folyatai, mocsári és szárazföldi üledék rakódik le.

Az összlet földes, fás, lignitcsikos agyagmárga és finomszem, laza homokk váltakozásá-

ból áll, a fels részen agyagbetelepülésekkel. A felspannonban fúrt magokból faima

nem került el.

c) Felspliocén és a pleisztocén üledékek. A felspannon
üledékekre folyóinzi és szárazföldi üledékek rakódnak le. Az összlet alsó és középs
részét 300— 400 m vastagságban tarka, homokos agyagba települt, változó szemnagy-

ságú homok- és karicsos homokrétegek, fels részét közel 100 m vastagságban sárga

agj'agba települt karicsos homok- és kavicsrétegek alkotják. A magmintákból fauna

nem került el, ezért a felspannon— felspliocén és a felsphocén— pleisztocén korú

képzdmények elhatárolása nem lehetséges.

Olajföldtani viszonyok

A battonyai területen gazdaságilag értékes kolaj és földgáz telepeket ismertünk

meg. A kolaj anyakzetét nem ismerjük, felteheten alsóparmon agyagmárga lehet.

A szénhidrogének több szintben réteg- és halmaztelepekben halmozódtak fel.

A területen a f olaj- és gáztároló az alsóparmon korú ,,Battonya szint” homokköve
és konglomerátuma, valamint a perm korú összetöri; kvarcporfir fels része. A ,,Battonya

szint” mészmárga fáciese szénhidrogént nem tárol. A kvarcporfimak a szénhidrogéntároló

szerkezet kialakításában elsdleges szerepe volt. Ezt a tényt a jövben az olajkutatásnál

figyelembe kell venni.

A ,,Battonya szint” és a kvarcporfir fleg gázt, kisebb mértékben olajat tartalmaz.

Az olaj parafinos jelleg. A gáz 50%-ban széndioxidot tariahnaz. A D-i részen párlatos

olaj helyezkedik el.

Az Ény-i területen az alsóparmon fels részén nagy kiterjedés gáztároló homok-

követ tárturik fel. A gáz metán gáz, a széndioxid tartalom nem éri el az i %-ot.

A K-i területen a K-i. sz. fúrásban az alsópannon középs részén elhelyezked

vékony homokkbl több mint 50% széndioxidot tartalmazó gázlencsét ismertünk meg.

Az ÉK-i területen a felspannonban több szintben gáztároló homokklencse

helyezkedik el. A 34 sz. fúrásban felspliocén korú homokból kisebb gázlencsét ismer-

tünk meg. A gázlencsék metán gázt tairiahnaznak.
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Geology of the Battonya region

by G. T. KOVÁCS

In the region of Battonya, geological investigations were commenced in the year
1940. The very first test-well sunk in this area in the year 1959 was successful in tapping
gas and oil. 57 weUs were sunk up to i. January 1963. These test-wells helped to under-
stand the geological features of the region.

The oldest rock formations here are the metamorphic rocks of Old Palaeozoic
perld. The unit consists of zoisite bearing contact slates, biotite-muscovite schists and
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amphibolites. Gránité of Palaeozoic age occupies the Central part of the region. This is

[

traversed by quartz porphyries of Permian age.

This region remained a land mass up to the end of Miocéné period. The schists,

the granites and the quartz porphyries merely underwent the effects of weathering. At
this time the volcanic conduit was completely discemible.

[

The Products of weathering were Iáid down upon the bevelled surfaces of the
^ pre-existing rocks and the series so formed is probably of Miocéné age. This was followed
by the deposition of sandstones, conglomerates and rocks of calcareous facies. These are
of Lower Pannonian age and are known as the „Battonya horizon”. Homogeneous clayey
mari about 350 meter thick with thin sandstone intercalations in the Central portions,

j

were deposited over the rocks of the „Battonya horizon”. Variegated clays, sands and
gritty sands constitute the rocks of the Upper Pannonian, Holocene and Pleistocene
succession.

The major oil and gas reservoir of this region is the ,,Battonya horizon” together

I

with the fractured and shattered quartz porphyry rock. Sandstones belonging to the

I
upper parts of the Power Pannonian that have remarkably high gas potentiaUties,
occur extensively over the north-westem parts of this region. Sandstones with com-
paratively less gas potentials are foimd to occur over the eastem part of this region.

These sandstones are of Power Pannonian age. In the Upper Pannonian, at somé
places gas bearing sandstone lenses are present and they occur at several levels.



AZ ÜLLÉSI KUTATÁSI TERÜLET MÉLYFÖLDTANI ISMERTETÉSE

BÁLLÁ Kálmán
(3 ábrával)

Összefoglalás; A Szeizmikus mérések Pusztamérgestl K-re, Szeged ,kömyékéa
mély medencealakulatot mutattak ki több jól záródó relatív kiemelkedéssel. Újabb ered-
ményeink alapján kolajkutatás szempontjából ez a területrész az Alföld le^erspektivi-
kusabb területévé lépett el. E dolgozat a Szeged környékére vonatkozó els köolajföldtani
eredményeket közli, az iillési szerkezet mélyföldtani ismertetésével. Áttekintést ad a Duna—
Tisza közén mélyült megelz, szerkezetkutató fúrások eredményérl, összehasonlítva az
üledékek vastagságviszonyait az iillési szerkezeten tapasztaltakkal. Részletesen ismerteti a
mélyfúrásokkal feltárt különböz korú képzdmények kifejldési és rétegtani viszonyait,
különös tekintettel a törtön és idsebb képzdményekre. Végül kitér a kutatás jelenlegi és
elkövetkezend feladataira.

A sekélyfúrások tanúsága szerint a Duna—Tisza-közén Szegedtl Ny-ra kristályos

palákra települ mezozóos rögöket találunk, melyek bizonyítják a Duna—Tisza-közi

medencealjzat fokozatos mélyülését K-i irányban. A sekélyfúrásokkal megkutatott terü-

let K-i peremrészén a tompái és a pusztamérges! szerkezeteket találjuk. A tompái szer-

kezet átlagos medencemélysége 370— 450 m-nek mutatkozott, triász dolomit alappal.

A Pusztamérges felé es Tp-7. sz. fúrásban már 579 m volt a medenceüledékek vastag-

sága. Keletebbre a pusztamérgesi szerkezetnél az átlagos medencemélység 640— 700 m
vastagságú, jura mészk alappal. A sekélyfúrásokkal megkutatott területrész legkele-

tebbre es Pm-6. sz. fúrása, 809 m mélységben még alsópannonban fejezdött be.

A Szeged és környékén történt szeizmikus mérések Pusztamérgestl K-re hirtelen

nagy mélyülést bizonyítottak és több jól záró szerkezetet mutattak ki K-i és D-i irányban

mindinkább mélyül helyzetben. A mélyszerkezetek csapásiránya a sekélyfúrásokkal

felderített szerkezetek K—ÉK csapásirányához viszonyítva É—ÉNy-inak mutatkozott,

tektonikai zavarokra utalva. A mély medencealakiúat bizonyítékaként említhet még
a régebben lemélyített Ferencszállás-i. fúrás, ahol 2573 m-ben még mindig pannóniai

képzdményeket találuiik.

Az üllési kutatás is egy jól záródó reflexiós magaslaton indult el vSzegedtl Ny—Ény-

ra kb. 25 km távolságra. Az Ü-i. sz. fúrás a szerkezet akkori adatai szerint maximmnra
lett telepítve. Célja a medencealjzat megkutatásán, mélyszerkezeti viszonyaüiak tanul-

mányozásán túlmenen az esetleges kréta— paleogén ,,flis” és harmadidszaki képzd-

mények megismerése volt kolajföldtani szempontból. A fúrás a levantei, a szénhidro-

gén tároló honiokkrétegeket tartalmazó felspannóniai és a medd alsópannóniai átfú-

rása után 2197 m-ben olajtároló tortonai korú konglomerátumot harántolt, majd 2273 m-

es végmélységgel még tortonai képzdményekben befejezdött. A 2. sz. fúrás, mely a

szerkezet DK-i részére települt, 2255 m-ben az Ü-i-nél mélyebb helyzetben harántolta

a tortonai konglomerátumot. A végleges mélység eléréséig kb. 300 m vastag konglomerá-
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tm és homokkrétegek váltakozásából áUó, valószín kréta— paleogén ,,flis” összletet

harántolt. Rétegvizsgálatokkal bizonyítottan CH-termelés szempontjából medd lett.

Az I. és 2. sz. fúrás viszonya még megegyezést bizonyított a szeizmikus mérési

adatokkal, s ezen az alapon feltételezhet volt, hogy a 3. és 4. sz. fi'irások irányában is

a szerkezet mélyülést fog mutatni, tehát a tervezés is mélyebbre történt. Azonban a 3. és

4. sz. elszerencsétlenedett fúrások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a szerkezettet

.a feltételezettnél jóval K-, illetve ÉK-ebbre van, hiszen az Ü-4. sz. fúrásban az Ü-i.-nél

I. ábra. A fúrási adatokból szerkesztett tortonai szerkezeti térkép és a szeizmika által megadott
boltozat összehasonlítása. Jelmagyarázat: i. rétegvonalak, 2 . Szeizmikus szintvonalak

Puc. 1. ConocraBJieHHe aHTHKJTHHauH na xeKToaHMecKoíí Kapre, cocTaBJieHHoö na ocHOBaHHH 6ypo-
Bbix AaHHbix, c aHTHKAHHaJibio, BbiHBJieHHOíí ceftCMopasBenKofl. J1 e r e H a a : 1. Hsornncbi, 2. CefiCMHAe-

CKHe H30AHHHH

140 m-rel magasabban harántoltuk az olaj- és gáztároló konglomerátum rétegtett.

A kitörés bekövetkezésekor 2090 m-es talpmélységnél még mindig konglomerátum volt.

Az Ü-3. sz. fúrásban akitörés következtében nem lehetett pontosan megállapítani

a tároló konglomerátum tetejét, sem pontos kzettani kifejldését.

Jelen ideig a tortonai tároló megkutatását célzó tervezési mélységgel még az Ü-5.,

— 6., és —7. sz. fúrást méljdtettük le. Ezek közül az Ü-5. sz. fúrás felteheten az eddig

ismert legmagasabb szerkezeti helyzettel, a gázos zónában érte volna el a szintet. Megfúrá-

sára azonban nem került sor, mivel egy eddig még más fúrásból ismeretlen alsópannon

gáztároló homokk feltárása után a fúrást be kellett fejezni. Az Ü-6. sz. fúrás mély szer-

kezeti helyzetet és teljes elmárgásodást mutatott a tortonai szinttájon, de megjelölte

a felspannon szénhidrogén tároló homokkövek továbbkutatásának irányát. Az Ü-7. sz.

fúrás az Ü-4.-nél 40 m-el magasabb szerkezeti helyzetben, a gázos zónában érte el a tor-

tonai konglomerátum tett és igazolta a szint túlnyomásos jellegét.

A 7 db kutatófúrás lemélyítésével szerzett adatok alapján nyilvánvalóvá vált,

hogy az olajtermelés szempontjából is perspektivikus két szinttáj, a tortonai konglome-
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ráttun-, illetve paleogén—kréta ,,flis”-tároló és a felspannóniai homokk-tároló kutatá-

sát el lehet egymástól választani, mivel horizontális elterjedésben a két szint produktiv

termelést biztosítható része nem kerül egymással fedésbe, vagy csak egész kis sávban.

(Ü-3., Ü-4. fúrás környékén.) Jelenleg a kutatás ilyen megoszlással folyik, és a mez
Ny-i részén kis mélység fúrásokat mélyítünk, csupán a felspannóniai átfúrását célzó

tervezési mélységekkel.

A terület geológiai felépítése és a rétegek települési viszonyai

A holocén — pleisztocén korú képzdmények vastagsága kb, 70— 80

m a területen. Gastropodás képlékeny, homokos, helyenként aprókavicsos agyag és finom-

szem homok váltakozásából áll, helyenként limonitos, ül. limonit- és mészkonkréciós.

Alsó részén az Ü-i. és Ü-2. sz. Mrásban a területi analógiák alapján ópleisztocénnek mond-
ható édesvízi homokos mészkövet, ül. mészhomokkövet harántoltunk. A feküje már
levanteinek vehet.

A levantei összlet kb. 390m vastagságot ér el. A rétegsort piüia, mészkonkréciós

agyag-, finom, ületve változó szem homok- és aprószem kavicsrétegek alkotják, az Ü-3.

sz. fúrásban a levantei alsó részén laza homokkbetelepülésekkel. A levantei— felspannó-

niai határ átlagosan 470-m-ben vehet, a kavicsrétegek megsznésével.

A felspannóniai átlagosan 900m vastagságú. Fels részén pvüia, homokos,

mészkonkréciós agyag, finom és középszem homokrétegek közbetelepüléseivel, kszenes
anyaggal és lignitcsikokkal alkotja a rétegsort. (Az Ü-2. sz. fúrásban durvaszem homokk
is van.) Fz a kifejldés 860— 880 m alatt fokozatosan puha homokos lignitcsíkos agyag-

márga és finomszem laza, iU. puha homokkrétegek váltakozásába megy át.

A felspannon alján márgás kjfejldés homokk- és márgacsíkokat is találimk.

A medencebeli pannonkutatás tapasztalataival egyezen ezen a területrészen sem lehet

rétegtanüag élesen elhatárolni a felspannont az alsópannontól. Az átmeneti zónába tele-

pített kevés számú magfúrás eredményét összehangolva, a karotázs szelvények nyújtotta

azonosítással, a határ átlagosan 1350— 1380 m közt húzható meg. A felspannóniai

homokkréteg olaj- és gáztermelést eredményezett.

Az alsópannóniai rétegösszlet átlagos vastagsága 700— 850 m. Két eltér

kifejldés részre lehet osztani. A fels kb. 500— 550 m vastagságú, szürke, sötétszürke,

piüia, ül. középkemény, változó homoktartahnú, agyagmárgaösszlet, finomszem, piüia.

2. ábra. Felspannóniai olaj- és gáztermel homokköréteg szerkezeti térképe

Puc. 2. Kapra naoranc noeepxHocTH BepxHenaHwoHCKHX npoMbimneHHbix He^reraaoHOCHbix nnacroa
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illetve középkemény, márgás kifejldés homokkrétegek közbetelepülésével. Alján

1 kemény, márgás kifejldés liomokkcsikokat, 1630—1700 m közt nem szinttartó

ij kaolinos-agyagos kötés homokkcsíkokat is találimk. Az alsópannon alsó része 200—
300 m vastagságú, egyöntet, lefelé keményed sötétszürke agyagmárga, helyenként

vékony mészmárgacsíkokkal. Az agyagmárga fels részén ritkán vékony márgás kifej-

ldés homokkcsíkokat, lefelé emelked karbonáttartalmat figyelhetünk meg. Az alsó-

pannonon belül 1800— igoo m közt magfúrásokkal bizonyítottan tektonikusán összetört

zóna van. A fels homokköves kifejldés alsó részén az Ü-5. sz. fúrásban éghet-gázos

homokkösszletet tártunk fel. A gázos rész elterjedésére vonatkozóan adatokat még nem
ismerünk.

Összehasonlítva a mélyfúrásokkal megkutatott üllési szerkezet pannon

kifejldését a sekélyfúrások által megkutatott pannon kifejldéssel, szembeötl az egész

pannon mintegy 1500 m-rel nagyobb kivastagodásán túlmenen az alsópannonnak a

felspannonhoz viszonyított kívastagodása is. A területre vonatkozó fontos megfigyelés,,

hogy az alsópannon alján 14— 18 m vastagságban szinttartó mészmárgaréteget találunk.

Kifejldésre nézve bamásszürke rétegzetlen, kemény, egyenetlen törés, helyenként

(Ü-4. sz. fúrás) vékony, aprócsillámos homokkcsíkokat tartalmaz. Karbonáttartalom

80,41 súly%. Az agyagmárgaösszlet felé mészmárgacsíkok közbetelepülésével fokozatos

átmenetet képvisel. A tortonai konglomerátum-, agyagmárga- homokkösszletre disz-

kordánsan települ.

I
Atortonairétegösszlet átlagos vastagsága 55 — 80 m-nek mutatkozik,

[
Az ismert legmagasabb (2014,5 m) és legmélyebb (2245 m) szerkezeti helyzetben harántolt

tortonai összletnek más-más kifejldés felel meg. A mély helyzetnek megfelelen homokk,

j,

konglomerátum, agyag, ill. agyagmárga váltakozik, a pelites rétegek túlsúlyával. A kong-
^ lomerátmn fleg kvarckavicsokból áll, finomszem törmelék, fleg csillámpala kötanyag-

gal. Osztályozatlan, aprószem. A homokk finom és aprószem, csillámos, meszes— agya-

gos kötés. Az agyag, ill. agyagmárga középkemény, homokos, tektonikus töredezettséget

mutat, fényes, zsíros tapintású, esetenként kipréselt jellegre vall. Rétegdlés: 35 — 40°.

A mély helyzetben harántolt típuson belül a tortonai vastagsága különböznek adódik.

Ennek oka a lepusztítás mértékében keresend. A különböz mértékben tektonikusán

mozgatott és lepusztított tortonon belül így részleteiben a permeábihs rétegek azonosí-

tását sem lehet elvégezni, annál is inkább, mivel a denudált felszín hol agyagmárga

(Ü-2. sz. fúrás), hol konglomerátinn (Ü-1. sz. fúrás) maradt.A mély helyzetben harántolt

típus mikrofaxma társasága:

A tortonai rétegtetn: Ü-i. sz. fúrásból 2204,5— 2205,5 m közt:

Candorhulina universa Jedl., Candorbnlina sp., Textularia pala C z
j
z ., Textularia

\

deperdita d’ O r Textularia mayeriana d’ O r b ., Textularia sp., Sphaeroidina bulloides

d’ O r b., Pullenia sphaeroides d’ O r b., Uvigerina pygmoides (P.—T.), Glomospira

charoides (Jón. — Park.), Rhabdammina abyssorum M. B a r s, Cassidulina oblonga

R s s., Cassidulina laevigata d’ O r b., Cibicides dutemplei (d’ O r b.), C. boueanus (d’ Orb.),

Gyroidina soldanii (d’Orb.), Lagena striata (W.— J.), Eponides majzoni (Nyir),
Spiroloculina tenuis (Czjz.), Robulus austriacus (d’ Orb.), Cyclanimina sp., Hap~
lophragmoides sp., Ostracoda,

Ü-2. sz. fúrásból 2245— 2246,7 m közt:

Globigerina bulloides (d’ O r b.), Cibicides dutemplei (d’ O r b,), Cibicides sp., Anomalina
sp., Quinqueloculina sp., Triloculina sp., Nonion sp., Echinoidea-vázrész, Gastropoda-tmhnó,

Ostracoda-héjtöredék,

2246,7— 2250,2 m közt:

Sphaeroidina bulloides d’ O r b., Sphaeroidina austriaca d’ O r b., Pullenia sphaeroides

d’Orb., Gyroidina soldanii (d’Orb.), Gyroidina, sp. Cibicides dutemplei (d’Orb.),
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Nonion umbilicatuluni (Montagu), Anomalina cryptomphala (Rss.), Candorbulina\

universa Jedl., Uvigerina sp., Dendrophrya sp., Echinoides-tü&k^,

A tortonai középs részén: Ü-6. sz. fúrásból 2241,0— 2243,0 m közt:

Globigerinoides trilobus (R s s .),GlobigerinoidesbisphaericusT oá.á.
,
Asterigerina \

rosacea d’ O r b., Nonion boneaniim (d’Orb.), Nonion soldanii (d’ O r b.), Nonion
imibilicatulum (Montagu), Globigerinoides sp., Chilostomella sp., Echinoidea-txís\i&,

Globigerina bulloides d’ O r b.

A tortonai alsó részén: Ü-6. sz. fúrásból 2269,0— 2273,0 m közt:

Globigerinoides trilobus (Rss.), Globigerinoides sp., Globigerinoides sp., Globigeri-

noides bisphaericus Todd, Globigerina triloba Rss., Pullenia sphaeroides d’Orb.,
Globigerinoides sp., Rotalia beccarii (ü.).

A magas szerkezetben harántolt típusnak megfelelen, a tortonai rétegösszletet

az Ü-4. sz. fúrásban vizsgálhatjuk. Itt 2054— 2090 m közt, 36 m vastagságban fleg dmrva-

szem törmelékekbl álló konglomerátmnösszletet harántoltimk. A konglomerátiun.

fleg szürkésfehér kvarc, kvarcit, sötétszürke kvarc, csillámpala, kevés fakóvörös

dolomit és ritkán vöröses szürke, durvaszem homokkkavicsok gyengén, vagy egyálta-

lán nem koptatott, osztályozatlan törmelékébl áll. Kötanyaga a lehordási terület apró-

szem törmeléke, CaCOg-al változó mértékben cementált, helyenként breccsaszer,

másutt a kavicsok ki-kimaradásával változó szenmagyságú homokkkifejldésbe megy
át. A homokkövekben megfigyelhet az összlet tektonikus töredezettsége kb. 45° törési

síkok mentén. 2060— 2070 m közt ritkán vékony, zöldesszürke, zsíros tapintású agyag,

illetve agyagmárgabetelepülés is található. Az összlet fels része 2060 m-ig mikrofaima

alapján biztosan tortonainak adódik.

Spatangida-tiiske^, Globigerina bulloides d’Orb., Globigerina triloba Rss.,

Eponides schreibersii (d’Orb.), Uvigerina pygmaea d’Orb., Candorbulina biloba

Jedl., Cassidulina crassa d’ O r b., Ano%nalina cryptomphala (R s s.), Cibicides dutemplei

(d’ Orb.), Dentalina sp., Uvigerina californica, Pullenia sphaeroides d’ O r b., Gyroidina

soldanii (d’ Orb.), Textularia sp., Bolivina dilatata Rss.
Alsó része nincs faunával meghatározva, de a kifejldés azonossága indokolttá

teszi, hogy az egész feltárt egyöntet konglomerátumösszletet tortonai korúnak vegyük.

Bár a jelenlegi adatok alapján (az Ü-2. sz. fúrás alsó szakaszán tortonai alatt feltárt,

szintén vastag, hasonló kifejldésü konglomerátumösszlet kérdéses paleogén— kréta

,,flis”-nek lett meghatározva, fauna nélkül) nincs kizárva az sem, hogy a konglomerátum

alsó része tortonainál idsebb, esetleg paleogén— kréta ,,fhs” lesz.

A tortonai tároló volta tisztázott. Eddigi eredmények alapján a niélyhelyzet

kifejldés rossz beáranilási viszonyok mellett szakaszos olaj és éghet-gáz termelést, a

magas helyzet kifejldés túlnyomással jelentkez olaj és éghet-gáz termelést eredmé-

nyezett.

Paleogén — kréta ? Csak az Ü— 2. sz. fúrásban került feltárásra a biz-

tosan tortonainak meghatározott rétegösszlet alatt, 2301 — 2535 m közt, 234 m vastág-

ságban. Egyöntet, durvaszem, osztályozatlan, kb 55 ° rétegdlést mutató ,,flis”

jelleg konglomerátum. Sötétszürke kvarcit, fehér kvarc, zöldesszürke csUlámpala, fakó-

vörös homokk és ritkán gránitkavicsok ahg vagy egyáltalán nem koptatott törmeléké-

bl áll. CaCOg-al változó mértékben cementált. Kötanyaga a lehordási terület aprószem

törmeléke. 2368— 2373 m közt fehéresszürke kaolinos agyagbetelepülést találimk.

2524,5 — 2530 m közt finom- és durvaszem homokkcsíkos, tektonikusán összetört,

zöldesszürke, kipréselt jelleg agyagrétegek szakítják meg a konglomerátumösszletet.

Faunát egyáltalán nem találtunk. Területileg az üllési szerkezet Jugoszláviától a Duna—
Tisza-közén É-ra nyúló ,,flis” zónába esik. A rétegtanilag mélyebb helyzet mellett ez

tette indokolttá a paleogén— kréta kor feltételezését.
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Rétegtani és szerkezeti helyzet

A rendelkezésre álló kevés számú adat miatt nem lehet elvégezni a magas hely-

zetben (Ü— 4., Ü— 7. sz. fúrás) és mély helyzetben (Ü— i., Ü— 2., Ü— 6. sz. fúrás) feltárt

tortonai rétegek pontos rétegtani besorolását. A két kifejldési típus különbsége szembe-

tn. Amennyiben egyidej, heteropikus fáciesnek tekinthetk, úgy a tortonai boltozat

viszonylag meredek, 8— io°-os dlésnek adódik. Ebben az esetben az Ü— i., Ü— 2.,

Ü— 6. sz. fúrásban feltárt agyagmárgába települt vékony konglomerátmnrétegek az

Ü— 4., Ü— 7. sz. fúrás konglomerátuma fell kiékeld rétegeknek vehetk,

i
Másik feltételezésben, ha a jelenlegi kérdéses paleogén— krétának mondott konglo-

!
merátumösszlet a késbbiek folyamán tortonai konmak adódnék, úgy kézenfekv

I

azonossága a magas helyzetben feltárt (Ü— 4.) konglomerátumösszlettel.

Ebben az esetben a durvatörmelékes, egyöntet konglomerátum a tortonainak

idsebb része. A kérdés ilyen megoldása azért is kézenfekvbb lenne, mert a jelenleg

különböz korúnak mondott két összlet kifejldése teljesen megegyezik. A konglomerá-

tum alapanyaga is ugyanazon törmelékekbl áll, utalva a lehordási terület azonosságára.

Feltételezhet, hogy a törtön és az alsópannon közti szárazföldi idszakban a magasabb
helyzetben lev területrészrl (Ü— 4.) a törtön felsbb részét alkotó agyagmárga-,

homokk-, konglomerátumösszlet lepusztult, így kerüUietett felszínre a rétegtanUag

idsebb, durvatörmelékes konglomerátum. Természetesen a területrész különösebb

magas helyzetbe kerüléséhez még tektonikus mozgások is hozzájárultak. így az agyag-

márga, homokk, konglomerátum váltakozásából álló tortonai rétegösszlet vagy elvé-

konyodva támaszkodik a magas helyzet konglomerátmnhoz vagy esetleg vetvel hatá-

rolódik el.

Egyik elképzelés sem zárja ki a rétegtartalom lehetséges azonosságát, hiszen a

számyhelyzetben lev konglomerátmnrétegek minden bizonnyal azonos hidrodinamikai

rendszerbe tartoznak a magas helyzet, túlnyomásos konglomerátum tömbbel, csupán
rossz beáramlási viszonyok imatt nem jelentkeznek túlnyomással.

Az alsópannonon belül a legfels homokkrétegeken és a legalsó csoporton kívül

az azonosítási lehetségek bizonytalanok a rétegek gyakori kiékeldése, ill. szétbomlása

miatt. Az alsó honiokkcsoportra vonatkoztatva szerkezetileg legmagasabb helyzetben

az Ü— 5. sz. fúrás van. Az Ü— i., Ü— 6. irányában mélyülés tapasztalható. Kutatási

szempontból fontos megfigyelés, hogy a pannon feküt alkotó niészmárga szinttartóan

követhet minden fúrásban. Ebbl következik, hogy biztonsági szempontból a tortonai

túlnyomásos olaj- és gáztermel szint elre jelzésében dönt szerepe van. Ugyanezen
okból lényeges, hogy az alsó vastag agyagmárga szakaszon bekövetkezett mésztartalom-

emelkedés is jól azonosíthatóan jelentkezik.

A felspannon fels részén az azonosítási lehetségek bizonytalanok, mivel az

Ü— I. sz. fúrásban 550— 750 m közt lev homokrétegek a többi fúrás felé kiékeldnek.
Az alsó résznek jó azonosítási lehetsége szerint az Ü— i . sz. fúrás van — a felspaimonra
nézve — a legmagasabb szerkezeti helyzetben. K-re kisebb, DK-re meredekebb mélyülés

mutatható ki. Az alsópannonra kzettani és különösebb faunisztikai változás nélkül

szögdiszkordanciával települ.

A szögdiszkordancia nagyon jól megfigyelhet, ha a felspaunonban, ill. alsó-

felspannóniai határon lev homokkrétegek települési viszonyait vizsgáljuk, az Ü— i.,

Ü— 2., ületve Ü— I., Ü— 3., Ü— 4. számú fúrások viszonylatában. Az Ü— i. és Ü— 2.

közt az alsó- felspannóniai határig kialakult 40 m mélységkülönbség az alsópannonon
belül tovább n és a tortonai tetig eléri a 60 m-t. Ezzel szemben az Ü— i. és Ü— 3.,

ill. 4. sz. fúrások viszonyában a felspannon kezdeti, kb. 10 ni-rel mélyebb helyzete

lefele elsimul és jól mutatva a szögdiszkordancia alakulását az alsó- felspannóniai
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3. ábra. AJ Földtani metszet az Ü— i., Ü— 4., Ü— 7. sz. fúrásokon keresztül.

Puc. 3. A) reonorHMecKHü paapea wepea CKBa>KHHbi Ü — 1, Ü— 4, Ü— 7.

BJ Földtani metszet az Ü— 2., Ü— 7., Ü— 5. sz. fúrásokon keresztül. Jelmagyarázat
I. Mészmárga, 2. Agyagmárga, 3. Konglomerátiim.

B) FeonorHMeCKHH paapea lepea CKsawHHbi Ü— 2, Ü— 7 h Ü— 5. JlereHaa: 1. HsBecTKOBHCTbjft Mep
renb, 2. rnaHHCTbiü Meprenb, 3. KoHrnoMepar
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határt már kb. lo m-rel magasabb szerkezeti helyzetben találtuk. Az alsópannonon belül a

tortonai tetig az emelkedés még tovább fokozódik és a szerkezeti differencia 140 m lesz.

Az üllési szerkezet kutatásának soron következ
problémái: meghatározni a tortonai boltozat tényleges dlésviszonyait (csapás-

irány közel azonos az Ü— 3., Ü— 4. iránnyal) és elterjedését. Feltétlenül fontos a tortonai,

ül. idsebb tároló kzeten belül a szénhidrogén-összlet vastagsági viszonyait is tisztázni.

Tehát lehetség szerint a rétegviszonyok tisztázása után magasabb szerkezeti helyzetben

is a fúrásokat az Ü— i. tortonai tároló szint mélységének megfelelen kell mélyíteni,

mivel hahnaztelep esetén a konglomerátum az enüitett mélységig mindenütt tároló lehet.

Az alsó- felspannóniai határig mélyített fúrásokkal tovább kell fol3Ú:atni a felspannon

kutatását új szénhidrogéntároló homokkövek és a már ismert olaj- és gáztermel szint

továbbnyomozása érdekében. IMeg kell határozni az Ü— 5. sz. fúrásból ismert, éghet-

gázt-termel alsópannon homokkréteg elterjedését. Ezen túlmenen az üUési szerkezet

eredményes kutatásának következményeként egjnre iiücább perspektivikussá vált Szeged

környékének fokozott ütem továbbkutatása, más szeizmikus szerkezetekben is.
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0 rjiyöHHHOM reojiorHüeCKOM crpoeHHH pasBeAbiBaeivioü njioiifaAH K)juiem

(Bojibuian BeHrepcKan HHSMeHHOCTb)

K. BAJUIA

Bjiaroflapji npoHSBeaeHHbiM b panoHc r. Cerezta, k BOcroKy ot c. nycraMepreuia ceü-
CMHúeCKHM HSMCpeHHHM, blJlO BblflejlCHO TaM Ha.lHHIie rJiyIIHHOrO aCCeHHa C neCKOJlbKHMH
xopoino aa.MKHyTbiMH BOSBbiiueHHOcrjiMH. Ha ochobc hobchluiix peayjibraTOB flaHHbiii ynacroK
OKaaajicH HaHojiee nepcneKTHBHoii HecjiTerasoHocHoü ohacTbio b npeflcjiax Bojibuioií Bch-
repcKOH HH3.MeHH0CTii. B paore npHBoanToi nepsbie reojionmecKiie peayjibTaxbi no necJiTe-

rasoHOCHOCTH paiíoHa r. Cerezta, opn^eivi onncbiBaercn rjiyiiHHoe reojioniMecKoe cTpoenne
lonjieiiicKOH CTpyKTypbi. Oaopno paccMaTpuBaiOTcn pesyjibTaxbi cKBawnH Aiin iiayMeHHn
rjiyHHHoro reojiornnecKoro cxpoeHun, npoypennbix panbiue na xeppnxopim MewflypeMbn
iHynan h Tticcbi. ripn axoivi conocxaBAnioxcn MoutHOcxii oxjio>KeHiiH c MOutHOCxaMii, naójuo-
fleHHbiMH B KtJuieincKOH cxpyKxype. Asxop cxaxbn ocxanaBJuiBaexcti noapoHO na HSJioweHun
4)aitHajibHbix H cxpaxnrpa(})HHecKnx ycnoBun oxjiOTKeHiin pasHbix BoapacxoB, BCKpuxbix rjiy-

OKH.MH ypeHHB.MH, C OCObl.M BHlI.MaHHeM Ha XOpXOHCKHC H ÖOJiee apeBHIie OXJTO/KeHIlH. B
saKJnoHeHHe aaxparHBaioxcn coBpeMeHHwe 11 öy^ymue aaTann reojXoriiMecKon pasBeAKii.



MÉLYFÖLDTANI ADATOK MEZHEGYES, PITVAROS, VÉGEGYHÁZA
TERÜLETÉRL

KURUCZ BÉI.A

(3 ábrával)

Összefoglalás: A pitvaros!, a végegyházi, a mezhegyes! terület szénhidrogén-táro-
lási viszonyainak felderítése a battonyai eredmények alapján az 1960. év folyamán kez-
ddött és 1962 — 1963. években folytatódott. A kutatások alapján Mezhegyesen az alsó-
pannóniai alapkonglomerátumban kisebb olajtelepet. Végegyházán és Mezhegyesen az
alsópannóniai és felspannóniai homokk-, ill. homokrétegekbén kisebb jelentség éghet-
gáz telepeket ismertünk meg.

A szénhidrogénkntató mélyfúrások földtani adatai alapján megismertük a terület
földtani felépitését. A medencealjzat képzdményeit ópalezóos csillámkvarcit, gránit és
kvarcporfír alkotja. Az ópaleozóos képzdmények letarolt felszínére nagy üledékhézaggal
alsópannóniai alapkonglomerátnm, mészmárga, agyagmárga települ, homokkrétegekkel
és lencsékkel megszakítva. E fölött felspannóniai homok-, a^ag-, agyagmárgarétegek
g\-akorí váltakozása következik. felspliocén korú (levantei) fcpzdményeket tarka
agj-ag, osztályozatlan homok épiti fel, kavicsos homok betelepülésekkel. A Maros törmelék-
kúpjához tartozó agyag- és osztályozatlan homokrétegek a negyedkor üledékei. A felszínen
is megtalálható löszös agyag felspleisztocén korú képzdmény.

A vizsgált terület a dél-alföldi neogén medencéhez (K e r t a i, 1957) tartozik és

annak DK-i peremén, az aradi gravitációs maximum ÉNy-i periklinálisán helyezkedik el.

1957—1958. évben végzett felderít kutatások szeizmikus reflexiós és refrakciós

mérései a battonyai szerkezettl ÉNy-ra az elbbinél kisebb méret záródó szerkezetet

mutattak ki. Az 1960. év folyamán mélyítettük le a Mezhegyes (Mh) i., 2., és 3. sz. fúrá-

sokat, mind a három produktív volt. 1961. évben pedig a Végegyháza (Vég) i. és 2. sz.

fúrásokat, melyek az alsópannóniai alapkonglomerátumból olajnyomot jeleztek. Unnék
következtében ezen a területen is megélénkült a kutatási tevékenység. Az 1962 — 1963.

évben IVIezhegyesen lemélyítettünk 7 db kutatófúrást. Megkezdtük a pitvarost (Fit)

terület kutatását az i. és 2. sz. kutatófúrás lemélyítésével. Minden fúrás a kristályos

medencealjzatban állt meg. A kutak átlagos mélysége Mezhegyesen 1150— 1200 m,

Végegyházán kb. 1250, m, Pitvaroson az i. sz. fúrás 1875 m-ig, a 2. sz. fúrás 1620 m-ig

mélyült.

A fúrások alapján földtanilag egyszer, de kzettanilag változatos, szénhidrogén-

kutatás szempontjából pedig nem könny területet ismertünk meg.

Földtani leírás

Paleozoikum: A tárgyalt területen a medencealjzat képzdményei a Magyar-

országon megtalálható legidsebb kzetek közé tartoznak. Csillámkvarcitot, gránitot és

kvarcporfirt (Kváry — Szepesházy — Széles, 1962 — 63), lehet megkülön-

böztetni (i. ábra).
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Csillámkvarcitot a Vég. i. sz. Mrásban találtunk. Magfúrásból nyert kzetminták
alapján zöldesszürke, tömött, igen kemény, kb. 30° dléssel gyengén palás elválásn,

kvarcban gazdag, finomszem metamorf kzet váltakozik néha 2 cm-t is meghaladó

vastagságú szürkésfehér, tömött kvarcitcsikokkal. Vékonycsiszolat alapján lepidoblasztos

szövet földpátos csillámkvarcit.

Külön meg kell emliteni a Vég. 2. sz. fúrás medencealjzatának kzeteit. Az 1219—
1221 m közötti magfúrás szürkés, húspiros, zöldesszürke foltos, tömött, kemény, kipré-

selt gránitot, ill. gránitos telérkzetet hozott a felszínre. A kzetben zoizit (?) is elfordult.

Vékonycsiszolat! vizsgálat alapján savanyú magmamaradékból keletkezett telérkzet,

amely kataklázos metamorfózis hatására összetöredezett. Ugyanebbl a fúrásból az

1234,5—1235 m közötti magfúrásból szürke, tömött, kemény, aprókristályos kvarcbevo-

natos hasadékokkal átjárt gránit került a felszínre. A biotitpikkelyek sávonkénti feldú-

sulása palás jelleget kölcsönöz a kzetnek. Az ásványi összetétel, s fleg mikroszkóp! vizs-

gálat alapján a kzet nem tipikus gránit.

Gránitot ütöttünk meg az összes mezhegyes! fúrásban és a Bat. 47. sz. fúrás-

ban is. A fúrások laboratóriumi kzetleírásai alapján biotitos — pegmatit-teléres, muszko-

vitos és kétcsillámú gránit kzettípusokat lehet megkülönböztetni. A gránit kristály-

szemcséi változó nagyságúak, színük is változó, amit nagyban befolyásol a kzet máUott-

sági és kaolinosodási foka. A magminták gyakran töredezettek, hasadékosak. A medence-

aljzat kzeteinek mikroszkóp! vizsgálata még nem minden fúrásban történt meg, de a

Mh— I., 2., és 3. sz. fúrások gránit anyagú magmintáinak vizsgálata holokristályos,

.

helyenként porfírosba hajló szövetet mutat. A gránit ásványi összetétele a következ:

r. ábra. Mezhegyes—Végeg^’háza— Pitvaros környéki kutatási terület paleozóos képzdményeinek
földtani térképe. Magyarázat: i. Csillámpalá, csillámkvarcit, 2. Biotitos, pegmatittelléres gránit,

3. Muszkovitos gránit, 4. Kétcsillámú gránit, 5. Kvarcporfir, 6. Mélyfúrás jele

Puc. 1. PeonorMMecKaH Kapra naneoaoíicKHx opaaoBaHHíi paaseHaHHoií nnomanH cc. Meaexenbem —
Beregbxaaa — ríHTBapoui. JlereHga: 1. CnioAHHbie cjiaHiibi, cmoannbie KBapuHTbi, 2. BHornTOBbiii rpa-
HHT c nerMarnroBbiMH wnnaMH, 3. MycKOBHTOBbiíí rpamiT, 4. flBycjnoAHHbiH rpanux, 5. KsapneBbie nop({)npbi

6. 3naK öypoBbix CKBa>KHH
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felegyrészek a kvarc, a földpátok, a muszko\-it, a biotit, mellékes eleg\Tészek az apatit

és a cirkon. A biotit kloritosodott, a földpátok szericitesedettek. A mellékelt térképen
(i. ábra) látható, hogy a csillámkvarcittal érintkez gránit pegmatit-teléres, biotitos

(Mh. — 5. és Bat. — 47. sz. fúrások), míg a mezöhegyesi szerkezet központi részén két-

csillámú mikroklin-gránit van.

Kvarcporfirt a Pit. — i., 2. sz. fúrásokban találtimk. Magfúrási kzetminták alap-

ján az els fúrásban szürke, szürkészöld foltos, tömött, kemény; a másodikban sötét,

ibolyásszürke, tömött, igen kemény, de különböz hasadékokkal átjárt, azok mentén
szögletes darabokra tör, folyásos szövet kvarcporfír vált ismeretessé. Az alapanyag
mindkét helyen bséges és igen finomszem. Az i mm körüli kvarc és földpát beág\mzá-
zások szabadszemmel is jól felismerhetk. A Pit. — 2. sz. fúrás kvarcporfirja összetört,

folyásos szövet, ami peremfácies jellegére utal.

A mezhegyes!, pitvaros!, végegyházi területen a medencealjzat korára csak kzet-
tani összehasonlítás alapján lehet következtetni. Sopron környéke, a \’elencei-hegység, a

Bálátonmellék és a Mecsek-hegység felépítésével összehasonlítva megállapítható, hogy a

Vég. — I. sz. fúrás csillámkvarcitja ópaleozóos korú, karbon eltti mezozónás képzdmény.
A mezhegyes! terület gránitja karbon korú savanyú magma benyomulásának a terméke
és valószínleg a battonyai gránitpluton ÉNy-i részét képezi. A gránitot keresztültör

alsópermi posztorogén (varisztid) \-ulkanizmus kvarcporfirja a pitvaros! területen a

gránit magmatizmus lezárulását jelzi.

Mezozóos üledékek a területen valószínleg nem voltak, mert az alsó-

pannóniai alapkonglomerátmn kapcsainak kzetanyagában üyen képzdmények nincse-

nek. A mezhegj’esi, a pitvarosi, a végegv’házi terület valószínleg már a gránitintrúzió

benyomulásakor szárazxüat volt és a kontinentális pszonyok a harmadidöszak

végéig, a pannóniai tenger transzgressziójáig uralkodtak. A medencealjzat felszíne igen

hosszadalmas és erteljes lepusztulásnak volt kitéve, így a mezozóos üledékek, ha lettek

volna is, teljes egészükben lepusztultak. A gránitot takaró palaburok — a megmaradó
kisebb folttól eltekintve — lepusztult és csak a gránitszegélyen maradt meg (Vég. — i. sz.

fúrás). A Bat. — 37. sz. fúrás csillámpala foltjának megmaradása valószínleg a területet

esetlegesen borító kvarcporfírtakaró védelmének köszönliet. A kvarcporfír részleges

lepusztulása után megkezddött a kristályos képzdmények denudációja is. A mellékelt

térképen (i. ábra) jól látható, hogy a gránitmag legnagyobb méret lepusztulása a mezö-

hegyesi szerkezet központi részén történt meg, ahol hiányzik a pegmatit-teléres biotit-

gránit fácies. A gránittömzs peremi része és a kvarcporfír a Pit. — 2. sz. fúrásban jelents

kataklázos metamorfózist szenvedett.

Pliocén, alsópannóniai alemelet

A harmadidöszak végén a Kárpát-medence általános süllyedése következtében ezt

a területet is elöntötte a transzgredáló pannóniai tenger. Ennek következtében több mint

1000 m-es (Pit. — I. sz. fúrásban 1860 m) üledékösszlet rakódott le az ópaleozóos kristá-

lyos és átalakult képzdmények letarolt felszínére.

Az üledékciklus az alsópannóniai ,,bázisszint”-tel kezddik. Ezen belül mészmárga

nélküh és mészmárgával fedett arkozás homokkövet, konglomerátumot és mészmárgát

lehet megkülönböztetni (2. ábra). Mezhegj'es, Pitvaros, Végegyháza területén a ,,bázis-

szint” homokk és konglomerátmn fáciesét vizsgálva megállapítható, hogy az összes

mezöhegyesi fúrásban, valamint a Vég— 2., Bat.— 47. sz. fúrásban szürke, világosszürke,

kaolinos, a mészmárga közelében gyengén karbonátos kötés, laza és középkemény,

rétegzetlen, közép- és durvaszemcsés arkóza homokk, ül. aprószemcsés arkóza kouglome-

rátmn települ, szórtan, max. i cm. nagyságú kvarckavicsokkal. A gyengén koptatott
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homokszemcsék anyaga kvarc és földpát. Külön kell szólni a Vég. — i. és Pit.— i. sz.

fúrásokban megismert homokkrl és konglomerátumról. Magfúrások alapján \dlágos-,

szürkéssárga, rétegzetlen, változó szemcsenagyságú, lazább vagy tömöttebb, bséges

karbonátos kötanyagot tartalmazó közép- és durvaszem ez a homokk, ül. konglomerá-

tum. A különböz szenmagyságú kzetek közötti átmenet fokozatos, helyenként szene-

sedett növénymaradványokat tartalmaz. A kavicsszemcsék anyaga metamorf kvarc,

kvarcit, földpát és gneisz. A Bat.— 47., Mh. — 5., 6. és 7. sz. fúrások kivételével a homok-

2 . ábra. A Mezhegyes—Végegyháza— Pitvaros kutatási terület alsópannóniai ,,bázis-szint”-jének
szerkezeti-, vastagsági- és fáciesférképe. Magyarázat: r. Mélyfúrás jele, 2 . Szintvonalak, 3 . Vas-

tagságvonalak, 4 . Fácieshatár, 5 . Homokk, 6 . Mészmárga, 7 . Mészmárgával fedett homokk
Puc. 2. Kapra crpyKrypbi, moihhocth h (})auuaabHbix ycaoBnií «6a3ajibHoro ropH30HTa» HH>KHero
naHHOna pasBe.iaHHOií naoujaan cc. Meaexeabeui — Bereabxasa — ríHTBapom. J1 e r e h a a : I. 3naK öypoBux
CKBaHTUH, 2. Hsornncbi, 3. JThhhu moujhocth, 4. rpauHua (jjaimfl, 5. necBamiKH, 6.H3BecTKOBbie Meprejm,

7. neCM3HHK, noKpbIT II3BeCTKOBbIMH MepreJlBMH

követ, ül. konglomerátumot mindenütt szürkéssárga, tömött, elég kemény, rétegzetlen,

finonüiomokos aleuritos mészmárga fedi, helyenként szabálytalan szürke, zöldesszürke

szín agyagos, pirites foltokkal és szálakkal, ritkán kagylóhéj-töredékekkel és lenyoma-

tokkal. A Fit. - 1. sz. fúrásban sok az egyszik növényi lenyomat, a Pit. — 2. sz. fúrásban

pedig a mészmárga mésziszap jeUeg. ^^ékonycsiszolat egyedül a Mh.— 3. sz. fúrás mész-

márgájából készült, aminek alapján a kzet ritkán szórtan 100— lobo/^ átmérj homok-
szemcsékbl, 10— 30 [j, átmérj homokszemcsékbl és 10— 30 [x átmérj, bséges kal-

citszemcsés kötanyagból áll. A homokszemcsék anyaga kvarc és földpát.

A ,,bázisszuit” vastagságtérképe (2. ábra) alapján a törmelékszállítás a Mh. — i. és

2. sz. fúrások környékérl történt észak és kelet felé. A Pit. — i . sz. fúrás konglomerátumá-
nak gránit és kvarcporfír kavicsai valószínleg a Pit. — 2. sz. fúrás és Mezhegyes közötti

területrl származnak.

A ,,bázisszint” felett fokozatos átmenettel szürke, sötétszürke, változó kemény-
ség, helyenként réteges, leveles elválású agyagmárga települ, ritkán vékonyabb, vasta-

G Földtani Közlöny
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gabb (20— 30 m) jól és rosszul azonosítható világosszürke, finomszemcsés, csillámos,.

laza kötés homokkrétegekkel és lencsékkel.

Az alsópannóniai alemeletre jellemz makrofauna a következ: Limno-
cardium abichi Hörn., Lininocardium lenzi Hörn., Limnocardium pappi Stra-
n s z, Limnocardium maorti Barn. és S transz, Limnocardium desertum Stol.,
Limnocardium steindachneri Brus., Congeria czjzeki B r u s., Congeria banaticcc

Hörn., Valenciennesia reussi Neumayr., Dreissensia sp. Mikrofauna:
Leptocythere egregia Méhes, Paracypria (Camptocypria) acuminata Zal., Cypris

abscissa R e u s s., Krithe paralella M é h e s, Candona sieberi Méhes, Cythereis

sp., Ostracoda sp., Silicoplacentina hungarica ív v á r y, Silicoplacentina inflata

K V á r y, Silicoplacentina irregularis K v á r y.

Az alsópannóniai üledékek vastagsága ^Nlezhegj’esen és Végegyházán 350— 400 m.
A Pit. — I. sz. fúrásban 500 m. A szelvényekbl látható (3. ábra A és B), hogy az alsó-

pannóniai képzdményekre jellemz az üledékrogyások kialakulása, melyeknek a szén-

hidrogéncsapda ^alakulásában jelents szerepük volt. Az alsó- és felspannóniai üledékek

között a rétegek dlésszöge alapján diszkordancia mutatható ki.

Pliocén, felspannóniai alemelet
Az alsó— felspannóniai határon a pannóniai tenger folyó hálózattal összekötött

tórendszerré fejldött. Ennek következtében homokk, agyagmárga, agyag, homok
üledékek rakódtak le, fás bamakszéncsikokkal.

A felspannóniai képzdmények faxmája igen szegényes, egyedül a Pit.— i. sz.

fúrás 1030—1035 m közötti magmintájának aleuritos agyagmárgájából került el a

következ faimaegyüttes:

Anodonta sp.. Unió cfr. atavus Parts eh., Dreissensia sp., Neritina sp., Viviparus

sadleri Partsch. A többi fúrás felspannóniai képzdményei csak moUuszkahéj-

töredéket, szivacstket, Gasíropoífa-embriókat, halfogat, halpikkelyt, halúszótüskét

tartalmaztak. A felspannóniai üledékek vastagsága 4— 500 m, ül. a Pit. — i. sz. fúrás-

ban közel 800 m.

Felspliocénkori képzdmények (levantei)

Az összletet tarka (zöld, barna, fekete és kék színek szabálytalan váltakozása)

mészkonkréciós agyag, homokos agyag, osztályozatlan homok, agyagos homokrétegek

építik fel, helyenként osztályozatlan, dmrva, kaxdcsos homokbetelepülésekkel. A fels-

pliocén kori üledékek vastagsága 3—400 m.
Pleisztocén holocén kori képzdményeket a tárgyalt terület minden

mélyfúrása harántolt 80—120 m vastagságban. Mégis ezeket ismerjük a legkevésbé, mert

az olajkutató mélyfúrások gyorsan áthaladnak rajtvüí. Furadékminta alapján szürke,,

mészkonkréciós agyag, osztályozatlan homok, kavicsos homok építi fel, fels részén sárga,

löszös, mészkonkréciós agyaggal. Mezhegyes, Pitvaros, Végegyháza környéke morfo-

lógiailag a Maros tönuelckkúpjához tartozik.

Olajföldtani összefoglalás

A mezhegyesi, pitvaros! és végegyházi területen az alsópannóniai alapkonglome-

rátumban, az alsópannóniai és a felspannóniai homokkövekben találtunk szénhidrogén

felhalmozódásokat.

Az alsópannóniai alapkonglomerátmnból a IVIh.— 5. sz. fxirásban 1183,5— 1185 m
között — a mélyszerkezeti helyzetben lev Vég.— i. és Vég. — 2. sz. fúrások olajos sós-

vize után — ipari mennyiség éghet kevertgázos olajbeáramlást kaptunk magasabb

szerkezeti helyzetben. Az olajtest lehatárolása még nem történt meg. Megállapítható,.
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hogy az olajtelep délrl, az emelkedés irányában litológiailag árnyékolt. A homokk-
és konglomerátiunkifejldés mészmárgába megy át az emelkedés irányában. A csapda

kialakulásában valószinleg szerepe van a Vég. — 2. és a Mh. — 5. sz. fúrás között létrejött

üledékrogyásnak is (3. ábra B).

Az alsóparmóniai homokkövek közül a Mh. — i. sz. fúrásból kaptunk csak egy
rétegben ipari jelentség éghet gázt. Ez a homokkréteg DK-i irányban kiékeldik,

ÉNy-i irányban pedig a Mh. — i . és Mh. — 2. sz. fúrások közötti üledékrogyás szab határt a

szénhidrogéntelepnek. A Vég. — 2. sz. fúrásban az alsó— felspannóniai határon lev
homokkben (805 — 818 m) ipari jelentség éghet gáztelepet ismertünk meg. Ez a

homokkréteg D-i irányban a Mh.— 5. és 2. sz. fúrások között kiékeldik.

Felspannóniai homokkrétegekbl a Mh. — 3. sz. fúrásban (748,5 — 750 m) éghet
gázt és melegvizet kaptunk. A Bat.— 47. és a Mh. — 3. sz. fúrások között végzett össze-

hasonlitás alapján ez a réteg azonosíthatónak látszik a Battonya ÉNy-i terület gázos

homokkrétegével (3. ábra C). A fentiek alapján továbbkutatási szempontból jelentsége

van a Mh. — 3. és Bat. — 47. sz. fúrások közötti területnek.

A Mh. — 2. sz. fúrásban 644,5—667 m közötti homokklencsébl ipari jelentség
éghet gázt kaptunk. Ez a homokklencse a környez fúrásokkal igen nehezen azonosít-

ható. A szénhidrogéntelepek üyen szeszélyes elhelyezkedése mellett a továbbkutatás

csak földtani alapon lehetséges, mert a geofizikai anyag ilyen részletek kimutatását nem
teszi lehetvé.
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BereAbxasa (Eojibuian BenrepCKan HusMenHOCTb)

B. Kypytf

Ha ocHone peayjibTaTOB, nojiyucHUbix b paiioHe c. BaxTOHbn, b 1960 r. 6buio HanaTo
iiayaenne neíjiTeraaoHOCHOCTii pacc.\iaTpnBaeMon oSaacxii. 3th paoTbi öbuin npogojiTKCHb!

B 1962—63 iT. B peayjibTaxe reojToropaaBeaoMHbix paöox 6buio BbiHBJieHO najiiiMHe neSojib-

moro neíjixFHoro Mecxopo/KfleHiin b miTKuenaHHOncKiix öaaajibHbix KonrjiOMepaxax b c. Meae-
xeflbeiue n Meuee SHaHHxejibHbix MexauoBbix sajioKeií b hiitkhc- h BepxnenaHHOHCKHx necna-

HHKax iijin necKax b panOHe cc. Bereabxasa ii Meaexegbeuj, cooxBexcxBCHHO.

Bjiaroaapn CKBa>KHHaAt. AJin paaseAKn na yrjieBoaopoAbi öujio BbijicneHO reojionme-

CKoe cxpoeuiie paüoHa. OyHAaMenx caaraexcn ApeBHenajieoaoücKH.Mii catoAnHbi.viH KBapmi-
xawH, rpaniixaMii ii KBapneBbiMii nop(J)npaMn. Ha paaMbixoü noBepxHOCxu ApeBHenajieoaon-

CKHX oxjiOTKeHiiü sajiexaiox, uepes auaMHxejibHbin nepepuB, HiiwHenaHHOHCKne öaaajibHbie

KOHXJiOMepaxbi, HSBecxKOBncxbie Mepreau 11 raimiicxbie Meprejiii, nepecjianBatomiiecn c nec-

uaHHKOBbiMH njiacxaMH H jiHHBaMn. Bbiine no paapeay cjiegyex uacxoe MepcaoBanne Bcpxne-

naHHOHCKHx necKOB, tahh h rjiHHiicxbix Meprejien. Bepxniin njuiouen npegcxaBJieH necxpwMii

rjiimaMH n HeoxcopxiipoBaHHbiMii necKaMH, Koxopbie Mepegyioxca c npocjiOAMH rpaBeiiHcxbix

necKOB. rjiiiHbi n neoxcopxnpoBanHbie necKH, oxHOcamnecn k Konycy buhocob’ pexn Mapom,
npegcxaBJimox oxjiOTKeHnn uexBepximHoro nepiioaa. JleccoBbie rjiiiHbi, npeflcxaBJienHbie ii

OHaTKeHIIH.MH Ha nOBepXHOCXH, HBJIHIOXCH BepXHenjieÜCXOUeHOBblMIl OTAO>KeHHHMH.



A NEGYEDKORI KÉPZDMÉNYEK TÉRKÉPEZÉSE A MAGYAR ÁLLAMI
FÖLDTANI INTÉZETBEN

DR. RÓNAI ANDRÁS

(7 ábrával)

Összefoglalás s A vastag negyedkori rétegekkel ' borított medence-felszíneken
többízben hajtottak végre agrogeológiai jelleg felvételeket. 1950-tl új földtani térképe-
zés indult és ennek komplex feldolgozása most a M. Áll. Földtani Intézet által kiadott
200 000-es méret térképfüzetekben és az azokhoz tartozó magyarázó szövegben jelenik
meg.

Az egyes topográfiai lapok területérl kiadott térképfüzet a következ térkép-
változatokat tartalmazza:

1. Földtani térkép
2. Mérnökgeológiai változat
3. Hidrogeológiai változat I. A talajvíztükör mélysége.
4. Hidrológiai változat II. A talajvíz kémiai jellege.

5. Gazdaságföldtani térkép
Az ábrák egy-egy kivágatban mutatják be a térképvariációk anyagát, egyes ese-

tekben a térképlapok szélén szerepl melléktérképeket. A térképek több színben készültek,
a bemutatott ábrák tehát csak vázlatos tájékoztatásul szolgálnak.

A dolgozat ismerteti a térképek szerkesztésénél felhasznált igen sokrét anyagi
gyjtést és néhány újonnan bevezetett ábrázolási módszert.

Fiatal medencéink felszine eddigi ismereteink szerint nem rejt magában külön-

legesen értékes ásványi nyersanyagokat. Földtani képzdményeinknek térképezése

ezért nem igér bányászati szempontból fontos eredményeket. Fontos azonban a sík- és

dombvidéki felszinek földtani megismerése és minsítése mezgazdasági és építkezési

szempontból. A mezgazdálkodás néhány méter mélységig (a mesterséges növén3d;akaró

gyökérzetének lehatolási mélységéig, illetve a talajvízszintig), az építkezés 5
— 10— 15 ni

mélységig érdekelt a terület felépítésében, anyagainak megismerésében.

Ennek az érdekldési körnek megfelelen indult meg a múlt század végén hazánk-

ban a sík- és dombvidéki területek ún. agrogeológiai térképezése a Kisalföldön és a Dima—
Tisza közén. A külföldi — elssorban poroszországi — tapasztalatokat is figyelembevev

gondos elkészítés után Inkey Béla vezetésével, Treitz P., Horusitzky H.,

Timkó I. 75 ooo-es méretben készítették földtani felvételeiket 1892-tl 1897-ig.

A századfordulón újabb agrogeológiai munka indult meg s el-el akadozva folyt az

els világháború végéig. Treitz P., Horusitzky H., Timkó I., Eiffa A.,

Ballenegger R., G ü 1

1

V., László G. végezték el a munkát a helyes módszer

állandó keresése mellett. A porosz, elssorban kzettani részletezésen alapuló térképezési

elv mellett mindjobban elrenyomult a klimazonális talajtérképezés, a különböz anyak-
zeten egyazon éghajlati és növényzeti hatásokra kialakuló egységes talajrégiók kijelölése.

Az 1909-ben Budapesten megrendezett els nemzetközi agrogeológiai kongresszus

megmutatta, hogy a magyar síkvidéki geológusok munkájxikkal nemzetközi tekintélyt
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szereztek. Ezen a kongresszuson a klímazonális irányzat, neves orosz geológusok támo-

gatásával gyzött, de egyúttal elindította a talajtannak és talajtérképezésnek a geoló-

giától elszakadó külön fejldését is. Treitz P. 1918-ban összefoglalta ennek az id-

szaknak eredményeit.

A harmadik talajtérképezési szakasz, ami a két világháború közt zajlott le, már
szakított a geológiai alappal. Termeléstechnikai és agrokémiai jelleg térképeket szer-

kesztettek, (K r e y b i g L.) amelyek az anyakzet tulajdonságaira nem voltak tekin-

tettel, csak a néhány dm-es talajréteg fizikai és kémiai jellemzésére. Ez a felvétel azonban

tett egy jelents elrelépést az elzkkel szemben. Különleges figyelmet fordított a talaj

vízgazdálkodására és a talajvíztükör mélységére. Bár ezt elssorban mezgazdasági gya-

korlati érdekbl tette, azonban a megfigyeléseknek a talajvízre való kiterjesztése az álta-

lános talajfejldés tanulmányozásában, de az anyakzet tulajdonságainak és helyzetének

megismerése szempontjából — tehát geológiai jelentsége szerint is — fontos eredménye-

ket hozott.

Az agrogeológiának a talajtan témakörébe való beolvadása után gazdátlan maradt

a síkvidékek és a fiatal negyedkori rétegek geológiája. Ezt pótlandó indították meg
1950-ben az Alföld és az ország sík- és dombvidékterületeinek földtani térképezését.

Ezt a felvételt haláláig, 1955-ig, Sümeghy J. ésMiháltz I. vezette. Elz sík-

vidéki munkásságuk elssorban vízépítési feladatokat szolgált. Az öntözések és csatorná-

zások eltervezési munkálatainak földtani feltárásait végezték. Mködési körükben

tehát a síkvidéki földtan másik feladata, a mezgazdaság mellett az építkezési feladat-

kör jutott eltérbe. A talajtérképezk 2— 3 m-es fúrásai (kivételesen 10 m) helyett

10— 30 m-es fúrásokkal tárták fel szelvényszeren az Alföld felszíni képzdményeit. Az

így szerzett megfigyeléseket kiegészítették az artézi kútfúrások rétegsorainak össze-

gyjtésével és tanulmányozásával.

Az 1950— 55 évi sík\déki térképezés fúrásszelvényei is 10 és 30 m-es mélységben

tárták fel az Alföld felszínét, tehát az építkezési érdekeknek megfelel mélységben. Fel-

vetdött a térképek készítésekor több egymás alatti réteg ábrázolásának kísérlete

(M i h á 1

1

z I.) is, ami a síkvidéki térképezésnél — ahol a felszíni rétegek néhol nagyon
kis vastagságúak — igen fontos követelmény lenne. Megnyugtató módon azonban ezt a

feladatot nem lehetett megoldani.

-<

I. ábra. Kivágat a földtani térképbl. Magyarázat: az eredeti térképek t2— 16 szinben
készülnek. A képzdmények foltjaiba irt jelek azonban tájékoztatnak mind a kor, mind a kzettani jelleg,

mind genetika tekintetében.
A központi nagy bet a holocén képzdményeket jelzi, a „p” a pleisztocén képzdményeket.

A nemzetközi jelkulcs szerint a megfelel teljes jelzés a Qh és Qp, de megengedhet a rövidítés a
kicsiny területfoltokra való tekintettel. A ,,h’’ bet mellett jobboldalon lent alkalmazott r-es szám
óholocént, a 2-es újholocént jelöl. A ,,p” bet mellett jobbról a 4-es szám felspleisztocént jelöl.

A központi bet mellett balról lent szerepl bet a genetika jele: / = fluviatilis, l — limnikus,
h = hidroaerolit, d = deluviális, x = egyéb és átalakidt.

A központi bet mellett balról fent alkalmazott betjel a kzettani megjelölés: k = kavics, h =
homok, l = lösz, Ih = löszös homok, i = ,,iszap” aleurit, a = agyag, si = szikes ,,iszap” aleurit.
(a betjelek az ábrán nem szerepelnek).

Fiz. I. Rxtract from the geological map. Explanation : The original maps have been
printed in 12 to 16 colours. Hovyever, the symbols and other signs fór the patches of the individual forma-
tions provide information on age, lithology and genetics alike.

The large letter in the centre indicates Holocene, while „p” indicates Pleistocene. According
to the intemational legend, the complete Symbol fór these two cases is Qh and Qp, bút the restricted
area of the respective patches justifies the ápplication of such abbreviations. Number i pút below letter
,,h” on the right side, indicates Early Holocene, number 2 indicates Taté Holocene. Number 4 pút on the
right side of letter ,,/>” indicates Upper Pleistocene.

The lettersymbol pút below the Central one, on its left side, gives genetical characteristics: / =
fluviatile, l = limiietic, h = hj-droaerolite, d = deluvüal, x = metamorphic and the rest

The lettersymbol pút on the left and above the Central one indicates lithology: k = grav'el, h =
sand, l = loess, Ih

'=
loess-sand, i = silt, s = clay, sí = alkalized silt

(The above symbols are nt represented in the Fig.)
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Új kísérlet volt a Sümeghy -féle felvétel során a talajvíztükör elhelyezkedésé-

nek térképezése. Ezt a feladatot az ásott kutak megmérésével, térképezésével, az ún.

kútkataszter elkészítésével kísérelték megoldani. A megoldás az Alföldön és a Kisalföl-

dön a már hosszú évek óta rendszeresen fig>-elt talajvízkutak vízjátékadatainak felhasz-
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I Hálásával sikerült és 200 000-es méretben el is készült mindkét alföldünk talajvíz

I térképe.

1 A nagy építési tervez intézeteket és vállalatokat a földtani térképezés általános

I eredményei a nagyvárosok területén és környékén nem elégítették ki. Elször létrehoz-

I ták egyes tervez irodák geológus-szolgálatát és a feltárások dokumentumgyjteményeit,

I ezt követleg kísérletet tettek építésgeológiai, mérnökgeológiai részletes várostérképek

1 szerkesztésére. (Pl. Budapesten a kavicsfekü mélységérl, a kavicsrétegek vastagságá-

I ról, a talajvíz szulfáttartalmáról készültek részletes térképek.)

I

1958-ban a M. Áll. Földtani Intézet megindította az országterület 100 000-es

méret térképeinek szerkesztését. A hegyvidéki területeken ez a szerkesztési munka a már
! elbb 25 000-es méret felvételi lapokon egyesített és egységesített kéziratos földtani

térképeken alapult. A síkvidéki területeken többféle alaphoz kellett nyúlni. Sem a

régi agrogeológiai térképek, sem a Kreybig -féle talajtérképek, de a S ü m e g h y-

féle 1950— 55-évi felvételek sem elégítették ki azokat a követelményeket, amelyeket a

síkvidékek 100 000-es méret földtani térképeivel szemben ma támasztimk. Az utóbbiak

fleg azért nem, mert nem állt rendelkezésre elég laboratóriumi anyagfeldolgozás, nem
volt elég egyenletes és eléggé sr a fúráshálózat és mszerekben, feltárási és mérési

eszközökben és lehetségekben sem bvelkedtek a térképezk, — ami az 1950-es évek
' elején érthet volt.

E A 100 000-es síkvidéki földtani térképek szerkesztése tehát elször egy nagyará-

I

nyú adatg}*jtési feladatot jelentett és csak azt követleg térképábrázolási problémát.

Az adatgyjtésben az eddigi agrogeológiai, talajtani és földtani felvételek ered-

I

niényeit ki kellett egészíteni az épitkezési feltárások adataival. Az 1950— 60 közötti

ii évtizedben becslésünk szerint 50— 60 000 olyan fúrást és aknát mélyitettek le az építési

tervez irodák és vállalatok, amelyeknek anyagából talajmechanikai vizsgálat készült.

Ezek a vizsgálatok a földtani anyagminsítésnél jól felhasználhatók. Jelents adattöme-

get hoztak az építkezési feltárások a talajvíz elhelyezkedésére és egyes kéimai tulajdon-

ságára nézve is. Az a feladat, hogy a felszín ábrázolása mellett a felszín alatti rétegekrl

is képet lehessen legalább 10— 30 m mélységig adni, az általános földtani felépítés terén

pedig legalább a negyedkori rétegsor vastagságáról és kifejldésérl tájékozódhassunk,

megkívánta, hogy az adatgyjtésben az artézi és egyéb mélyfúrások adatsorát is bevon-

jiik. Az artézi fúrásoknak nemcsak rétegsora, hanem hidrológiai adatai is (egyes rétegek

vizének nyugalmi szintje, hmérséklete, a réteg vízbsége, vizének kémiai jellege) segít-

ségül szolgálnak a földtani munkáknál, a rétegazonosításnál, a szerkezeti helyzet felis-

merésénél.

2. ábra. Minta a mérnökgeológiai térképbl. Magyarázat: A pontok és melléjük írt szá-
mok a fúrások helyét és nyilvántartási sorszámát mutatják. X rétegszelvényekbe írt számok a képzdmé-

I

n}'ek jelzszámai. Az alápszámok a következk; i = kavics, 2 = homok, 3 = homokliszt, 4 = iszap,
I 5 = agj’ag, 6 = szerves anyag, talajosodott réteg

j

A kombinációk a decimális osztályozás elvei szerint: 12 = homokos kavics, 21 = kavicsos homok,
34 = iszapos homokliszt, 45 = agyagos iszap, 52 = homokos agyag, 55 = kövér, zsíros agyag, 56 =

I

szerves anyag
További kombinációk: 221 = durva homok, 222 = középszem homok, 223 = finomszem

homok
A rétegoszlopok oldalán jelezzük a talajvíz jelentkezési szintjét és — ha nyomás alatt áll — nyil-

ai az emelkedési magasságát, azaz nyugalmi szintjét

Ftg. 2. Model of the engineering-geological map. Explanation : The dots and the numerals
beside them, indicate the sites and the serial numbers of the individual boreholes. The numerals written
in the stratigraphic columns, indicate rock varieties: The basic numerals are as follows: i = gravel, 2 =
sand, 3 = silt, 4 = md, 5 = clay, 6 = organic matter, layer affected by soil formation

Combinations following the principles of the decimai classificafion are: 12 = sandy gravel, 34
muddy silt, 45 = clayey silt, 21 = gravelly sand, 52 = sandy clay, 55 = fát clay, 56 = organic mattér.

Additional corribinations are: 221 = coarse-grained sand, 222 = medium-grained sand, 223 =
fine-grained sand.

On the side of the stratigraphic columns the actual levels of the ground vater and if they are
under pressure, the rise in height i. e. their hydrostatic level (arrow), is indicated
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Egy további területe az adatg>üíjtésnek a geofizikai mérési adatok eredményeinek
nyilvántartása. Ezeknek egy része feltárási eredmény is (szeizmikus robbantási fúrások
rétegsorai), másik részük észlelési anyag, illetve azokra alapozott térképek.

3. ábra. A mérnökgeológiai lap egyik melléktérképe. A felszín alatt 5 méter mélj^en található képzdmé-
nyek. Magyárázat: 1= kavics, 2 = homok, 3 = homokliszt, (lösz), 4 = iszap, 5 = agyag

Fig. 3. One of the subsidiary maps from the margin of the engineering-geological map-sheet-
Formations lying at 5 m depth helow the surface. Explanation: 1= gravel, 2 = sand, 3 = sin

loess), 4 = md, 5 = clay •

Végül minden más területrl származó anyagnak, növényföldrajzi, geomorfológiai,

vízrajzi, paleoklimatológiai,. régészeti, vagy egyébnek, ami a földkéreg kialakulására

fényt vet, az adatgyjtésben helyet kell kapnia.

A következ feladat a fontos és területileg összefogható adatok térképi ábrázolása.

A 100 000-es síkvidéki térképek szerkesztésénél világos volt, hogy minden ábrázolható és

4. ábra. Ré.szlet a talajvízszint-térképbl. Magyarázat: Az izobath vonalak a talajvíz-

tükör felszín alatti mélységét fejezik ki méterben. A vonalak a sokévi közepes talajvízállás szintjét mutat-
ják. A különböz idpontú méréseket állandóan észlelt VITUKI talajvízkutak adatai alapján számítottuk

át egységes középértékre
Fig. 4- Reproduced in part from the map of the ground-water table. Explanation : The
isobathic lines indicate the depth of the ground-water table in meters below the surface. The isolines

show the multi-annual mean level of the ground-water table. The data of measurements performed at
different times have been converted int uniform average by comparing them with the data on ground-

water Wells constantly observ'ed by VITUKI
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ábrázolandó fontos adatot nem lehet egy térképlapon feltüntetni. A területrl tehát több
térképet kell készíteni úgy, hogy azok tartalmasak, jellegükben egységesek, egyúttal

olvashatók legyenek, hiszen a térkép elsrend célja az áttekintés biztosítása. Ilyen meg-
fontolások alapján a síkvidéki területekrl a következ tartalmú 100 ooo-es földtani tér-

képlapok készülnek:

1. Földtani térkép. A felszíni rétegek kor, genetika és htológia szerinti

részletezése. A kort színezés, a litológiát sraffozás, a genetikát a sraff színe fejezi ki.

A negyedkori rétegek vastagságát, ül. a negyedkori rétegek feküjének tengerszint feletti

helyzetét a térképlapon átfutó izohipszavonalak mutatják.

Ott ahol hegyvidéki és síkvidéki területek is esnek egy-egy lapra, fedett és fedet-

len — tehát a negyedkori rétegektl megfosztott — térkép is készül.

A térképet rétegtani oszlop kíséri és ez az alaphegységig lemenen bemutatja a

terület földtani felépítésének általános keresztmetszetét. Fgy, vagy két általános Szel-

vény horizontálisan is bemutatja a felszinközeli rétegek földtani viszonyait.

2. Mérnökgeológiai változat. A felszíni réteget követ mélyebb
rétegek anyagát, sorrendjét, vastagságát 5 — 15 m-es mélységig a földtani és talajmecha-

nikai fúrások térképe tünteti fel. Fz a térkép széleskör adatgyjtésen és feldolgozáson

alapul. Az anyagok minsítése mérnökgeológiai minsítés; a magyarázó szöveg az egyes

tájak jeUemz képzdményeinek szemcseösszetételét, plasztíkussági értékeit és egyéb a

talajmechanikai laboratóriimiokban vizsgált adatát is megadja. A fúrásokat rétegosz-

lopok jelölik. A talajvíz elérésének szintjét, továbbá nyugalmi szintjét a fúrások ábráján

megjelölik.

A térképet két melléktérkép és néhány a teriüetre jellemz mélyebb fúrás (artézi

flírás) rétegoszlopa egészíti ki a kereten. A melléktérképek vázlatos áttekintést adnak a

2 m, illetve 5 m mélységben várható képzdményekrl.

3. A talajviztükör átlagos mélységének térképe a

felszín alatt. Ez a térkép a talajvíztükör elhelyezkedését mutatja méteres izo-

hipszákkal. Az átlagos talajvíz mélységet a nnden talajvízkútra kiterjed egyszeri teljes

méréssorozatból és a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet kezelésében lev
3-naponként mért kutak adataiból számították ki. A VITUKI-kutak leghosszabb ideje

észlel helyeit a térkép feltnteti, a térkép margóján pedig azok legfontosabb adatait is

(maximális és nnimális talajvízszint-mélység)

.

A térképlapon általános áttekint földtani szelvény is szerepel a talajvíztükör

elhelyezkedésének jelzésével.

A talajvíztükör helyzetének a tengerszintre vonatkoztatott magasságértékeit,

vagyis a talajvízszerkezet abszolút izohipszáit a térképre rajzolt erteljes barna vonalak,

vagy a magyarázatban szerepl térképvázlat mutatja, 5 m-es közökkel. Ez a szintvonal-

5. ábra. Kivágat a talajvízkémiai térképbl. Magyarázat: A jelek kiinduló körei a víz

összes oldott sótartalmával arányos nagyságúak. A háromwögek a legfontosabb ionok egyenértékszáza-

lékát fejezik ki.

A jobboldali háromszögek felülrl lefelé a nátrium, kalcium, magnézium, amrnonium lonegyener-

tékét, a baloldaliak felülrl lefelé a hidrogénkarbonát, klorid, szulfát és nitrát egyenértékszázalékát mutat-

^ A pontok a mintavétel helyét, a melléjük írt szám a laboratóriumi sorszámot jelzi.
• • ,

Fig. 5. Reproduced from the map of ground-water chemistiy. Explanation : The initial

circles of the signs have an area proportional to the totál salinity of the water. The triangles express the

percent equivalents of the most important ions.
. . ...

The triangles on the right indicate (successively downwards) the lonic equivalents pf sodium,

calcium, magnesium, amrnonium; those on the left show (in the same succession) the percent equivalents

of hydrogen carbonate, chloride, sulphate and nitráté.
, , , ,

The dots indicate the sampling points, the numerals along with them are laboratory senal num-
bers.
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rajz nem geodéziai méréseken alapul, hanem részletes domborzati térképrl való magas-
ságleolvasással készül.

4. A talajvízminták kémiai jellege. E térkép a 200 000-es lapon-
ként begyjtött kb. 200— 200 talajvízminta veg5rvizsgálati eredményeit mutatja. Átlag

25— 30 km^ területre esik egy-egy mintavétel, de az eloszlás nem egyenletes, hanem a
terület földtani változatosságához alkalmazkodik. A térkép margóján összevont áttekint

1

0-100 mg//

*

2

lOI-OOOmg/í

3

301-600mgj!

4

601-900mg//

5

' 30t-^ mgjl

W%
'

egyenértélcné/

több

60%,
eguenértékné!

több

6. ábra. A talajvízkémiai lap egyik melléktérképe. A talajvíz nátriumtartalma. Az eredeti
térképen a mg/l súlyt színezés, az egyenértékszázalék kimagasló értékeit sraffozás szemlélteti

Fíg. 6. One of the subsidiary maps from the margin of a sheet of the map of ground-water chemistry.
Sodiumcontent of the ground water. On the originál map, the weight in p. p. m. is reflected by colour,’the

striking values of per cent equivalents are shown by hatchure

térképvázlatok vannak a talajvíz keménységérl, lúgosságáról, nátrium-, klorid- és

szulfátion tartalmáról.

A vízelemzések eredményeinek térképi ábrázolása hosszas kísérletezés eredménye.

Térképeinken a teljes elemzési képet adjuk, ún. csillagdiagramok segítségével. Az a nagy
változatosság, amit az Alföldön a talajvíz kémiai karakterében lépten-nyomon tapaszta-

lunk, kizárja azt, hogy a víztipusokat sablonizálhassuk vagy egy-egy uralkodó só területi

elterjedésének kifejezésével készítsünk térképeket.

7. ábra. Kivágat a gazdaságföldtani lapvariációból. Magyarázat: A térkép alapja a föld-
tani térkép. Ezen fekete rányomás tünteti fel a bányahelyeket, artézi kutakat és egyéb fúrásokat, ill.

nyersanyaglelhelyeket a nemzetközi jelkulcs szerint
Fig. 7. Reproduced from the economic-geological map sheet. Explanation ; The basic

map of this variety is the geological map, on which mines, artesian wells and other drillings or mineral
deposits are printed in bláck in accordance with the intemational legend
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1952-ben elször alkalmazott vízkémiai ábrázolási módszerünket azóta a román
és csehszlovák hidrogeológiai szolgálat is alkalmazta. A csillagábrák nagysága arányos a

víz összes oldott só tartalmával.

5. Gazdaságföldtani térkép a terület fontosabb ásványi nyersanyag-

forrásait, lelhelyeit mutatja a nemzetközi elírásnak megfelel nagj'ságkategóriák és

jelkulcs szerint.

Az öt, ül. heg^^dékek fedetlen térképével együtt hat változatban kiadott térkép-

sorozat a földtani felépítéssel kapcsolatos legfontosabb iszonyokról tájékoztatást nyújt.

Ez a tájékoztatás részletességben a 200 000-es térkép követelményeinek megfelel. A sík-

vidéki földtani térképen átlag 2— 3 km- területre esik egy-egy sekélyfúrás, akna vagy
feltárás, földtani vagy talajtani megfigyelés. A mérnökgeológiai térképeken nem szere-

pel minden fúrás, csak egy kiválogatott hálózat, amit a térkép mérete elbír. Szükség

esetén a mérnökgeológiai térképváltozatnak két, vagy három lapja is lehet, ha a terület

változatos felépítése azt megköveteli és a feltárások srsége megengedi. A 100 000-es

szerkesztési alaptérképeken és dokiunentumg^mjteményekben egy-egy 100 000-es lapra

300— 400 talajmechanikaüag feldolgozott fúrás esik, tehát 4— 5 km^-re egy fúrás.

A talajvízszint térkép az Alföldön 780 000 kút adatát tartalmazza, egy-egy

200 000-es lapon átlag 80— 90 000 kút adata nyert feldolgozást, vagjns km--ként 16 kúté.

Minden 200 000-es térképsorozathoz magyarázófüzet készül és ebben a terület

eddigi földtani ismeretét összefoglalják. A magyarázófüzetek felölelik a terület rövid

földrajzi leírását, a földtani kutatások történetét, a terület földtani fejldéstörténetét,

szerkezeti, rétegtani \dszonyait és gazdaságföldtani értékelését. A gazdaságföldtani rész

további bontásához tartozik a \’izföldtani, mérnökgeológiai és agrogeológiai viszonyok

és adatok ismertetése.

A M. Áll. Földtani Intézet terviében szerepel a 200 000-es földtani térképsorozatok

kiadása után egyes tájak monografikus feldolgozásának és 100 000-es földtani térképeinek

ugyancsak több változatban való kiadása.

Mappiiig of Quaternary formations by the Hungárián Geological Institute

DR. A. RÓNAI

Maps of the natúré of agrogeological maps were drawn several times fór the

region consisting of a thick series of beds which belong to the Ouatemary period.

Geological maps to the scale of i : 200 000 that are to be pubhshed by the Geo-
logical Institute of Hímgary, incorporate the data coUected through the detaüed and
intensive geological mapping of the Quatemarj^ formations started since the year 1950.

Fach series of map sheets corresponding to the particular topographic sheets

comprises map varieties as follows:

1. Geological map
2. Engineering-geological map
3. Hydrogeological map, variety I: Depth of the grouud-water table

4. Hydrogeological map, variety II: Chemistry of groimd-waters
5. Economic-geological map
The drawings accompanying this paper show the map varieties, and in somé

cases the minor subsidiary maps are from the marginal portions of the map-sheets. The
original maps have been prepared in various colours, so that the drawings are merely
oí a schematic value.

The author reports on the manifold data used in the construction of the maps and
presents a recently introduced method in the field of cartography.



ADATOK A DUNA-TISZA KÖZE FIATAL HARMADIDSZAKI ÉS
NEGYEDKORI RÉTEGEINEK TAGOLÁSÁHOZ ÉS SZÁRMAZÁSÁHOZ

NEHÉZÁSVÁNY-ÖSSZETÉTEL ALAPJÁN

DR. MOLNÁR BÉLA

(2 ábrával, 1 . táblázattal)

Összefoglalást Az iillési és kiskunfélegyházi fúrások anyagának nehézásvány-vizs-
gálatai azt mutatták, hogy ezeken a területeken a pleisztocén és levantei rétegek dunai
származásúak, nyiigati lehordási területrl származnak.

A pannóniai rétegek részben az alföldi medencealjzat Ny-i magasabb szerkezeti
helyzet területeirl származnak, Kiskunfélegyháza térségébe azonban idnként keletrl
is történt lehordás. A pannóuiai üledékeket a nagy klorit- és néhol karbonátásvány-tarta-
lom jellemzi. Kisebb szerepe van a piroxénnek, apatitnak, metamorf-amfibolnak, 'gránát-
nak és az epidptnak. Az alsópanuóuiai rétegekben igen kevés ásványfaj szerepel. Különösen
jellemz ez ÜHés területére. A pannóniainál idsebb rétegekrl az eddigi adatok alapján
ann3t tudtunk megállapítani, hogy hasonló földtani felépítés területrl származhatnak.

A Duna—Tisza köz déli és középs részének mélyföldtani szerkezetében több

helyen a paleozóos csillámpala, gneisz, kvarcit, gránit és konglomerátmn, valamint a

mezozóos mészk, dolomitbreccsia és márga aljzat szerkezetileg környezetéhez viszo-

nyítva magasabb helyzetben van. E kifejldések jórészt a Mecsek és Villányi-hegységnek

e területre es fohhatásainak tekinthetk, csapásirányuk szintén azokkal közel meg-
egyez (Dank, 1963; Csiky, 1963; Kertai, 1957; Krössy, 1959; Miháltz,

1953; S ü m e g h y, 1953: Schmidt E. R., 1953; S z a 1 a i, 1961).

A medencealjzat a Tisza vonaltól Ny-ra a pusztamérges! törésvonal mentén
mélyebb helyzetbe kerül, igy K felé D-en a szegedi-medence, északabbra pedig a kis-

kunsági Ny— K-i irányú süllyedék található (Csiky, 1963).

Ezekben a süllyedékekben az ifjabb kutatások szerint a Tiszántúlon már korábban
kimutatott felskréta és paleogén flis üledékek foljdatását találjuk meg (Dank, 1963;

Csiky, 1963; Kertai, 1957: Krössy, 1959; Krössy, 1963). Több
kutatónk ugyan nem látja teljesen bizonyítottnak ezeknek az üledékeknek flis jellegét

(Sz a 1 a i, ^961). A flis üledékekre durvább miocén és igen vastag alsó- és felspannóniai

finomabb szemcsés üledékek rakódtak le (B o g s c h, 1944; Dank, 1963; Csiky,
1963; Krössy, 1963; Schmidt E. R., 1962; Széles, 1963). A pannóniai

rétegek felett folyóvízi majd pleisztocén eolikus lerakódások települnek Miháltz,
1953; Molnár, 1961; Schmidt E. R., 1962; Széles, 1963).

Az utóbbi években a kiskunsági mélyedésben és a szegedi-medencében több kuta-

tófúrás mélyült. Ezek anyagának famiisztikai vizsgálata megtörtént, kérdéses maradt
azonban ezeknek az üledékeknek származása, lehordási területe és iránya. A nehézás-

vány-vizsgálatokkal ezekre óhajtottimk választ kapni.

I Földtani Közlöny
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A szegedi-medencében ÜUésrl végeztünk nehézásványmeghatározásokat. A ko-
rábbi vizsgálatok már megállapitották, hogy a Dima—Tisza közén néhol a 100 m vas-

tagságot is meghaladó pleisztocén szélhordta üledékek találhatók, alatta pedig, nehézás-

vány-vizsgálatokkal bizonyítottan, dimai folyóvízi lerakódások települnek (M i h á 1

1

z,

1953; Miháltz, 1953; Miháltz, 1958; Molnár, 1961; M o 1 n á r, . 1962;.

Molnár, 1963).

ÜUésrl az i . sz. szénhidrogénkutató fúrásból csak 350 m-tl kaptimk olyan mag-
mintát, amelybl nehézásvány-meghatározást lehetett végezni. Ezért a felsbb rétegek

vizsgálatához felhasználtuk a községben készült ártézi kút mintákat is.

Az ártézi kútból 19 m-rl származó középszemü homok nehézásvány-vizsgálata —
amelyet a korábbi szemcsealak-vizsgálat jellegzetes szélhordta üledéknek határozott

meg — azt mutatta, hogy a nehézásvány-összetétel a többi Duna—Tisza közi futóhomo-

kéhoz hasonlóan jeUegzetes dimai származást bizonyít (Molnár, 1961). Ismeretes,

hogy a dimai homok összetételére jellemz többek között a barna amfibolok kisebb

mennyisége, és az egyéb amfibolok nagyobb szerepe (Molnár, 1961; Molnár,.
1962; Molnár, 1963; Szabó, 1956. Ebben a mintában az els mindössze 1,5%-ot,

míg az utóbbi 6,4°ó-ot ér el. A dimai lerakódásokban a gránátok mennyisége nagy,,

itt is eléri a 23,5%-ot (i. ábra, I. táblázat).

Sorszám

Fúrás

Hely IMélység
m

Hipersztén

Egyéb

piroxén

Barna

amfibol

Egyéb

amfibol

Gránát

<D

bíi

I. Üllés (Artézi kút) 19 — 22 8,3 10,3 1,5 6,4 23,5 6,4
2. 119.5-135,5 0,6 8,7 0,6 5,3 29,3 11,9

3- 350 - 356 0,7 5,9 6,3 9,1 11,6 11,6
4- 760 — 766 — 3,6 3,0 1,8 1,8

5- Üllés I. fúrás 833 - 839 —
4,3 — 1,7 1,7 —

6. 1310 —1315 — 1,8 — 0,6 24,6 10,3
7. 1652,5-1655 — — — — — 2,0
8. 1712 —1715 — — 0,7 — 7,7 1,4

9- 776— 782 — 4,8 _ 1,8 4.8 4,8
10. « 1129— 1135 — 1,2 0,7 — 19,2 5,9
II. 1194 — 1200 — 1,8 — — 21,1 7,1
12. Üllés 2. fúrás 1361-1367,5 — 2.5 — 0,7 3.9 5.8
13- 1638—1641,7 — — — — 2,9 —
14. 1703—1705 — — — — 1,7 —

.

15- 2259—2263 — — 1,6 — 4,3 4.9
16. 2276—2280 - - — — 1.9 1,9

17 -

18.

Kiskunfélegyháza (Árt.'kút) 62— 85
241-245

0,6
2,3

10,1

5,9

1,8

0,9
7,8
4,1

22,6
19,0

5,9
4,1

19. 558— 563 — 4,4 2,9 1,3 2,2

20. 685— 690 — 5,4 — 4,2 3,7 3,7
21. 1026 — 1031 — 5,0 1,0 2.5 11,8 11,7
22. 1085— 1090 — 8,4 — 3,9 9.9 8,4

23 - 1160—1165 — 6,9 2,9 5,9 20,2 8,9

24 - Kiskunfélegyházi fúrás 1322— 1327 2,6 0,5 20,3 9,1

25 - 1396— 1401 — 0,7 — — 11,0 3,6
26. 1500— 1505 —

9,9
— 0,6 15,6 10,0

27. 1807—1812 — — — 8,7 1,5
28. 2341—2346 — 2,4 — 0,6 12,4

29. 2578-2580 30.7 8
,9 '
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A következ 130-m-bl származó honiokminta szemcsealak-vizsgálatok alapján

már átmenetet mutat a folyóvízi üledékek felé {Molnár, 1961). Nehézásvány-vizsgálata

alapján azonban ez is drmai lehordási területrl származik.

A következ magmintát az Üllés i . fúrásból, 350 ni-bl vizsgáltuk meg. E folyóvízi

származású homokmintának még szintén dxmai jelleg neliézásvány-összetétele volt.

A 760 m-bl származó minta összetétele azonban már eltér. A két mélységliatár között

tehát lényeges lehordási terület-változás következett be.

Ha ezeket az adatokat a fauna, valamint egyéb vizsgálatokkal összehasonlítjuk,

akkor a következket állapíthatjuk meg:

Az OKGT geológiai laboratóriuma a holocén— pleisztocén vastagságát 70 m-ben
állapította meg. A Dima—Tisza közét átfogó korábbi vizsgálatok azonban bizonyították,

hogy ezen a területen is mélyebben van ez a határ (M i h á 1

1

z, 1961 ;
Molnár, 1959)

.

Az eolikus üledékek kiterjednek az egész holocén— pleisztocén rétegsorra és itt Üllésen

elérik a 130 m-es vastagságot, st az alattuk lev folyóvízi üledékek egy része még az

alsópleisztocénbe sorolliató (M i h á 1

1

z, 1961 ;
Molnár, 1959).

Széles M. a levantei alsó határát az Üllés i.-sz. fúrásban üledékkifejldés és

egyéb jellemzk alapján 610 ni körüli mélységben állapítja meg. A nehézásvány-össze-

tétel változás szintén a 350 és 760 m közötti mélységben következett be, ezek szerint

I . Táblázat

Ilmenit

Apátit

Rutil

!

Cirkon

1

Turmalin

I

lípidot

Anclaluzit

Disztén
Zoizit

Staurolit

!

Klorit

Karbonát

Mali.

ásvány

j

Ossz.

nehézásvány

_ 0,5 0.5 4.9 _ 0,5 2,4 6,4 _ 28,4 2,9— 1,8 — 2,3 2,3 — 2.3 — — 14,9 — 1,2 18,8 3,1

4 , 5 -
— — 5,1 0,7 1.3 _ 0,7 21,9 3,9 3,2 13.5 2,4— 1,2 1,2 4,8 — 1,2 — — 67,9 3,1 3,1 7,3 1,9— 1,7 — — 1,7 — — — — 59,8 3,4 4.3 21,4 1,2— 2,7 0,6 — 0,6 1,6 — 1,0 — 1,6 30,1 2,7 1,0 20,8 0.7

77,0 2,0 — 19,0 2,1— 8,5 — — 2,1 2,1 — — — —
39,5 19,7 1,4 16,9 —

_ 8,4 — — 1,8 14.5 — 3,6 0,6 _ 20,5 3,0 4,2 27,2 1,5— 53 1,2 0,7 1 ,2 3,3 0,7 3.3 — — 29,

1

7.2 1,2 19,8 3,9
0,6 14,7 1,2 — 1,2 5,1 — 1,2 — — 29,4 2,5 3,2 10,9 0,87— 6,3 0,7 — 0,7 1,9 — 0,7 — — 39,3 3,9 0,7 32,9 1,5— 5.8 — — 0,7 — — — — 47.5 27,7 1,5 13,9 0,5— 1,7 90,8 3,3 2,5 1.8— 3,8 — — 3,2 0,5 — — — 0.5 50,0 10,7 3.8 16,7 2,3

6,2 0,6 0,6 2,5 — — — — — 66.9 5,6 5,0 8,8 6,9

1,2 — — 0,6 4,2 — — — 1.8 II.

3

5,4 2,9 23,8 2.8— 0,9 — — — 3,6 — 0.9 0,5 1,4 10,4 10,4 0,9 34,7 3,4

— — — — _ 2,9 _ 72,8 2,2 11,3 1,8— 2,1 — — i,i 9,0 — 2,1 — — 56,4 2,7 — 9,6 1,4— 3,1 0.5 0,5 1,0 6,1 0,5 2,6 — 0,5 28,1 2,6 3,1 19,4 2,3—
3.5 0,5 — 0,9 9,9 — 1.5 0,5 0,9 16,8 2,9 1,9 30,1 1,3— 1.9 0,5 — —

8,3 — 2,5 0,5 0,9 12,8 1,9 1,9 24,0 2,9— 0,5 — — 1,0 4,6 — 3,6 1,0 43,2 3,0 1,5 9,1 1,7— 2,0 — — 1,4 2,8 — 0,7 — 67,6 4.4 — 5,8 2,1— 2,5 — — 0,6 10,6 — 1.3 1,3 1,3 36,3 2,5 —
7,5 1,0

1.5 — — 2,2 1,5 — — — 47,4 23,7 — 13.5 3,7— — 0,6 4,4 0,6 — — - — 43,5 } 7,5 15,6 1,0
0,5 0,5 1.7 0,5 -

31,9 0
, 5 ?
•

5,3 19,5 1,8

7 *
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a területen a felspliocén (levantei) emelet idején a Dima rakta le üledékeit, így a levantei—
felspannóniai határ megegyezik a dimai lerakódások alsó határával.

A 760 m mélységbl származó minta a dimai jellegtl már eltér kevés piroxén-,

amfibol-, gránát-, magnetit- és igen magas klorit-tartahnával, amely itt eléri a 67,9%-ot is.

I. ábra. Az iUlési ártézikút-fúrás i. sz. és 2. sz. mélyfúrás mintáinak nehézásványösszetétele.
Magyarázat:

I. Szemcseösszetétel: I. Finomszem homok, II. Aprószem homok, III. Középszem homok,
rV. Durvaszem homok, V. Homokk

II. Nehézásványösszetétel: i. Piroxén, 2. Amfibol, 3. Gránát, 4. Magnetit, 5. Apátit, 6. Epidot,
7. Klorit, 8. Karbonát-ásvány, 9. Eimonit, 10. Egyéb ásvány összesen, ii. Mállott ásvány

III. Nehézásványfajták száma: A

)

Eevahtei-felspannóniai határ (Dunai lerakódások alsó ha-
tára); B) Fels- alsópannóniai határ, C) Alsópannóniai— paleogén határ?

Abb. I. Schwermmeralienzusammensetzimg dér Proben dér bei Üllés abgeteuften artesischen Bohrung
Nr. I und Tiefbohrung Nr. 2. Erklárungen:

I. Granulometrische Zusammensetzung: I. Feinkörniger Sand, II. Kleinkömiger Sand, III. Mittel-
körniger Sand, IV. Grobkörniger Sand, V. Sandstein

II. Schwermineralienzusammensetzung: i. Pyroxen, 2. Amphibol, 3. Gránát, 4. Magnetit, 5. Apá-
tit, 6. Epidot, 7. Chlorit, 8. Karbonatmineral, 9. Eimonit, 10. Übrige Mineralien insgesamt, ii. Verwitter-
tes Mineral

III. Zahl dér Schwermineralienábarten. A

)

Eevantinisch— oberpannonische Grenze (Basis dér
Donau-Ablagerungen), B) Ober- unterpannonische Grenze, C) Unterpannonische — paleogenische Grenze?
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Az OKGT geológiai laboratóriuma által felspannóniainak határozott rétegekbl

az Üllés I. fúrásból még két homokmintát vizsgáltimk meg 830 és 1310 m mélységekbl.

Az els minta teljesen megegyez nehézásvány-összetételt mutatott a 760 m mélységbl

elkerült mintával, mig az utóbbi nagyobb gránát- és magnetit-tartalmával kissé eltér,

a klorit azonban itt is eléri a 30,1 %-ot.

Az alsópannóniai rétegekbl 1652 és 1712 m mélységekbl vizsgáltimk homokk
mintákat, amelyeket fagyasztással lazítottunk fel. Ezekben is messzemenen a klorit

mennyisége az malkodó, jellemz azonban, hogy mellette csak aUg néhány nehézásvány

jelenik meg.

A nehézásvány százalékos elfordulása mellett az ábrán feltüntettük a mintákban

elforduló nehézásvány fajok számát is, igen érdekes ezeknek a változása. A dunai lera-

kódásokban mindig meghaladja a 15-t és a 15— 20 között változik. A felspannóniai

üledékekben a 9 és 15 között, ennél soha nem nagyobb, míg az alsópannóniai üledékekben

lecsökken a nehézásvány fajták száma 3-ra is.

Az Üllés 2. fiirásból az els nehézásvány-vizsgálatra alkalmas magmintát 776
m-bl, tehát már a felspamióniai rétegekbl kaptuk. Ennek összetétele jól azonosítható

az Üllés I. fúrás hasonló mélységébl elkerült nüntáival.

Lefelé (1129, 1194, 1361 m) az elz fúrásban tapasztaltakkal megegyezen, még
jobban n a gránát és az apatit szerepe. Az 1194 m-bl származó mintában az utóbbi

mennyisége eléri a 14,7%-ot is, de az 1361 m-bl származó mintában is 6,3%-ot.

Az alsópaimóniai rétegekbl két homokk minta nehézásvány-összetételét vizsgál-

tuk meg, ezek összetétele hasonló az Üllés i. fúrásban talált alsópannóniai rétegekkel.

Az Üllés 2. fúrásban a faima meghatározások szerinti különböz korú rétegösszletek hatá-

rai mélyebb helyzetben vannak. Az 1638 m-bl származó mintát jellemzi a nagyobb
karbonátásvány-tartalom, amely itt eléri a 27,7%-ot. Hasonló karbonátásványban

gazdagabb szint az Üllés i. fúrásból 1712 m-bl került el, tehát a faima vizsgálatokkal

megadott korhatárok ellenére éppen mélyebb helyzetbl. Minden esetre mindkét

fúrásban az alsópannóniaiban jelenik meg olyan szint, amely karbonátásványokban

gazdagabb.

A következ két mintát a flisnek tartott rétegekbl határoztuk meg. Ezek durva-

szem homokkövek voltak, amelyek fölött és alatt konglomerátum települ. A konglo-

merátumban kvarcit-, csillámpala-, homokk-, mészk- és dolomitkavicsok találhatók.

A két vizsgált minta nehézásvány-meghatározási eredményei is hasonló lehordási terü-

letre, összetételre engednek következtetni, lényegesebb eltérést még a pannóniai rétegek-

tl sem mutatnak.

Tehát a pannóniai és idsebb képzdmények is azonos földtani felépítés területrl

származhatnak.

Az ÜUés 2. fúrásban a nehézásvány fajok számának elfordulása hasonló változást

mutat az Üllés i. fúráséhoz.

Összefoglalólag megállapítható tehát, hogy Üllés térségében a pleiszto-

cén, valamint legfelspliocén (levantei) rétegek dunai, tehát nyugati származásúak.

Az alattuk lev idsebb üledékek más területrl származnak. A felspannóniai üledékek

különböznek az alsótól abban, hogy a felspannóniaiban változatosabb az ásványtársulás.

Több olyan ásvány fordul el, ha kisebb mennyiségben is, amely az alsópannóniai üledé-

kekben nem szerepel. Az alsópannóniai bizonyos szintjeiben a karbonátásvány-tartalom

nagyobb.

A bennük szerepl nehézásványok alapján a pannóniai üledékek lehordási területe

a bevezetben már ismertetett pusztamérgest törésvonaltól Ny-ra lev paleozóos kristá-

lyos és mezozóos niészk-dolonüt aljzat lehetett. Az els mellett bizonyíték a nagy klorit,

míg utóbbi mellett a nagy karbonátásvány-tartalom.
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KISKUNFÉLEGYHÁZA

I II III

Ártk-U 5101520

2. ábm. A Kiskunfélegyháza ártézi-

kút-fúrás és i. sz. mélyfúrás minlai-

nak uehézásványösszetétele.
Magyarázat: I-II-III. ugyanaz,

mint az i . ábrán. A )
X/Cyantei-fclso-

pannóniai határ (Dunai lerakódások

alsó határa, B). Felspannóniai Ny-
ról származó üledékek alsó hatara,

C

)

Fels— alsópannóniai határ^ D) Al-

sópannóniai— paleogén (felsókréta ? )

határ

Abb. 2. Schwermineralienzusammeu-
setzung dér Proben dér artesischen

Bohnmg Kiskunfélegyháza und Tief-

bohrungNr. i. E r k 1 á r u 11 g e n :

I_n— in. dieselben uie in Abb. i.

A )
Eevantinisch— oberpannonische

Grenze (Basis dér Donau-Ablagerun-
gen), B) Untere Grenze dér vöm W
stammenden oberpannonischen .Sedi-

mente, C) Oberpannon-Unterpannon-
Grenze, T>) Unterpannon-Paláogen

(Oberkreide? )-Grenze

A Pannóniáinál idsebb rétegek származására

vonatkozóan az eddigi adatokból csak annyit tudunk
megállapítani, hogy hasonló földtani felépítés terü-

letrl származhatnak.

Az Üllés 1 — 2. fúrás felspannóniai rétegsora

lényegesen eltér a korábban már vizsgált sándorfalvi

fúrás hasonló korú rétegeitl. Az ottani nagyobb
amfibol-, gránát-, piroxén- és magnetit-tartalom in-

kább erdélyi hatást jelenthet, tehát keleti szárma-

zású (Molnár, 1962; Molnár, 1963). A sán-

dorfalvi alsópannóniai rétegek azonban nagyobb
klorit- és karbonátásvány-tartalmuk miatt kapcsolat-

ba hozhatók és azonosíthatók az üllési fúrások alsó-

pannóniai rétegeivel.

A kiskimsági süllyedék területérl Kiskimfél-

egyházáról végeztünk nehézásvány-vizsgálatokat

(2. ábra).

A szerkezetkutató fúrást itt is kiegészítettük

ártézifúrás-anyaggal

,

Az ártézi kiitból 62 m-bl származó homokminta
szemcsealak-vizsgálatok alapján eolikus származású

(M o 1 n á r, 1961). A nehézásvány összetétele hasonló

a 241 ni-bl származó, már folyóvízi homokmintáé-
hoz jellegzetesen dmiai összetételt mutatott (M o 1 -

n á r, 1961).

Az 558 ni-bl szerkezetkutató mélyfúrásból

elkerült magminta már egészen más összetétel,

tehát a két mélységhatár között lényeges lehordási

területváltozás következett be.

A pleisztocén— levantei határt a korábbi vizs-

gálatokkal kimutatott szélhordta üledékek alsó ha-

táránál, vagyis 130 ni mélység körül jelölhetjük ki

itt is (M i h á 1

1

z, 1961 ;
Molnár, 1961) . A levan-

tei és felspannóniai határát pedig — az üllési terület- ^

hez hasonlóan — a dunai lerakódások alsó határánál

tudjuk kijelölni, amely ebben az esetben 245— 558

ni mélységek között van.

Az OKGT geológiai laboratóriumának vizsgá-

latai szerint a felspannóniai üledékek 1165 m mély-

ségig tartanak. Nehézásvány-összetételben szintén

változás következik be ettl a mélységtl lefelé. A
felspannóniai üledékekben ÜUésen és Sándorfalván

nehézásvány-összetételben sennnilyen lényeges válto-

zást nem tudtunk kimutatni, Kiskunfélegyházán

azonban a felspannóniai kifejldésen belül is lehor-

dási területváltozást lehetett megállapítani.

Az 558 és 685 m-bl származó minták összeté-

tele hasonló az üllési fúrások felspannóniai rétegei-

hez. A klorit mennyisége messzemenen uralkodó lesz, eléri az 56— y2%ot is. Mellette

találliató még kevés amfiból és gránát.
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Az ez alatti, még felspannóniai rétegekbl származó minták összetétele eltér

(1026, 1085, 1165 m). A kloritnak még hasonló szemcseösszetétel mintákban is kisebb

lesz a szerepe. Mellette a piroxén, amfibol, gránát és a magnetit szerepel nagyobb mennyi-

ségben. Az üllési fúrásokban is észleltünk a felspannóniai alsó részében egy kevés gránát

és amfiból gyarapodást, ott azonban nem ennyire elkülönít jelleggel.

Az 1322 m-bl, tehát már alsópannóniaiból származó rétegek összetétele szintén

eltér lesz. Újra a klorit játszik fontosabb szerepet, tehát inkább a felspannóniai rétegek

felsbb részéhez hasonht.

Ebben a fúrásban is találimk 1807 m mélységben olyan rétegeket, amelyeknek

karbonátásvány-tartalma magas (23,7°ó). Az Üllés i. fúrásban 1703 m-ben a 2.-ben

pedig 1652- m-ben, tehát nem nagy eltéréssel voltak ilyen rétegek. A kiskim-süUyedékhez

legközelebb es területen Jánoshalmán júra, Izsákon pedig felskréta karbonát-kzete-

ket tártak fel. A pannóniainál idsebb harmadidszaki kzetek is tartalmaznak ezeken

a területeken karbonátos kzeteket, így származásukat is itt kereshetjük.

Az e mélység alatti mintákat sósavval és lúggal kezeltük, így azok karbonátás-

vány-tartalmát feloldottuk.

A pannóniai alatti paleogén flis rétegekbl egy minta nehézásvány-összetételét

vizsgáltuk meg 2578 m-bl. Ennek összetétele eltér a felette lev pannóniai rétegektl

azzal, hogy a piroxén és az amfiból egyáltalában nem jelenik meg benne, a gránát \dszont

30,7%-al, tehát elég nagy százalékkal szerepel.

Az elfordiüó ásványfajták számának változása a dunai lerakódásokban teljesen

hasonló az üllési fúrásokéhoz. A pannóniai rétegekben ez a változás — az összetételhez

hasonlóan — bonyolultabb mint Üllésen (2. ábra bal oldal).

A felspannóniai alsó részében az ásványfajták számának változását mutató
görbe ersen kiugrik és a 15 — 20 között halad. Alatta egyszersödik, egyszer sem haladja

meg a 15-t.

Kiskimfélegyháza térségében, tehát a pleisztocén és levantei rétegek — az üllési

területhez hasonlóan — eolikus, illetve folyóvízi, dunai származásúak. Az alattuk lev
pannóniai rétegek valószínleg nagy részt a kiskunsági süllyedéket nyugatról határoló

magasabb szerkezeti helyzet paleozóos és mezozóos területekrl származnak. Az 1807

m-ben található nagyobb karbonátásvány-tartalom is ezt ersíti meg. A flis rétegek szár-

mazására vonatkozóan az eddigi adatokból következtetni nem tudunk.

Ettl a területtl K-re legközelebb Szentesrl végeztünk korábban a felspannóniai

rétegekbl is nehézásvány -vizsgálatokat (Molnár, 1962; Molnár, 1963). Össze-

hasonlítva azt látjuk, hogy feltételezheten volt olyan idszak, amikor K-rl is történt

lehordás Kiskimfélegyháza térségébe, ez okozhatja a pannóniain belüh kevésbé egyöntet
kifejldést. A pleisztocén rétegekben ismert az a tény, hogy a Duna és Tisza vízvidéki

üledékek ujjszeren kapcsolódnak egymásba és ékeldnek ki (M o 1 11 á r, 1961 ;
M o 1 n á r,

1962). Úgy látszik, hogy az idsebb Ny-ról és K-rl származó üledékek is hasonlóan tele-

pülnek.

Ezekkel a vizsgálatokkal kiegészítve a korábbiakat, nehézásvány-összetétel alap-

ján az Alföldön eddig a következ nagyobb provinciákat tudjuk elkülöníteni.

1. Ny-i, alpi lehordási terület, amelynek üledékeiben jellemz és elkülönít szerep
ásványok a kék amfibol, tremolit, aktinolit és a gránát elég nagy százalékos mennyisége.
Jelentéktelen szerepe van a barna amfibolnak, hiperszténnek. Ezeket az üledékeket
a Dima és mellékfolyói rakták le a negyedkorban és a felspliocén (levantei) emeletben,
területileg az Alföldnek a Duna—Tisza közi részén találjuk.

2. K-i, kárpáti lehordási terület, amelynek üledékeiben a bels kárpáti vulkánok
hatásaként elkülönít szereppel bír a barna amfibol és hipersztén, mellette a gránát és

magnetit jelenik még nagyobb százalékban. A kék amfibol, tremolit, aktinolit már jelen-
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téktelen szerep. Ezeket az üledékeket a Tisza és mellékfolyói rakták le, az elz provin-

ciával megegyez korban, a Tiszántúl egész területére és a Duna—Tisza köz ÉK-i részére.

3. É-Tiszántiil barna amfibolokban gazdag szintje, amely a területen mködött
fiatal harmadkori vulkáni tevékenységet bizonyítja. Legtöbb helyen a Tisza-vízvidéki

üledékek alatt található. Az eddigi vizsgálatok szerint ezen a területen a pannóniai réte-

geket foglalja magába.

4. Az elz három provincia alatt mindenhol megtalálliató és az alaphegység hatá-

sát mutató metamorf kzetterületrl származó, különböz összetétel, de mindig meta-

morf ásványokban domináló üledékek. Korukat tekintve, csak pannóniai vagy annál

idsebb rétegek tartoznak ide.

Az eddigi nehézásvány-vizsgálatok nem elegendk még ahhoz, hogy térképen

ábrázolni tudjuk az egész Alföldön elforduló pliocén és pleisztocén lerakódások mélység-

beli és vizszintes kiterjedését. A jelen munka azonban bizonyltja, hogy ezzel a módszerrel

az Alföld üledékei függleges és vízszintes irányban tagoUiatók, ami a vizsgálati eredmények

szaporodásával a késbbiek során térképileg is ábrázolható lesz.
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Betrage zr Gliederung und Entstehung dér jungtertiáren und quartáren Schichten des

Donau-Theiss-Zwischenstromlandes auf Crund dér Schwermineralienzusammensetzung

DR. B. molnár

Die Untersuchungen dér Schwermineralienzusammensetzung des Materiales dér

bei ÜUés und Kiskunfélegyháza abgeteuften Bohrungen ergaben, dass in dicsen Gebieten
die pleistozánen tmd levantinischen Schichten von Donau-Geschieben stammen. Die
untere Grenze des Pleistozáns wird an dér Basis dér früher nachgewiesenen áohschen
Donau-Sedimente, die des Levants an dér Basis dér fluviatilen Donan-Sedimente gezogen.
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Dér grösste Teil dér pannonischen Sedimente stamnit aus westlichen, strukturell

höher gelegenen, von paláozoischen kristallinen und mesozoischen Karbonatgesteinen
aufgebauten Gebieten. lm Raume von Kiskunfélegyháza wurden jedoch von Zeit zu
Zeit auch vöm O her Sedimente eingeführt. Diese Behauptung wird durch die Ahnlich-
keit dér hiesigen Sedimentzusammensetzung mit dér Schwermineralienznsammensetzung
dér im Gebiet dér weiter nach O gelegenen Ortschaft Szentes untersucliten, bereits
bekannten Sedimente bewiesen. Für die pannonischen Ablagenmgen ist dér grosse
Chlorit-Gehalt und dér an manchen Stellen hohe Gehalt an Karbonatmineralien bezeich-
nend. Geringere Rolle spieleii Pyroxen, Apátit, metamorpher Amphibol, Gránát mid
Epidot.

Die Zusammensetzung dér oberen Pannonschichten ist von dérjenigen dér gleich-

altrigen Schichten dér östlich bei Sándorfalva abgeteuften Bohmng unterschiedlich.

In den unterpannonischen vSchichten sind sehr wenige Mineralabarten vertreten
besonders bezeichnend ist dies für die Umgebung von Üllés, wodurch die Ahnlichkeit
mit den unterpannonischen Schichten dér Bohmng von Sándorfalva dargestellt wird.

Anhand dér znr Zeit zr Verfügung stehenden Angaben kaim es bezüglich dér
vorpannonischen vSchichten festgestellt werden, dass sie aus eineni, dem Abtragungs-
gebiet dér Pannonschichten beinahe identisch aufgebauten Gebiet stammen dürften.



FELSPLIOCÉN TARKAAGYAG AZ ALFÖLDI SZÉNHIDROGÉNKUTATÓ
FRÁSOKBAN

SZÉLES MARGIT

Összefoglalás: Az alföldi szénhidrogénkutató fúrásokban a pleisztocén és fels-
pannóniai rétegek közt eg3'enetlen elosztásban, de néhol többszáz méter vastagságban
mészkonkréciós rétegzetten va^ szabálytalanul rétegzett tarkaagyagos összletet találunk,
amelyben smaradványok alig ismeretesek. Kzettani jellegük és területi elosztásuk
azt mutatja, hogy szárazföldi képzdmények vagy folyóvizben csak rövid távolságon szál-
lított üledékek, tehát helyi lepusztulási termékek. Keletkezésük idejének a felspliocént
kell tekintenünk, amikor a Paunóniai-medence már szárazra került. KzettanUag igen
hasonlók a romániai levantei üledékekhez, de a ,,levantei” név alkalmazása mégsem
indokolt, mert nem igazi tavi üledékek, s nem tartalmazzák a levantei emeletre jellemz
viviparusos faunát.

Az alföldi szénhidrogénkutató fúrásokban 100— 200 méter mélységig pleisztocén

képzdményeket találunk. Igen ritkán közvetlenül ezek alatt már limnocardiumos fels-

pannóniai agyagos, homokos képzdmények következnek. Az esetek nagy többségében

azonban a pleisztocén és biztos pannóniai korú üledékek között olyan képzdményeket
harántoltak a fúrások, amelyek lényegesen eltérnek mind a pannóniai

,
mind a pleisztocén

kifejldéstl. Kzetanyaguk rétegzetten vagy szabálytalanul rétegzett . darabosan szét-

hulló, egyenetlen földes törés, zöldesszürke, szürkéssárga, ritkábban barna vagy vörös-

barna foltos tarkaagyag vagy homokos agyag, fehér vagy sárgás mészkonkréciókkal.

smaradványtartalma alig van, nagy ritkán mutatkozik egy-egy mintában kagylós-

rák- vagy csiga-töredék, s ezek is felismerhetetlenek.

Pollentartalma. Az anyagok egy részét Miháltz I. volt szíves intézeté-

ben meg^dzsgáltatni, az anyag másik részének pollenvizsgálatát pedig Krivánné
H u 1

1

e r íí. végezte. A pollenvizsgálat azt mutatta, hogy az anyagok legnagyobb

része steril, némelyikében akad 1 — 2 pollenszemcse. Ilyen csekély anyag a biztos kormeg-

határozáshoz nem elég, hiszen ahhoz mintánként legalább 100 pollenszemcsére lenne

szükség. Azt ellenben feltétlenül megersítették ezek a palynológiai vizsgálatok, hogy

a tarkaagyagösszlet más ökológiai viszonyok között keletkezett, mint az alatta lev
aligsósvízi beltengeri felspannóniai rétegek, vagy a részben subaerikus, részben folyami

pleisztocén lerakódások.

Elterjedésérl azt mondhatjuk, hogy majdnem minden alföldi fúrásban

megtalálható, néhány száz méter vastagságban. A következkben felsoroljuk magfúrások,

furadékminták és karotázs-szelvény alapján az egyes fúrásokban, ül. fúrási terüle-

teken található vastagságát.

iio—600 m között
180—521 m között
(6 fúrásból) 65—621 m széls mélységhatárok között
400 m átlagvastagságban.

Nyírlúgos—i.

Nyírmártonfalva—i

.

Ebesi terület
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Hajdúszoboszlói terület

Nádudvari terület

Nag5Üván— T.

Nagyiván— 2.

Püspökladány— i

.

Püspökladány— 2

.

Tatárülési terület

Kábái terület

Karcagbucsa— I.

Kisújszállás- 1.

Kisújszállás— 2

.

Bihamagybajotni terület

Furtazsáka— I.

Körösszegapáti terület

Túrkevei terület

Szerep— I.

Endröd— i

.

Rákóczifalvai terület

Szandaszöllsi terület

Zagyvarékás— i

.

Szolnoki terület

Tóalmás— I.

Törteli terület

Jászkarajen— i

.

Nagykörös és Kecskeméti terület

Kiskörös— I.

Izsák— I.

Tótkomlósi terület

Kaszaper— I.

Végeg^'háza— i

.

Mezötíegj’esi terület

Battonya— 4..

Ferencszállás- 1

.

Sándorfalva— i

.

Üllés— I.

Üllés-2.

(31 túrásból) 95— 527 m széls mélységhatároi^
között 380 m átlagvastagságban.
(5 fúrásból) 205 és 510 m széls mélységhatárok
között 280 m átlagvastagságban.
124— 430 m között
259 — 607 m között
223— 575 m között
297— 580 m között
(8 fúrásból) 167 és 614 m széls mélységhatárok
között 270 m átla^astagságban.
(6 fúrásból) 188 és 496 m széls mélységhatárok
között 260 m átlagvastagságban.
180— 732 m között
190— 620 m között
.335-540 m között
(9 fúrásból) 80 és 420 m széls melyseghatarok
között 300 m átlagvastagságban.
186— 796 m között
(ii fúrásból) 70 és 600 m széls mélységhatárok
között 380 m átlagvastagságban.
(4 fúrásból) 120 és 775 m széls mélységhatárok
között 490 m átlagvastagságban.
187— 450 m között
252 — 747 m között
(6 fúrásból) 90 és 534 m széls mélységhatárok
között 420 m átlagvastagságban.
(3 fúrásból) 120 és 540 m széls mélységhatárok
között 380 m átlagvastagságban.
176— 420 m között
(4 fúrásból) 95 és 295 m széls mélységhatárok
között 180 m átlagvastagságban.
230— 840 m között
(10 fúrásból) iro és 420 m széls mél3'séghatárok
között 260 m átlagvastagságban.
170— 510 m között
(26 fúrásból) 245 és 646 m széls mélységhatárok
között 300 m átlagvastagságban.
160 — 450 m között
102 — 365 m között
(6 fúrásból) 70 és 890 m széls mélységhatárok
között 750 m átlagvastagságban.
80— 655 rn között
196 — 457 m között
(3 fúrásból) 80 és 530 m széls mélységhatárok
között 400 m átlagvastagságban.
190— 450 m között
95 — 850 m között
125 — 980 m között
75 — 610 m között
75 — 651 m között

Ezek szerint az Alföldön a tarkaagyagos összlet 200— 500 m. kivételesen 700 m
vastagságit. Kzettani jellege arra utal, hogy összehordott másodlagos képzdmény,
helyi lepusztulás termékei, szárazföldön rövid szállítás után rakódtak le. Ilyen képzdési

mód mellett könnyen érthet az smaradványok hiánya vagy ritkasága is. Az egy-két

csiga vagy kagylósrák töredék és néhány pollenszemcse az átmosott pannóniai anyagból

is származhat. Keletkezésének idejét természetesen a pannóniai tó kiszáradása utánra,

szárazföldi lepusztulásos idre keU tennünk. IVIivel a szárazra került térszín különböz
területein a lepusztulás és helyi lerakódás mértéke igen eltér és térbelileg nagyon szabály-

talanul elosztott lehetett, érthet, hogy egyik fúrásban nagyobb vastagságban találjuk

meg ezt a képzdményt, mig egy másik közeli fúrásból már teljesen hiányzik. A tarka-

agyagösszlet eléggé határozottan szembeáUítható mind a feküvel miud a fedvel, tehát

a rétegtani beosztásban megfelel helyet igényel. Elssorban a felsphocénbe volna

sorolható, a tág értelemben vett levantei emelet középs részének felel meg. A fels-

levanteit újabban a gerinces és MoUusca fauna alapján az alsópleisztocénba sorolják.

Igaz, hogy a középslevanteire jellemz Viviparus bifdrcinatus faima anyagainkból nem
került el, de ennek oka nem a korbeh, hanem a kifejldésben eltérés. A szlavóniai nagy
tó legfeljebb az Alföld legdéUbb részeire nyúlhatott át. Az Alföld túlnyomó részén, ahogy
Vadász E. a Magyarország földtana második kiadásában is hangoztatja, a pliocén
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vége felé a medencében a süllyedés mértéke nem tartott lépést a feltöltdéssel, ezért

megsznt a tavi jelleg, illetve a térszín emelkedése helyenként jelentsebb volt s így
ezek a részek szárazon maradtak.

Nem tartozik a dolgozat keretébe, hogy a pannóniai emeletet és a levantei eme-
letet hogyan párhuzamosítjnk más területek képzdményeivel, fleg pedig a tengeri

kifejldésekre alapított rétegtannal, de az nagyon valószín, hogy a piacsenzai emelet

egyids a felspannóniaival és a dáciaival. így nem kell az alföldi pleisztocén és fels-

pannóniai közötti képzdmények ,,tarkaagyag” korát még az asztinál is idsebbnek tar-

tanimk.

Sümeg hy J. akadémiai doktori disszertációjában ,,pannon utáninak” és

lepusztulási idszaknak tekinti a piacsenzai emelet idszakát is, de ezt a párhuzamosítást

semmivel sem valószínsítette. S ü m e g h y régebben feltételezte, hogy az Alföldön is

voltak nagy levantei mélyedések, de már doktori értekezésében csak folyóvölgyeket

rajzolt. V e n d 1 A. szerint is a levantei emeletben ers denudáció ment végbe, és

így a paimóniai képzdmények fels részébl 100— 200 méter letarolódott.i

Erdélyi M. helyesen állapítja meg, hogy az Alföld mélyében a posztpannóniai

(levantei) süUyedékek üledéksorában valószínleg S ü m e g h y középs levantei szintje

felel meg az aszti alemeletnek,s hogy az Alföld egyenetlen felszínén a kiemelkedbb terü-

leteken lepusztulás, a mélyedésekben lerakódás következett be, s fleg abból kell rövid

szállítási távolságokra következtetnünk, hogy a tarkaagyag hosszabb szállítás alatt

kzettanilag lényegesen megváltozott volna. Az egyenetlen felszín, valamint az egymás-

sal kapcsolatban nem lev kisebb mélyedések nem tették lehetvé a szlavóniai faxma

idevándorlását, vagy a romániai levantei faimával való kapcsolat kialakulását. Kzet-
tanilag azonban az alföldi tarkaagyag nagyon hasonló egyes romániai levantei képzd-
ményekhez, amint ezt romániai kolaj geológus kartársak is megersítették. Mégis helye-

sebb, Schréter Z. felfogásának megfelelen, a levantei név helyett inkább csak

,,felspliocén” megjelölést használmmk ezekre a képzdményekre, mivel a levantei elne-

vezés szerinte csak a szlavóniai, igen jellemz puhatestekben dús édesvízi jelleg lera-

kódásokra vonatkozik. A levantei név inkább alkalmas a kifejldésnek, mintsem a kornak

a jelölésére, hiszen Winkler-Hermaden szerint még a szlavómai és romániai

levantei sem tökéletesen egyidej. IMár pedig az alföldi pliocén kifejldés nagyon eltér

a szlavóniai Viviparus-iannás, nyugodtvízi tavi üledékektl.

Nem lenne indokolt a tarkaagyagösszletet a pleisztocénbe sorolni, egyrészt azért,

mert,,nincsenek meg bennük azok a terresztrikus csigák és az a pollenflóra, ami a többi,

alföldi pleisztocénben található és mert lényegesen eltér a kzetanyaga is. Másrészt

akkor természetesen egységes, óriási lepusztulásnak kellett volna kitöltenie a pamion

végétl a pleisztocénig terjed idközt. Ez utóbbi pedig csak lígy lett volna lehetséges,

ha az Alföld a pannon után igen nagy térszíni magasságba kerül, — s ez tektonikailag

aligha igazolható. Talán kevésbé merül fel az a gondolat, hogy a tarkaagyagot még a

pannonhoz csatoljuk. Ez az utóbbi megoldás tulajdonképpen csak azt jelentené, hogy

a pannón nevét kiterjesztjük a felspliocénre is, amikor pedig már a pannon kifejldésérl

(fáciesrl) nem beszélhetünk. Igaz Telegdi Roth L. els fogalmazásában így értel-

mezhet a pannóniai név, de ezt az értelmezést fleg Erenthey nyomán mindig

elvetették. Ismeretes, hogy hazánkban elször a pannóniai elnevezést Telegdi Roth
L. vezette be 1883-ban Kismarton vidéke geológiai térképének magyarázó szövegében

,,a pannóniai rétegek alatt a szármát és diluvium imnt fekü és fed közt fekv rétegkom-

lexust” értette. Ha most erre akarnánk visszatérni, akkor ezentixl középspannóniainak

kellene nevezni mindazt, amit eddig felspannóniainak hívtxmk. Ez felesleges zavarkel-

tésre vezetne. Felvethetné valaki azt, hogy nevezéktanilag nem helyes, ha helyi szintnév-

vel jelöljük a pannont és általános érvény névvel a felspliocént. A limnocardiumos
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rétegeinket azért nevezzük pannonnak, mert ezzel a névvel a fáciest is jelölhettük.

A tarkaagyagokat pedig azért nem nevezzük levanteinek, mert nem Viviparus-os tavi

üledékek, s hogy ne kelljen a névhez zárójelben mindig hozzátenni, hogy a levanteit

az új csonkított terjedelemben értjük és nem levantei fáciesként értelmezzük. Ennél

nyilván célszerbb, ha felspliocénnek nevezzük ezt a nagy vastagságú tarkaagyagos

összletet.
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Oberpliozane bunle Tone in den Erkundungsbohrungeii auf Kohlenwasserstoffe in dér

Grossen Ungarischen Tiefebene

M. SZÉLES

In den Kohlenwasserstoff-Erkmidungsbohrungen, die in dér Grossen Ungarischen
Tiefebene abgeteuft worden sind, kimen zwischen den pleistozánen imd oberpannonischen
Schichten unregelmássig verteilte, aber stellenweise mehrere himdert Meter niáchtige,
ungeschichtete oder unregelmássig geschichtete, Kalkkonkretionen fülirende, bmite
Tone angetroffen werden, in denen Fossilien kamu bekannt sind. Ilire lithologische
Natúr und regionale Verbreitung weisen darauf hm, dass es sich imi terrestrische oder
im Flusswasser nur auf kurzer Strecke transportierte Sedimente, d. h. iim lokálé Abtra-
gungsprodukte handelt. Die Bildungszeit dieser Sedimente dürfte ins OberpUozán ge-
steÜt werden, als das Pannonische Becken bereits trocken geworden ist. Lithologisch
sind diese Gesteine den levantinischen Ablagerungen Runiániens sehr álmlich, doch ist

die Anwendung des Namens ,,levantinisch” nicht berechtigt, da sie keine echten lakiistren

Sedimente smd imd die für das Eevant bezeichnende Vivipartis-Fauna nicht enthalten.



AZ ALFÖLD LEVANTEI KÉPZDMÉNYEINEK RÉTEGTANI VIZSGÁLATA
ÉS VÍZFÖLDTANI JELLEMZÉSE

DK. DOBOS IRMA

(2 ábrával)

Összefoglalás : A sokat vitatott levantei alemelet kifejldését, rétegtani helyzetét a
legújabb kutatási eredmények fi^elembe vételével vizsgálja a dolgozat. Megállapítja,
hogy az Alföld területén a levantei összletnek két fáciese küröníthet el: agyagos és homokos.
Az agyagos íácies két szintre tagolható. Az alsó faunás szint csak egy helyrl ismert, mig a
faimamentes szült az egész Alföldön vé.gig nyomozható.

Vízföldtani szempontból kedvez kifejldés a dél-alföldi homokos fácies terület,
mig az agyagos összleten belül a homokrétegek vízszolgáltatása gyenge.

Az Alföld negyedkori és fiatal harmadidszaki üledékeinek elkülönitése — a ren-

delkezésre álló több mint 40 ezer kisebb és nagyobb mélység vízkutató és számos szén-

hidrogénkutató fúrás ellenére — még ma is az egyik legnehezebb rétegtani feladat. A fels-

pannóniai és pleisztocén üledékek között ugyanis egy nagy vastagságú, túlnyomóan
agyagos összlet fejldött ki, amelyet egyesek levanteinek, mások felspliocénnak vagy
felspannóniainak tekintenek.

Összefoglaló, részletes elemzés errl az összletrl mindezideig nem készült. Ennek
oka részben az, hogy a számos mélyfúrás ellenére sem állnak rendelkezésünkre olyan föld-

tani alapszelvények, amelyek megbízható mintaanyagra támaszkodhatnának, másrészt a

kzettani kifejldés közel azonos, a faimatartalom pedig legtöbbször elenyész.

Értékelés szempontjából legjobban használható a régi ún. kincstári és az általá-

ban balöblitéssel mélyült fúrások anyaga, míg a mai jobböblítéses, teljesszelvény fúrá-

sok anyaga kzettani elkülönítésre és faimanyerésre alig alkalmas.

A medencealjzatot is feltáró 1000—2000 m, vagy ennél mélyebb szénhidrogén-

kutató és hévízfeltáró fúrások értékét elssorban a szakaszosan vett magminták képezik,

de a fennálló rétegtani kérdések eldöntéséhez ez is kevésnek bizonyul. Ennek ellenére

megkísérelünk az adott lehetségeken belül összefoglalást és értékelést adr e rétegcso-

portról, fként a gyakorlati vízföldtan szempontjából.

Az Alföld ivó- és ipari vízigényét túlnyomó részben 2— 300, ritkábban 4— 500 m-en
belül kifejldött negyedkori, illetve fiatal harmadidszaki rétegek fedezik, -ú legnagyobb

vízmennyiséget a 2— 300 m átlagvastagságú negyedkori rétegek szolgáltatják. A vízadó

rétegek igénybevétele az Alföld egyes területein ersen változó. Srn lakott területeken

vagy nagyobb ipari létesítmények helyein általában túlterheltek és a fokozódó igények

kielégítésére vagy a vízbeszerzési területet kell növelni, vagy pedig a nagyobb mélységben

feltételezett vízadó szinteket kell feltárni.

Míg a pleisztocén rétegek általában kielégít vízmerm3dség mellett megfelel vegyi

összetétel és hmérséklet vizet tárolnak, addig a túlnyomóan agyagos levantei üledé-
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kék csak kevés és igen vékony homokréteget zárnak magukba. Ezeknek általában gyenge a

vízutánpótlásuk és a kitermelhet víz vegyi szempontból sem teljesen kifogástalan. Kivé-

tel az Alföld D-i része — a tiszamenti terület — ahol a levantei rétegek uralkodóan

homokosak és jó vízadóképességek.

A kutatások története és a rétegtani felépítés

Már a miilt század végén kísérlet történt a Dél-Alföld negyedkori és fiatal harmad-
idszaki képzdményeinek elkülönítésére. Az ártézi kutak mintaanyaga alapján H a 1 a -

váts G y. (1890, 1892) Szentesen 221 m-ben, Hódmezvásárhelyen 200 m körül ha-

tározta meg a pleisztocén— levantei határt.

Az 1958-ban Szentesen és Makón lemélyült távlati kutatófúrás mintaanyagát

Bartha F. (1959) dolgozta fel . slénytani vizsgálatai nem igazolták a H a 1 a v á t s-féle

korhatárt. A fúrás 100— 310 m közötti szakaszában a pleisztocén alakok mellett megjelen-

nek ugyan az idsebb faunaelemek (Viviparus böckhi, szlavóniai típusú Unió, Tacheo-

campylaea doderleini, Micromelania sp.^, de ezek kivétel nélkül bemosottak. 310— 500

m-ig kizárólag a pleisztocénkori puhatestek fordulnak el.

A szentesi kutatófiirás anyagának pollenvizsgálatával Miháltz I., (1961)

látszólag H a 1 a V á t s-ot igazolta, mert nem vette figyelembe a harmadidszaki

flóraelemek áthahnozott jellegét.

Nehézásványösszetétel alapján Molnár B. (1963) a levantei—pleisztocén határt

a legújabb slénytani meghatározásokkal ellentétben Szentes— Sándorfalva— Szeged—
Makó vonalában 100—250 m között vonta meg. A levantei összlet alsó határát pedig

800— 950 m-ben jelölte ki. Véleményünk szerint e mélység még csak a pleisztocén—levan-

tei határnak felel meg.

Részletes feldolgozásra került a Gyula I. sz. 2000,0 ni-es hévízfi'irás anyaga

(Bartha, 1959). E fúrás 1440— 1850m közötti szakaszából a szlavóniai középs paludinás

rétegek szintjelz smaradványa a Viviparus stricturatus 77 példányban került el. Az
smaradványok mellett az uralkodóan agyagos és kevés vékony homokréteget tartalmazó

kzettani kifejldést is figyelembe véve, Gyula— Békéscsaba— Sarkad környékén a kb.

3— 400 m vastag pleisztocén rétegek alatt 1500—1700 m vastagságú levantei összlettel

kell számolnunk. E megállapításunk egyezik Kertai G y., (1957) adataival, aki az

Alföld egyik legnagyobb vastagságú pliocén összletét éppen ezen a területen jelölte ki.

Debrecen területére és környékére vonatkozóan meglehetsen változó felfogás

alakult ki a pleisztocén— levantei, illetve levantei— felspannóniai határkérdésben. A deb-

receni I. és II. sz. kincstári fúrások anyagát Schréter Z. (1933) és S c h m i d t E.

R. (1939) dolgozta fel. A pleisztocén rétegek vastagságát, a felspannóniai összlet fels

határát eltéren állapítják ugyan meg, de a felspliocén (levantei) összlet értelmezésében

azonos álláspontot képviselnek. Az újabb földtani eredmények alapján Debrecen bel-

területén 190 m átlagvastagságú a pleisztocén és alatta kb. 600 m-ig faunamentes, agya-

gos összletet tartunk levanteinek. A felspannóniai rétegek mikro- és makrofaunával

igazoltak.

Több kutató a Hajdúság területén felspannóiainak minsíti a levantei rétegeket

is. Egyes részein valóban a pleisztocén alatt közvetlenül felspannóniai üledékek van-

nak, de az eltér kifejldés alapján a levantei összlet is kimutatható.

Újabbb mélyfiirások mutattak rá arra, hogy az Alföld ÉK-i részén (Mátészalka,

Fehérgyarmat, Kisvárda) — ahol eddig nem ismertük — szintén 2 — 300 m vastagságban

fejldtek ki a levantei képzdmények.
Karcag környékén számos nagy mélység szénhidrogén- és néhány vízkutató

fúrás mélyült le, s ezek általában részletes feldolgozásra kerültek. Faimát csak a II. sz.
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kincstári fúrásban (Schmidt E. R., 1939) sikerült kimutatni, éspedig 180,0— 801,8

m közötti szakaszon. A faimakép (Unió sp., Vivipara sp., Bithynia tentacnlata, Helix

sp.) levantei jelleg. Amennyiben a kzettani kifejldést is figyelembe vesszük, akkor a

levantei rétegek átlagosan 190— 600 m között jelölhetk ki.

A Dxma—Tisza közének középs hátsági területén a legjelentsebb levantei el-
fordiilást Nagykrös és Kecskemét kömj’ékén találjuk. A közel 300 m vastagságú

negyedkori rétegek alatt kb. 600 m-ig agyagos kifejldés levantei összletet mutattak ki a

szénhidrogénkutatófúrások (Szepesházy K. 1962).

A negyedkori és fiatal harmadidszaki üledékek elhatárolása talán legnehezebb a

Zagwa—Tisza közötti területen. Általában a felszínhez közeles pleisztocén rétegekben

lehet csak jellemz smaradványt találni. Az alatta következ uralkodóan agjmgos

rétegek jellemz faimaanyagot nem tartalmaznak.

Az 1959-ben Jászapáti területén lemélyitett távlati kutatófúrás 120— 500 m
közötti szakaszából 20 helyrl vett magmintát a Dimántúh Kutató-Fúró Vállalat Labo-
ratóriuma vizsgálata meg. A meglehetsen egyhangú összleten belül csak rendkivül

vékony és kevés a homokréteg. A vizsgált szakaszok szürke, bamásszürke, agyagos,

homokos kzetlisztet és fás-földes barnakszén betelepüléseket tartalmaznak. Homokk
423 m alatt jelenik meg.

A meghatározott Ostracoda sp., Rotalia sp., Globigerina biilloides d’ O r b.,

Nonion sp., Cibicides sp., Dentalina sp., Mollusca-héjtöredék bemosott.

A 499,8— 500,0 m között megjelen fás-földes barnakszén már a felspannóniai

összletet jelzi.

Kriván P. — Nagy L. - né (1963) megállapitásai szerint is a peremi áthal-

mozási jelenséget bizonyltja a pleisztocénbe átmosott pollenanyag.

Az újabb szénhidrogénkutató fúrások általában nem teszik lehetvé a levantei és

pleisztocén rétegek részletes elemzését, néhol egyes szerzk mégis megkísérelik elkülöni-

tésüket. Krössy L. (1956) földtani szelvényén 2— 400 m átlagvastagságú levantei

összletet jelez. Levanteinek minsítette a felspannóniai faunás rétegek feletti szívós,

képlékeny, kékesszürke, zöldessárga, csíkos, rozsdabarna-foltos, rétegzetten mészkonk-

réciós agyagféléket, és a idlágosszürke nagyon finom, kevés durva szemcséj laza homok-
rétegeket.

Völgyi L. (1959) a Nádudvar, Nagykrös és Tótkomlós közötti területet vizs-

gálta. A legnagyobb vastagságú levantei összletet (8— 900 m) Tótkomlós környékén

mutatta ki.

Az alföldi levantei rétegek elhatárolási nehézségeire Sümeghy J. (1955) is

rámutatott. Szerinte a levantei a pleisztocén, a pleisztocén a holocén képzdményekkel áll

szoros összefüggésben. A nagyobb vízszintes és függleges elterjedés tengeri— tavi

eredet pannóniai rétegekkel szemben állnak a kis vízszintes és függleges kiterjedés

szárazföldi levantei rétegcsoportok.

Zalányi B. (1953, 1954, 1955 — 56, 1959) vizsgálatai alapján az Ostracoda-

faimaelemek nem alkalmasak a levantei rétegek khnutatására.

Kzettani vonatkozásban Széles M. (1963) a levantei üledékeket úgy jelle-

mezte, szénhidrogénkutató fúrásokból kikerült miutaanyag alapján, hogy azok makro-

és mikrofaima mentesek, szárazföldi kifejldések.

Figyelembe véve azonban a vízfeltáró fiirások eredményeit és azok

átvizsgált mintaanyagát, az alföldi levantei tagolását a következkben adhatjiik meg.

A gjuilai hévízkút fúrásanyagának vdzsgálata alapján a medencebeh levantei

összletet alsó, faimás és fels, faunamentes szintre tagolhatjuk. Legvastagabb a levantei

üledékösszlet a Körösök mentén, a Békési süllyedék területén. Ennek tulajdonítható

valószínleg, hogy itt mindkét szint megtalálható.
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A fannás rétegek kb. 1400 m-ben kezddnek, a faunamentes rétegek vastagsága a

3— 400 m-es pleisztocén üledék alatt megközelíti az 1000 m-t.

Miután faunás réteg csak egy helyrl ismert, ezért megállapíthatjuk, hogy az

Alföldön a levantei alemeletet uralkodóan a fels faunamentes szint képviseli.

Az alföldi levantei üledékek kifejldése és elterjedése.

Fácies

Agyagos Homokos

Medencebelseji

Faunamentes szint (Duna—
Tisza köze, Hajdúság,
Nyirség, Békési süllyedék) Valószínleg fau-

namentes szint
(Dél-Alföld)Faunás szint (Békési süly-

lyedék)

Medenceperemi Bemosott faunás szint
(Zagyva—Tisza köze)

-

A korábbi, de az újabb vizsgálatok során is felmerült az a gondolat, hogy a levanteinek

tartott összlet nem önálló kifejldés üledéksor, hanem a felspannóniai képzdmények
fáciese. Ezenkívül, kérdés az is, hogy az Alföld egész területén kifejldött-e, vagy pedig

csak helyenként, kisebb foltokban.
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I. ábra. A levantei képzdmények elterjedése a Nagyalföldön. Magyarázat: A) Agyagos
kifejldés terület, B) Homokos kifejldés' terület, I. — IV.' Szelvényvonalak

Abb. J. Verbreitung dér levantinischen Ablagcrungen im Raume dér Grossen Ungarischen Tief-
ebene. Erklárungen: ,4jln toniger Fazies entwickeltes Gebiet, B) \rs sandiger Fazies entwickeltes

Gebiet. I — TV. Profillinien.

8 F öldrajzi Közlöiiv
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A meg\’izsgált számos mélyfúrás azt mutatja, hogy a Nagykúnság területén,

továbbá a Hajdúság és a Nyírség kiemeltebb helyzet részem feltételezhetjük a levantei

összlet hiányát. A levantei összlet vizsgálataink szerint nem fáciese a felspannóniainak,

hanem önálló üledéksor és regionális elterjedés.

A levantei rétegek vízföldtani jellemzése

Dél-alföldi terület. A korábbiakban már utaltunk arra, hogy az Alföld

legkedvezbb vízföldtani adottságokkal rendelkez tájegysége a dél-alföldi (tiszamenti)

terület. A negyedkori, valamint a felspannóniai üledékekhez hasonlóan itt a levantei

összlet mralkodóan homokos kifejldés. Ezt fleg az utolsó néhány évben lemélyített

nagy mélység hévízkutak elektromos szelvényezési adataiból tudjuk. Közvetlenül a

Tisza mellett 4— 500 ni átlag%^astagságot is elér a homokos összlet, É, K és Ny felé agya-

gos fáciesbe megy át (2. ábra, IV. szelvény).

A kzettard kifejldésen kívül az összlet vízföldtani adottságairól rendkívül

keveset tudunk. Csongrádon 930 m alatt hévízfeltárás és 300 m-en belül ivóvízellátás cél-

jából tárták fel a homokrétegeket. A közbens szakaszt, amely már kevésbé alkalmas

ivóvizbeszerzésre, a mélyebb szintek pedig melegvíz-nyerésre, egy helyen sem csapolták

meg.

Hódmezvásárhelyen és Szegeden 1 — 2 kutat telepítettek a levantei összlet alsó

szintjeire. A 900— 1100 m közötti homokrétegek átlagosan 2000 l/p vízmennyiséget szol-

gáltattak a terepszint feletti 1 m-es üzemi szinten.

A nyomásviszonyok már a pleisztocén összleten belül kedvezen alakulnak, mivel

kb. 200 m-tl a nyugalmi \úzszint a felszín fölé emelkedik és ez a mélység növekedésével

csak fokozódik.

A víz minsége hasonló a negyedkori rétegek vízéhez, ha a vastartahnat és kemény-

séget vetjük egybe. Az elbbi 0,1— 0,2 mg/l, az utóbbi 2— 3 nkf. között változik. A kiter-

melt víz hmérséklete a bekapcsolt rétegek számától és mélységétl függen alakul.

Alkálihidrogénkarbonátos jellegénél fogva ásványvíznek minsül.

Békési-süllyedék és Körösök vidéke. E terület Ny-on közeh-

ten Mezhegyes— Orosháza vonalában a Dél-Alfölddel érintkezik. Az átmenet adatok

hiányában pontosan nem mutatható ki.

A levantei összlet már jellegzetesen agyagos kifejldés, kevés víznyerésre alkal-

mas homokréteg betelepüléssel. A vízadó rétegek utánpótlódása igen gyenge, ellenben a

nyomásviszonyok aránylag kielégítk. Már 4— 500 m alatt — helyenként a pleisztocén

összleten belül is — kisebb-nagyobb gázmennyiség jelentkezik. Fleg ennek tulajdonít-

ható, hogy a levantei rétegek feltárásakor a víz nyugalmi szintje a terepszint fölé emel-

kedik.

A gyenge viztánpótlódás miatt nagyobb vízmennyiség (kb. 500 l/p) még 1200—
2000 m mélységbl is csak úgy nyerhet, ha több száz méteren belül minden számításba

jöhet réteg össze van kapcsolva.

A vizadó rétegek jórészt lencsés kifejldések, s így már kis távolságon belül is

meg\' áltozhat vastagságuk, szemcsenagyságuk, s ezzel együtt a \úzszolgáltató képességük

is. Ezt bizonyítja a nemrég lemélyített 3 db vészti ártézi kút adata. Mindhárom közel

600 m mélységet ért el és az azonos rétegek megcsapolása ellenére is a legkülönbözbb

vízmemiyiséget szolgáltatták.

A víz minségére jellemz az aránylag magas vastartalom, amely fleg a szabad

szénsavtartalomból adódik. A rétegeredet vas a megengedett értéken belül mozog. Az
összkeménység 2,0— 2,5 nkf. között változik.
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A Körösök mentén magas hmérséklet és nagyobb vízmennyiség csak a fels-

paimóniai üledékekbl remélhet, ehhez viszont legalább 2200— 2500 m mélység kuta-

kat kellene mélyíteni (2. ábra, II.. III. szelvény).

É-on Komádi, Ny-on pedig Mezberény és Dévaványa környékén jóval véko-

nyabb a levantei összlet, 700—1000 m között már a felspannóniai rétegek is harántol-

hatók. Vízföldtani jellemzjük hasonló az elbbi területrészhez.

Hajdúság. A levantei összlet elterjedésének és vastagságának kimutatása az

árkos süUyedékek valószínsége miatt rendkívül nehéz.

I. szelvény
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II szelvény

ÉNy
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Tiszafüred Karcag

DK

Mezberény

Dévaványa Békéscsaba

N. szelvény

Ny

Baja Mélykút Mórahalom

2 . ábra. Földtani szelvények a Nagyalföld levantei képzdményein keresztül. M a g y a r á z a t :

I. Tortonai vulkáni összlet, 2. Tortonai üledékes összlet, 3. Alsópannóniai üledékek, 4. Felspannóniai
üledékek, 5. Fevantei alemelet homokos szintje, 6. I,evantei alemelet agyagos, faimás szintje, 7. Fevan-

tei alemelet agyagos, faunamentes szintje, 8. Negyedkori képzdmények, 9. Feltételezett, vetdés
Abb. 2. Geologische Profile durch die levantinischen Bildungen dér Grossen Ungarischen Tief-
ebene. E r k 1 áü u n g e n : i. Tortonischer vulkanischcr Komplex, 2. Tortonischer sedimentárer Komp-
lex, 3. Enterpannonische Ablagerungen, 4. Oberpannonische Ablagenmgen, 5. Sandiger Horizont dér levan-
tinischen T’nterstufe, 6. Toniger, fossilführender Horizont dér levantinischen Unterstufe 7. Toniger,
fossileerer Horizont dér levantinischen Unterstufe, 8. Quartáre Bildungen, 9. Vermutete Verwerfung

A debreceni kutatófúrások kétségtelenül bebizonyították, hogy a magasra kiemelt

hátságok területén az igen vékony pleisztocén üledékek alatt közvetlenül a felspannóniai

képzdmények következnek és csak a mélyebb területrészeken kell számolni a nagy
vastagságú (3 — 400 m) levantei összlettel (2. ábra, III. sz. szelvény).

Az uralkodóan agyagos kifejldés levantei rétegek még alig kerültek feltárásra

vizbeszerzés céljából, a homokrétegek gyenge fajlagos vízhozama miatt. Az egyébként
is magasan fekv területen a viz kitermelése igen nagy nehézséggel jár, különösen Debre-

cen területén. Szórványosan 1 — 2 kutat találimk ugyan, amely ezt az összletet megcsa-
polja, megbízható következtetésre azonban nem alkalmasak.

A njmgahni vizszínt alakulásában Debrecen különleges helyzet. A mélység növe-

kedésével ugyanis nem n arányosan a nyomás, s így a vízszínt csökken, vagy legfeljebb

azonos szinten marad. Ez a jelenség még a felspannóniai képzdmények feltárásánál is

(800— 1000 m között) megfigyelhet, ahol a nyugalmi vízszínt — a gáztartalom ellenére —
a terepszínt alatt 30 m körül maradt.

A környéken viszont már 100— 200 m körül felszök víz nyerhet.

8 *
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Nyírség, Szatmári-süli yedék. A terület mélyföldtani viszonyait az

utóbbi évekig mindössze néhány szénhidrogénkutató fúrás (Nyíregyháza, Tisztaberek)

adataiból ismertük. IMa már a Sóstó-fürdn, Kisvárdán, INIátészalkán és Fehérgyarmaton
létesített hévízkutak, továbbá a kemecsei 500 m-es és a gelénesi (Molnár J, 1965) 2000

* m-es távlati kutatófúrások adatai is rendelkezésünkre állnak.

A nagy mélység fúrások adataiból tudjuk, hogy a korábban 100— 120 m vastag-

ságúnak feltételezett pleisztocén rétegek helyenként a 300 m-t is elérik. Kifejldésük nem
egységes, É-ról D felé a durvaszemcséj üledékek kifinomodnak. Leg\'ékonyabb a pleisz-

tocén Nyíregyházán (100— no m), legvastagabb Nyírbátor területén (300— 310 m).

Az É-i és K-i részen (Kisvárda, Mátészalka, Fehérgyarmat) pedig 200— 250 m átlag-

vastagságú.

A fiatal harmadidszaki és negyedkori rétegek között a határ éles. A durva-vagy

finomabb-szemcséj pleisztocént agyagos levantei üledékek váltják fel. Vastagságuk

átlagosan 2 — 300 m.

A levantei rétegek kivizsgálása vízföldtani szempontból meglehetsen hiányos,

mivel a vízigény általában a pleisztocén üledékekbl bségesen fedezhet. Kivétel ez

alól Nyíregyháza, ahol a megnövekedett nzigény kielégítésére a pleisztocén rétegeken

kívül a levantei rétegeket is fel kellett tárni. Összvastagsága a város területén közel

500 m. A fels része gyorsan változó vékonyabb-vastagabb homokrétegeket tartalmaz,

amelyek vízszolgáltató képessége igen gyenge, s így tennészetes, hogy a kitermelhet víz

mennyisége is igen különböz. A lassú vízáramlásra jellemz a 10— 20 1/p/m-es fajlagos

\nzhozam.

A víz nnsége általában kielégít, mivel a vastartalom 0,1 — 0,4 mg/l, összkemény-

sége 5—10 nkf.

A nyomásviszonyok igen nagy változatosságot mutatnak. Nyíregyháza belterüle-

tén még 800 m-bl sem lehet kifolyóvizet kapni, de alig néhány kni-rel É-ra Sóstó-fürdn

már a 600 m alatt megcsapolt felsöpannóniai rétegek felszök \dzet adnak.

Különleges helyzet a Kraszna—Szamos menti és közötti terület, ahol már a

pleisztocén rétegekbl (100— 150 m között) is felszök víz nyerhet. Néhol a kitermelt

víz gáztartahnú. Részben ez lehet az oka a kedvez nyugalmi vízállásnak, de felteheten

szerkezeti viszonyokkal is kapcsolatos.

A rétegvizek áramlási irányára csak a negyedkori és felsöpannóniai üledékekben

lehetett vizsgálatot végezni. Az összes oldott anyag-tartalomból, valamint a keménység-

bl D felé irányuló áramlás tételezhet fel (O z o r a y Gy. 1964).

Nagykúnság. Tiszafüred—Törökszentmiklós és a Tisza közötti területrészre

korlátozódik ez a vízföldtani tájegység. Meglehetsen vékony, 100— 150 m vastag negyed-

kori üledékösszlet alatt felspatmóniai homokos jelleg képzdmények következnek. Az
ártézi kutak túlnyomó többsége a pleisztocén üledékekbl táplálkozik. A felsöpannóniai

rétegek 1000 m körüli mélységbl magas hmérséklet hévizet adnak.

A levantei összlet kifejldése ezideig e területen nem igazolliató, kimaradása való-

színleg a felsöpannóniai képzdmények kiemelt helyzetével van összefüggésben (2.

ábra, II. szelvény).

Zagyva— Tisza süli yedék. A Nagykúnság ÉNy-i részéhez kapcsoló-

dik és a Mátraalja— Zagj’va és Tisza közötti területrészt foglalja magába. A peremi

részen a pleisztocén üledékek rétegydze minségileg és mennyiségileg jól elkülönül a fels-

pannóniaitól, de még nagyobb különbséget mutatnak az Erk—Tamazsadány— Füzes-

abony vonalától D-re megjelen levantei összlet réteg^’izei. Míg Jászapáti— Heves vona-

láig a levanteiben jelents vízadó réteg nem fejldött ki, addig ettl D-re már több

vékony, igen finomszemcséj és gyenge vízadóképesség homokréteggel számolhatrmk.

A homokrétegek gyenge \dzszolgáltató képességét a kedvez nyomásviszonyok
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némileg ellensúlyozzák, mert csaknem mindig felszök víz nyerhet ki a levantei rétegek-

bl. Fajlagos vízhozamuk 10— 15 Vp/™-
A levantei rétegek vastagsága átlagosan 4— 500 m, É-ról D felé fokozatosan kivas-

tagszik a pleisztocén rétegekkel együtt. A korhatár a pleisztocén és a felspannóniai

rétegek felé elmosódott. A terület legmélyebb része Jászladány—Jászkisér— Pély kör-

nyékén alakult ki (2. ábra, I. szelvény).

A több helyen megcsapolt levantei összlet rétegvize vegyi szempontból nem a leg-

megfelelbb. Igen magas, 1 — 2 mg/l a vastartalom, amely fleg rétegeredet, de agresz-

szmtásból is származik. Feltnen magas a keménység (10—15 nkf.) is. Mindkét alkotó-

rész ilyen alakulása a lassít vízáramlással és a finomszemcséj kzetanyaggal van össze-

függésben. Ilyen körülmények mellett ugyanis az oldódásra rendkívül kedvez lehetség

kínálkozik.

K i s k ú n s á g. A Dima—Tisza közének középs, magas térszín területe a Kis-

kúnság, jól elhatárolódik K-en és Ny-on a Dél-Alföldtl és a Duna-völgytl. F-on a

gödölli— irsai magas hátság féhg lezárja, de kaput hagy a Zagyva-völgye felé.

E terület földtani felépítését nagyobb mélység vízkutató és a szénhidrogénkutató

fúrások adataiból ismerjük.

Kecskemét— Nagykrös környékén a vízbeszerzés a 280— 300 m vastagságú

pleisztocén üledékösszletbl történik.

A kb. 600 m-ig tartó levantei rétegek vízadóképességét Nagykrösön mindössze

egy 562 m mélység fúrásban vizsgálták. Eredeti adatok szerint a megcsapolt réteg 150

l/p vízmennyiséget szolgáltatott, a fajlagos vízhozam nem ismeretes.

Kiskunhalason 300— 660 m között a levantei összlet ugyancsak agyagos kifejl-

dés, ezért ártézi kutat nem is telepitettek rá.

A keceli strandfürd 963 m-es hévízkútja 600 m alatt a felspannóniai összletet

csapolja meg. A levantei rétegek itt 200— 600 m között fejldtek ki.

Jánoshalma, Madaras környékérl Széles M. (1963) már kis méh’ségben

levantei képzdményeket jelez. Mélykút területén viszont úgy látszik, hogy a felspannó-

niai összletre közvetlenül a pleisztocén települ. Természetesen lehetséges, hogy néhány
méteres levantei réteg itt is kifejldött. Vizsgálatok hiányában egyelre nem bizonyít-

ható (2. ábra IV. szelvény).

A fentiekbl látható, hogy a Kiskimság területén a levantei összlet nagyobb vas-

tagságú kifejldésével feltétlenül számolni kell. Ezt a rendelkezésre áUó néhány vízföld-

tani adat, továbbá a szénhidrogénkutató fúrások anyagvizsgálatai egyértelmen bizo-

nyítják. Kifejldésük alapján azonban jelentsebb vízmennyiség kitermelésére valószín-

leg nem alkalmasak.

A levantei rétegvizek nyomásviszonyai felteheten kedvezbbek, nnt a pleisz-

tocéné. A víz minségét — fként a Ny-i szegélyen — a magas kloridtartalom kedvezt-
lenül befolyásolhatja.

Duna-völgyi terület. Felszínaláktani és mélyföldtani vonatkozásban

élesen elválik e terület környezetétl. Solt, Baja és Kalocsa környékén létesített nagyobb
mélység vízfeltáró fúrások jól megvilágítják a negyedkori és fiatal harmadidszaki
üledékek kifejldését.

A terület É-i részén az els megbízható adat Ráckevéról származik, ahol a közel

15 m-es negyedkori rétegek alatt 160 m vastag sárgásbarna, agyagos kifejldés levantei

képzdmények rakódtak le. Ezek alatt a jellegzetes homokos felspannóniai összlet

következik.

Dimapatajtól D-re a 60— 80 m vastagságú pleisztocén összlet alatt ugyancsak

megtaláljuk az uralkodóan agyagos levanteinek tartott képzdményeket, de már véko-

nyabb— vastagabb homok betelepülésekkel.
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A bajai 1369, 2 m mélység kutatófúrás rétegsorában 80— 327 m között levantei
képzdményeket írtak le (2. ábra, IV. szelvény).

A Dima-völgy vízföldtani adottsága sok tekintetben különbözik az Alföld egyéb
területétl. A mélységgel növekszik a rétegvíz kloridtartalma, összkeménysége. s a vas-
tartalom is nagy változatosságot mutat.

Kalocsán 150 m-ben már 320 mg/l, 280 m-ben 1350 mg/l mennyiségre emelkedik a
kloridtartalom. A felspannóniainak feltételezett összlet megcsapolásakor pedig 2200
mg/l mennyiség mutatkozott.

A kloridtartalommal együtt az összkeménység is növekszik. Az elbbi mélységek-
ben 11,4, 22 és 24,2 nkf.-nek adódott. A magas kloridtartalom miatt a víz már 246 m-tl
ásványvíz jelleg.

A kloridtartalom és az összkeménység helyenkénti megnövekedése valószínleg a
Dima-völgy szerkezeti vonalai mentén az idsebb (miocén) képzdmények rétegvizeivel

való kapcsolat következménye. A víz minségváltozása még a negyedkori rétegvizekben

is észlelhet.

A levantei rétegek vizének vastartahna elég magas, néhol eléri a 7 mg/l mennyi-
séget, amely nagyrészt rétegeredet, de a jelents mennyiség szabad szénsav miatt
agresszív eredet is.

Annak ellenére, hogy a negyedkori kavicsos összletbl nagy memiyiség víz nyer-

het ki, sokszor a felszök víz biztosítása érdekében feltárásra kerülnek a levantei, illetve

felspannóniai képzdmények is. A levantei rétegekbl kitermelt víz fajlagos vízhozama
mindössze 15— 20 1/p/m, a pleisztocén üledékeké pedig 4—500 1/p/m.

A várható kedveztlen vegyi összetétel víz miatt Kalocsa és Baja környékén
legfeljebb 200— 250 m-ig gazdaságos ártézi kutat építeni.

Szerkezeti viszonyok

A fiatal mozgásokkal és hatásaival már eddig is több kutató foglalkozott. Kétség-

telen, hogy kis területegységen belül is olyan változások figyelhetk meg, amelyek lassú

vagy gyors süllyedés következtében keletkezhettek. A felszínen és fúrásokkal is kimutat-

hatók az Alföld egyes területein magasan maradt alsó- és felspannóniai táblák és

,,rögök”. Ezek száma és területe azonban mindinkább szkül a mélykutatások eredményei

alapján.

Ma már nem lehet egységes táblaként kezelni sem a Hajdúságot, sem a Nyírséget, s

a Nagykúnság is jóval kisebb területet foglal magában, mint ahogy azt annak idején

Sümeghy J. ábrázolta (1944).

Fúrásokból szerkesztett földtani szelvények merev törés vagy vetrendszereket

nem bizonyítanak a levantei, illetve negyedkori összleten belül.

Helyi jelentség, a régebbi töréses formákhoz való hozzáidomulás lehetséges.

Ezek a szerkezeti elemek, néha ,,nyitottabb” megújuló törésekre utalnak, mint pl. a

tiszakécske— lakiteleki vonal vagy a Dima-völgye, ahol bizonyítottan összefüggés van a

fiatalabb és az idseb képzdmények rétegvize között.

Tiszakécskétl Ny-ra két helyen 220 m mélység ártézi kút a pleisztocén rétegek-

bl 30, illetve 40° C-nál magasabb hmérséklet. 1000— 2000 l/p felszök vizet tárt fel.

A Duna-völgyben még a negyedkori üledékekben is jelentkez kloridtartalom

helyenkénti magas értéke szintén szerkezeti vonalak menti vízáramlást jelez.

A nagyobb arányú lassú süllyedések nyomai a Dél-Alföldön, a Békési-süllyedék

és a Zagyva—Tisza közén mutathatók ki.

A megvizsgált és regionáUs elterjedés levantei rétegek változó vastagsága a szer-

kezetileg preformált felspannóniai térszínnel függ össze.
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Stratigraphische Untersuchung und hydrogeologische Charakterisierung dér levantinischen

Ablageruiigen dér Grossen Ungarischen Tiefebene

DR. I. DOBOS

Dér Aufsatz erörtert die viel bestrittene stratigrapliische Stellung und die lit-

bologische Ausbüdung dér levantinischen Stufe unter Berücksichtigung dér neuesten
Forschungsergebnisse. I3s wird festgestellt, dass iin Raume dér Grossen Tiefebene sich
zwei Fazies innerhalb des levantinischen Komplexes unterscheiden lassen: eine tonige
und eine sandige Fazies. Die tonige Fazies kann in zwei Horizonté gegliedert werden.
Dér untere, fossilführende Horizont ist nur aus einein einzigen Fundort bekannt, wáhrend
dér obere fossilleere Horizont sich die ganze Grosse Ungarische Tiefebene entlang ver-
folgen lasst.

Vöm hydrogeologischen Gesichtspunkt aus betrachtet, ist das in sandiger Fazies
entwickelte Gebiet des S-Teiles dér Grossen Ungarischen Tiefebene günstig, wáhrend
innerhalb des tonigen Komplexes die Sandschichten spárhch wasserführend sind und es
nicht ökonomisch ist, sie zu Wassergewinnungszwecken aufzuschliessen.



A SOLTVADKERTI PETÖFI-TÓ FÖLDTANI VISZONYAI
MUCSI MIHÁI^Y

(5 ábrával, I— II. táblázattal)

Összefoglalás: A Duna—Tisza közi Hátság pleisztocén és holocén rétegsora eolikus
és kisebb mértékben, másodlagosan állóvizi származású. A morfológiai viszonyokra jel-
lemz, hogy az uralkodó szél ÉNy— DK-i irányú, egymással közel párhuzamos mélyedé-
sek sorozatát alakította ki. Az egyik ilyen Kiskröstl K-re található ,,lapost” tölti ki a
Petfi-tó. Miháltz I. eredményei szerint a pleisztocén és holocén éghajlatváltozá-
sok az üledékkifejldés változásával járnak, a pleisztocén képzdmények az üledékkifej-
ldés alapján rétegtanilag szintezhetok.

A Petfi-tó területén a negyedkori rétegek vastagsága kb. roo m., lösz és futó-
homokszintek váltakozásából áll, hasonlóan a Hátsá.g egyéb részeihez. A karbonátiszap
felszín alatti elterjedésével a tó óholocén kiterjedése rögzíthet volt, innen az alakváltoza-
tokat követni tudtuk. A HCl-ban oldódó rész változásából megállapítható, hogy a karbo-
nátok kicsapódását annyira a szkébb helyi adottságok szabják meg, hogy "még a víz
mozgástól való védettségének is szerepe vaíi.

A vízháztartás kb. évi százezer m“ (párolgási veszteség nagyobb, mint a csapadék
és felszíni hozzáfolyás) hiányát a környez terület futóhomokjából a talajvíz pótolja.
Rétegvizek felfakadása nem valószín a földtani viszonyok alapján.

Az egyes rétegek kor-besorolását M i h á 1 1 z'n é Faragó M. pollenadatai
alátámasztották, a karbonátiszap alatti löszszer anyagnál pedig lehetvé tették a beso-
rolást.

A Szegedi József Attila Tudományegyetem Földtani Intézete a MTA Szegedi

Bizottságának megbizásából 1961 óta foglalkozik az Alföld szikes tavainak hidrogeoló-

giájával.

A Petfi-tó a Kiskunság Dtma felé lejt, DNy-i részéhez tartozik, a Duna—Tisza

közének egyik ÉNy— DK-i irányú mélyedését tölti ki. A környez felszín minden irány-

ból a tó felé lejt, lefolyása mesterséges. Vize emberemlékezet óta nem száradt ki.

Miháltz I. eredményei szerint a Kiskimságot a pleisztocénben csak eolikus

képzdmények töltötték fel, mert felszíne a környez süllyed területekhez képest mindig

emelt helyzet volt (Miháltz, 1953; Miháltz, 1963; Miháltz, kézirat), és

így a szélhordta származású üledékek megmaradtak. A rétegsor váltakozó lösz- és futó-

homok-szintekbl, valamint ezek elváltozásából származó üledékekbl áU. Fontos megál-

lapítása, hogy az eolikus eredet üledékek egyes típusai az éghajlatváltozást tükrözik

és így lehetvé teszik a klíma-szakaszokra alapozott pleisztocén rétegtani tagolás alkal-

mazását. A lösz és a löszös finomhomok rétegek az eljegesedett szakaszokban képzdtek.

Az eljegesedett szakaszok alatt lerakódott lösz rétegeket futóhomok vagy vályog (hiunu-

szos lösz) választja el. A lösz és futóhomok képzdés nem folytatólagos a pleisztocén teljes

tartama alatt. A melegebb, csapadékos szakaszokban talajképzdés és bizonyos mérv
felszíni denudáció folyt. A lösz-szintek alsó része általában tömöttebb anyagú, finomabb

szemcseösszetétel, gyakran himmszos.

A futóhomok közbetelepülések magyarázatát Kriván P. (K ríván, 1953;

K r i V á n, 1955) adta B a c s á k Gy. és Miháltz I. eredményeivel összhangban.
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Szerinte a futóhomokot az interglaciálisokban és interstadiálisokban nyugatias irányú

szelek fújták ki a Duna-völgy folyóvizi homokjából és görgetve szállították a Hátság terü-

letére.

Az üledékföldtani tagolással jól egyeznek Miháltzné Faragó M. palyno-

lógiai és H o rv á t h A. puhatest vizsgálattal kapott eredményei. A felhalmozódott

eolikus összlet vertikális és horizontális kiterjedését az egyes f irányokban nehézásvány

és koptatottsági vizsgálatokkal — Miháltz I. és Szabó Pál erre vonatkozó

eredményeit felhasználva — Molnár B. határolta le.

A holocén klímaszakaszok a pleisztocénhez hasonlóan visszatükrözdnek a képzd-
mények kifejldésében.

Területünkön a pleisztocén eolikus összlet vastagsága 96—106 m között változik.

Négy soltvadkerti ártézikút anyagát vizsgáltuk meg. Az említett mélységig finomkzet-

liszt és agyag nem fordult el, a kötött anyag lösz és finomliomok. A közbetelepült homok-
rétegek koptatottsága a jelölt mélységig eolikus, attól lefelé folyóvízi származásra mutat
(I. táblázat).

/. táblázat — Tabelle I.

Lelhely
I 2 3 4

szemcsealak %

17— 24,5 m - 32 63,5 4,5

43-51 0,5 38 59,5 2

!-• (/>0 'C*
81-86 - 30,5 65 4,5

Soltvadl
vízöblí

kút

95-104 „ 0,5 36 61 2,5

104— I2I ,, 4,5 65,5 29 I

d

)

fenék minta 1,5 35 60 3,5

III. f. 0 0“0,3 m I 32 06,5 5,5

VIII. f. 1,4-1, 5 ,, I 38 58 3

VIII. f. 1,5— 1,8 ,, I 39 57 3

VIII. f. 1,8— 3,0 „ 0,5 35 61,5 3

VIII. f. 3,0-3, 5 „ I 35,5 60,5 3

VI. f. 9,5-9, 8 „ 2 29 65 4

Magyarázat; i. Átlátszó, fényes, szilánkos forma; 2. Áttetsz, kissé szilánkos forma, az élek
gyengén tompítottak; 3. Kissé matt, az élek ersen tompítottak, az eredeti formára még következtetni

lehet; 4. Matt, gömb vagy ovális alak, az eredeti formára következtetni nem lehet.

Erklárungen: i. Durchsichtige, glánzende, splittrige Form, 2. Transparente, ein wenig splitt-
rige Form, die Kantén schwach abgestumpft, 3. Ein wenig matt, die Kantén stark abgestumpft,
erinnem noch an die ursprüngliche Form, 4. Matt, kugelförmig oder óval, die ursprüngliche Form ist

nicht zu erkennen

A tóban és környékén 3— 10 m mélység fúrások készültek (i. ábra). Az elért

legidsebb képzdmény lösz, összehasonlítva a Duna—Tisza közére vonatkozó korábbi
tagolással (Miháltz, 1953) valószínleg a wnnig szakaszt képviseli. A réteg felszíne

mindkét oldalon a tó felé lejt.

A fels lösz-szintet 1 — 2 m vastag futóhomok választja el az elztl. A IV. sz.

fúrásban kb. 60 cm vastag tzeg az elválasztó. A tzeg izzítás utáni maradéka ersen
aprószem homokos finomhomok volt, alacsony sósavban oldódó résszel (II. táblázat).
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A würmig — wiirmig futóhomok vápáiban lösz, a magasabb fekvés részeken
löszös finomhomok van. A tó DK-i része alatt ez a réteg kiékül. A tó környékén a würmig-
ba sorolt löszréteg nem bukkan a felszínre.

I. ábra. Helyszínrajz. i. A fenékminták lelhelyei, 2. A meszes, karbonátiszapos rétegek felszín alatti
elterjedése, 3. A karbonátiszap felszín alatti elterjedése.

Abb. I. I,ageplan. i. Fundorte dér Grundproben, 2. Verbreitung dér sich uiiter dér Oberfláche
befindlichen kalkigen, karbonatschJammigen Schichten, 3. Verbreitung des sich unter dér Oberfláche

befindlichen Karbonatschlanunes

Felette holocénba sorolható nagyobb vastagságú futóhomok, a tó területén pedig

áUóvízi üledéksor következik. Az állóvízi összletben felfelé haladva fokozatosan n a

sósavban oldódó rész mennyisége. A réteg szemcseösszetétele azt mntatja, hogy anyaga

a környez terület futóhomokjából és löszös anyagából származik, de annál finomabb és

osztályozatlanabb.
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2. ábra. Keresztirán3’ú szelvén^-ek. A) i. Gj-engéu és kissé humuszos réteg, 2. Humuszos és ersen
humuszos réteg, 3. Növénymaradványos szintek, 4. Tzeg, BJ Vizben lerakodott üledékek; i. Uralkodólag
finom homok, 2. Finomhomokos osztályozatlan kzetliszt, 3. Kzetliszt, 4. Karbonátiszap. CJ Eolikus

származású üledékek; i. Aprószem homok, z. Fmomhomok, 3. Föszös finomhomok, 4. Fsz
Abb. 2. Transversale Profile. A) 1. Humusarme Schlichten, 2. Humusarme und humusreiche Schicji

ten, 3. Horizonté mit Pflanzenresten, 4. Torf, B) In Wasser abgelagerte Sedimente; i. Hauptsachlich
feiner Sand, 2. Feinsandiges unsortiertes Gesteinmehl, 3. Gesteinmehl, 4. Karbonatschlamm, Cj Eolitisch-

Sedimente; i. Feinkömiger Sand, 2. Feinsand, 3. Feinsand mit Foss, 4. Foss

A karbonátiszap (tavi kréta, mésziszap) területi elfordulásából, a tó alakválto-

zásaira tudunk következtetni; az ÉNy-i rész a liolocén tölgy-szakaszában szélesebb volt,

a DK-i ugyanakkor keskenyebb; a tó mai alakjában nag\’ a szerepe az újholocén futó-

homok mozgásának. Feltn az, hogy az ÉNy-i szél mellett az ÉK-inek is szerepe volt

a mai alak létrejöttében. Soltvadkert környékén jelenleg is hasonlóak a szélviszonyok.

A karbonátiszap fölött egy sötétszürke, mindig himiuszos rétegtag következik.

Törmelékes anyaga osztályozatlan kzetliszt, finom- és aprószemü homok. A vastag

homokréteg miatt fel kell tételeznünk, hogy teljes egészében a környez terület futó-

3. ábra. Hosszirányú szelvény. Jelmagyarázat az. ábránál.

Abb. 3. Fongitudinales Profil. Erklárung s. bei Abb. 2.
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4. ábra. A—C) Fontosabb üledéktípusok, D— E) Karbonátiszap és karbonátiszapos rétegek szem-
cseeloszlása, F) A tó jelenlegi üledékei

Abb. 4. A—C) Wichtigere Sedimenttypen, D—E) Komgrössenverteilung im Karbonatschlamnr
und karbonatschlammigen Schichten, F

)

Gegenwártige Sedimente des Sees

Ad. A—C) 6. Világos, kissé bamásszürke, humuszos, tömött lösz. 31,6% HCl-beu oldódó rész
Növénymaradványos. I. fúrás 7,2 — 7,6 m; 12. Világosszürke, ersen finomhomokos lösz 32% sósavban
oldódó rész. III. fúrás 3,7— 3,ö m; 33. Szürkésbama, okkerfoltos, meszes, finomhomoko í közetiiszt.+ + +•
Vili. fúrás 5,2 — 5,4 m; 35. Világos,, gyengén zöldessárga, ersen finomhomokos durva közetliszt. (+ + + )^
20. fúrás 5,6 — 6,0 m; ii. Világosszürke, kissé löszös, ersen aprószem homokos finomhomok. 24% sósav-
ban oldódó rész. III. fúrás 3,0— 3,4 m; 15. Világos bamássárga, ersen aprószem homokos finomhomok.

2. fúrás 3,4 — 4,0 m; Világossárga, kissé löszös, aprószem homokos finomhomok. -f . VI. fúrás
5,0— 5,8 m; 29. \hlágos, bamásszürke, ersen löszös finomhomok. (-I- + -I-)- VI. fúrás 9,5— 9,8 m; 30.
Világossárga, okkerfoltos, közetlisztes, kissé aprószem homokos finomhomok. -1- -r. 2. fúrás 1,4— 1,8 mp
31. Világos, gyengén zöldesszürke, fels részében okkerfoltos, közetlisztes és aprószem homokos finom-
homok. 29,6% sósavban oldódó rész. V. fúrás 4,6— 5,3 m; 32. Világosszürke, közetlisztes, aprószem
homokos finomhomok. -I-. VIII. fúrás 5,4— 6,2 m; 34. Világos, bamásszürke, kissé kzetlisztes, er-
sen aprószem homokos finomhomok. 24% sósavban oldódó rész. V. fúrás 6,4— 7,2 m; 9. Világosbarna,
kissé humuszos, finomhomokos aprószem homok. 19% sósavban oldódó rész. III. fúrás 0,0— 0,3 m;-
13. Sárga, gyengén homokos, aprószem homok. -I- 2. fúrás 0,5 — o,S m; 17. Világosszürke, kis- közép-
szem homokos aprószem homok 14,-1% sósavban oldódó rész. V. fúrás 1,8 — 3,0 m; 18. Világosszürke,
finomhomokos aprószem homok 23,4% sósavban oldódó rész. V. fúrás 5,3— 6,0 m; 19. Világosszürkés
sárga, aprószem homok 2 4% sósavban oldódó rész. V. fúrás 7,3 — 8,9 m ; 23. Sötétszürke, humuszos, apró-
szem homok. -b.VIII. fúrás 1,4 — 1,5 m, 24. Világos, gyengén szürkéssárga, kis középszem homokos
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homokjából szánnazik. Ezt megersíti áz a tény, hogy a futóhomokot humuszosság— az

elz ersen humuszos réteg folytatásában — két részre választja. Lerakódása alatt a tó

területén a karbonátok kicsapódása kisebb-nagyobb ingadozásokkal foljdatódott,

a karbonátiszaptól való elválasztását a magas humusztartalom és a szín indokolja. Képz-
dését a bükk I. vagy ,,humusz id”-re tesszük.

A recens üledékektl az elz rétegtagot nem mindig lehet elválasztani. Természe-

tes körülmények között a legfels rész egészen laza, folyós állapotú. A tó D-i, DNy-i

oldalán, ahol szabad, nádastól mentes part van, a jelenlegi fenéküledék világosszürke

aprószem homok. A parttól távolabb és a védett részekeken fokozatos átmenettel

finomabb szemeloszlású üledékek vannak.

A fed homokréteg koptatottságát megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogj' valanieny-

nyi esetben a 3-as típus szemcséi az uralkodók és minden mintában van néhány telje-

sen koptatott, matt rész is. A 2-es típus összmennyisége kb. az egyharmad részt teszi ki,

de minden mintában akad pár teljesen fényes, átlátszó, semmi koptatottságot nem mutató

szemcse. Az adatok alapján a vizsgált területen nincs folyóvízbl közvetlenül lerakott

homok, de a z-es típus ilyen mennyisége miatt az eolikus szállítás nem történhetett nagy
távolságról.

A kiskimhalasi Kunfehértóhoz hasonlóan a sósavban oldódó rész változása azt

mutatja, hogy egy ,,medencén” belül is a szk helyi körülmények, a növényzet, a védett-

ség ersen befolyásolják a kicsapódást a túltelítettség és a bepárolódás mellett.

A tó területe kb. 70 ha., vízmennyisége Fehér J. adatai szerint 0,5 — 1,2 millió

között változik, a vízháztartás szántott hiánya kb. évi 0,1 millió m®.

1963. októberében 24 óra alatt kb. 1/3 millió köbméter vizet szívattak le a tóból,

a leszivatás befejezése után 20 órával beállt az elzre a víznívó csapadék hullás nélkül.

A környez terület futóhomokja {k = io~^ cm -sec”') meglep gyorsan pótolta a tó víz-

veszteségét. A tónak tehát talajvízgyjt területe van, és a talajvíz pótolja a vízháztar-

tás párolgásból adódó hiányát.

aprnszem homok.+ -f.VIII. fúrás 1,5— 1,8 m; 2-i. Mint az elz. Vili. fúrás 1,8— 3,0 m; 26. Világos-
szürke, kis-középszem homokos aprószemü homok. (-h-l-). VIII. fúrás 3,0— 3,5 m; 28. Világossárga,
apró és finomhomok. -|--t-. VI. fúrás 5,8 — 6,0 m.

Ad. D-E.
3. Világosfehéres-sznrke finomhomokos karbonátiszap 60,6% sósavban oldódó rész. I. fúrás o,8^1,0 m;
7. Világos fehéres-szürke, ersen finomhomokos karbonátiszap 60% sósavban oldódó rész. II. fúrás 0,9—
1,2 m; 8. Világos fehéres-szürke, gyengén humuszos, ersen közetlisztes karbonátiszap 40,6% sósavban
oldódó rész. II. fúrás 1,2 — 1,35 m; 16. Világos, gyengén bamásszürke, kissé humuszos, aprószem homokos
karbonátiszap, 4- -f 4- • 3/a fúrás 0,8 — 0,9 m; 20. Világos fehéres-szürke, gyengén humuszos, kzetlisz-
tes karbonátiszap 7i>4% sósavban oldódó rész. IV. fúrás 1,3 — r,6 m; 21. Világos, gyengén szürkésfehér,
gyengén humuszos karbonátiszap 73% sósavban oldódó rész. IV. fúrás 1,6— 1,85 m;’ 2 2. Világos, fehéres-
szürke, közetlisztes karbonátiszap 41,6% sósavbban oldódó rész. IV. fúrás 1,85 — 2,1 m; r. Barnásszürke,
humuszos, karbonátiszapos, aprószem homokos osztályozatlan közetliszt 52,2% sósavban oldódó rész,
I. fúrás 0,0— 0,2 m; 2, Szürke, kissé humuszos, ersen tneszes, aprószemü homokos közetlisztes finom-
homok. 37% sósavban oldódó rész. I. fúrás 0.4 — 0,6 m; 4. Világos fehéressárga, ersen finomhomokos,
karbonátiszapos közetliszt. 39,8% sósavban oldódó rész. I. fúrás 1,0 — r,2 m; 5. Világos, gyengén zöldes-
szürke kzetlisztes, aprószemü homokos fiuomhomok (meszes) 25% sósavban oldódó rész. I. fúrás r,;| —
2,0 m; 30. Sötét bamásszürke, ersen humuszos karbonátiszapos, aprószem homokos, osztályozatlan
kzetliszt. 52% sósavban oldódó rész. IV. fúrás 0,0— 0,2 m;

Ad. F)
_

a) Bamásszürke, ersen humuszos, karbonátiszapos, aprószem homokos, osztályozatlan közetliszt
52,2%, b) Világosbarna, kissé humuszos, finomhomokos aprószem homok r8,8%, sósavban oldódó rész.
c) Szürke, ersen finomhomokos aprószem homok. (-1 -f). d) Szürke, gyengén humuszos, aprószemü
homok. + + Sötét barnás-szürke, ersen humuszos, karbonátiszapos, aprószemü homokos finomközet-
lisztes durva kzetliszt. 52%. sósavban oldódó rész. A lelhelyek az i. ábrán.

Jelmag j-arázat: 0, (— )
HCl-ben oldódó rész nincs,

(-I-) 1—2% HCl-ben oldódó rész,

-f kb. 8%-ig HCl-ben oldodó rész
(-|--|-) kb. 6 — 12% között ’HCl-bcn oldódó rész,

-t- + kb. 10—25% között HCl-ben oldódó rész,

(-|--|--f) kb. 20—30% között HCl-ben oldódó rész,

-f -f 4 kb. 30%-nál magasabb HCl-ben oldiidó rész,

-l--t- kb. 40%-nál magasabb HCl-ben oldódó rész
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A 5. ábrán bemutatott szelvény a Petöfi-tótól DK-re kb. 5 km távolságban, a

solvadkert— kecskeméti mút melletti terület felszinközeli rétegeinek felépítését mutatja.

Az üledék kifejldésmenete azonos, az eltérés csak az, hogy a pleisztocén lösz fölötti holo-

cén összlet vékonyabb és a karbonátiszap esetenként közvetlenül a löszre települ.

5. ábra: Keresztirányú szelvény a soltvadkerti Kisbüdös-tón. Jelmagyarázat a 2. ábránál.

Abb. 5. Transversales Profil durch den Soltvadkerter Büdös-See. Erklárung s. bei Abb. 2.

Miháltzné Faragó M. a tóban készült I— IV., valamint több parti fúrás

poUenelemzését végezte el. Adatait szíves hozzájárulásával felhasználtuk, az egyes üle-

dékek korbesorolását ezek megkörmyítették, a karbonátiszap alatti löszszer anyagnál

pedig lehetvé tették. Az eredmények részletes közlésére késbb — önálló közleményben
— kerül sor, ugyanígy a puhatest fatma közzétételére is.
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Geologische Verhaltnisse des Soltvadkerter Petfi-Sees

M. MUCSI

Die pleistozáne und holozáne Schichtenreihe des Hochlandes zwischen dér Donau
und dér Theiss ist grösstenteils eolitischen Urspnmgs und nur sekimdár in Stauwasser
entstanden. Charakteristisch für die morphologischen \'erháltnisse sind die durch den
vorherrschenden XW-SO Wind miteinander fást parallel gebildeten Vertiefungen. Eme
östlich von Kiskrös liegende \’ertiefnng udrd vöm Petfi-See ansgefüUt. Laut I. IMiháltz
ist die pleistozáne und holozáne Sedimentbildimg mit den Klimaverándemngen ver-
bunden und können die pleistozánen Bildungen auf Grund dér sedimentáren Fazies
stratigraphisch nivelliert werden.

Die Máchtigkeit dér quartáren Schichten in dér Umgebung vöm Petfi-See be-
trágt etwa 100 m nnd bestehen diese Schichten gleich den anderen Lokalitáten des Hoch-
landes, abwechselnd ans Löss- imd Flngsandhorizonten. Durch die Verbreitung des
untertagigen Karbonatschlanunes konnte die altholozáne Konfigiuation des Sees be-
stimmt und die Fomiveránderungen verfolgt werden. Aus dér Veránderimg des in HCl
löslichen Teiles kann festgestellt werden, dass die Ausscheidung dér Karbonáté von den
örtlichen Gegebenheiten derart abhángt, dass sogar die Wasserbewegung eine RoUe
spielt.

Dér Mangel von ungefáhr 100 000 Wasser — dér Verdunstímgsverlust ist

grösser als dér Xiederschlag imd dér oberfláchliche Zufluss — wird aus dem Gnmdwasser
des umgebenden Flugsandes ergánzt.

Die Altersbestimmxmg dér Schichten wurde durch die Pollenuntersuchungen
von Frau Miháltz — Faragó imterstützt; diese ermöglichten die Bestimmimg des
imtertagigen Karbonatschlammes.



A SZÉNHIDROGÉNTELEPEK MEGKUTATÁSÁNAK MVELÉSI
SZEMPONTJAI

KÓKAI JÁNOS
(i ábrával)

Öaszefoglaláaí A szerz foglalkozik azokkal a fázisjelenségekkel, amelyek a gáz
és gáz-csapadék tárolóban a mvelés folyamán játszódnak le. Ismerteti a nálunk is hasz-
nálatos hozamvizsgálatok hidrodinamikai alapjait, alkalmazhatóságuk feltételeit.

A szénhidrogéntelepek kutatásának és feltárásának végs célja, hogy energiahordo-

zókat nyerjünk. A kutatási szakaszban szerezhetk be azok az adatok, melyek megszab-

ják magának a további kutatásnak irányát és mértékét, továbbá amelyek a gazdaságos

j

lemvelés megtervezéséhez elengedhetetlenül fontosak.

I Az olajgeológus felelssége nagy, munkája ketts, nem korlátozódhat a földtani

!

megfigyelések rögzítésére, a magmintavétel megfelel elvégeztetésére, hanem ki keU

terjedjen — együttmködve a tároló- és geofizikus mérnökkel — a fúrás során feltárt,

szénhidrogén-tárolásra alkalmas rétegek ésszer és szabatos vizsgálatának elvégeztetésére.

A szénhidrogéntelepek termelésének alakulása fizikai jellemzik és mvelési rend-

szerük függvénye. Ahhoz, hogy a telep mvelési rendszerét megválasszuk, mvelési ter-

vét elkészitsük, szükséges a tároló földtani és hidrodinamikai viszonyainak, a telep kiter-

jedésének, kzetfizikai paramétereinek, telitettségi viszonyainak, a telep nyomásának
és hmérsékletének, továbbá a telepfolyadékok összetételének, fázisviszonyainak és ezek

várható alakulásának ismerete.

A telepben tárolt folyadékok természetére, a beáramlási viszonyokra a rétegvizs-

gálatok útján szerzünk adatokat. A vizsgálati eredmények nagj’ jelentségek, azoknak

elegend és megbízható adatot kell szolgáltatni a tároló megismeréséhez.

Hogy ezek az áramlásxdzsgálatok megadják a tervezéshez szükséges adatokat,

részleteiben kell ismernünk a tárolóban lejátszódó folyamatokat és az alkalmazható vizs-

gálatokat. A geológus dönt a meg\dzsgálandó rétegek és azok megnyitandó szakaszainak

kijelölésénél, ezért ismernie kell nemcsak a kutatási, hanem a mvelési szempontokat is,

hogy elegend adatot nyerjünk a mez helyes mvelési tervének elkészítéséhez.

A tárolóban lev szénhidrogének, valamint a velük együtt jelenlev COj-, H^S-,

N,- gázok fázisviszonyait a nyomás és hmérséklet függvényében a fázisdiagram mutatja

(I. ábra).

Kisebb hmérsékleten és nyomáson a kolaj és földgáz különálló anyagként van
jelen a tárolóban, nagyobb nyomáson a kolajban gáz oldódik fel és magas forrpontú

alkotórészek oldódnak fel a gázfázisban. Ha a szénhidrogén keverék kritikus hmérséklete
közel azonos vagy egyenl a réteghömérséklettel, akkor a ,,gáz” és ,,folyadék” kifejezé-

seknek nincs értelme. A kritikus hmérséklet közelében a nyomás csökkenésére a folya-

dékok és gázok gyorsan meg\^áltoztatják fázis jellegüket és kétfázisú tartománj'ba lépnek.

9 Földtani Közlöny
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Ha a szénhidrogén rendszer krikondenterm hmérséklete, — amelyen a szénhid-
rogénkeverék gáz- és folyadékfázisa még egyensúlyban lehet egymással — a telep hmér-
sékleténél kisebb, akkor a telepben csak gázfázis van. Ebben az esetben, mivel a telep

hmérséklete nem változik, a telepnyomás csökkenésekor is csak gázfázis marad, a termelt
szénhidrogén összetétele nem változik. A termelcsben áramló folyadék hmérséklete
a felemelkedéskor csökken, a kút két fázist, csapadékot és gázt is termel.

I. ábra. Szénhidrogén-keverék fázisdiagramja. Magyarázat: EC — buborékpont-görbe, FC — har-
matpont-görbe

Fig. J. Phase-diagram of hydrocarbon admixture. Explanation: EC — Bubble point curve,
FC — Dew point curve

Ha a telepfolyadék krikondentennje a felszini hmérsékletnél kisebb, akkor a
külszíni hmérsékleten is csak gáz van, szárazgázteleprl beszélünk. A szárazgáztelepek

gáza is tartalmazhat cseppfolyós frakciókat, amelyeket alacsony hmérsékleten való'

szeparálással, ad-, ül. abszorpciós leválasztó berendezéssel nyerhetünk ki.

Ha a telep hmérséklete nagyobb, mint a telepben lev szénhidrogénrendszer

kritikus hmérséklete, de kisebb mint a krikondenterm hmérséklete, akkor harmatpon-

tos gáz-csapadéktelep. A harmatpontnyomás felett csak gázfázis van. A termelés folya-

mán a harmatpontnyomásig a termelés összetétele nem változik. A nyomásnak a harmat-

pontnyomás alá csökkenésekor lecsapódás, hamiatképzdés indul meg. A lecsapódott

folyadék elször hozzátapad a kzet pórusainak falához, mozdrüatlanná válik, majd
a telepben a folyadéktelítettség egyre n és elérve a folyadéktelítettség adott határát

mozgásba jön és kétfázisú áramlás alakul ki. Ez — a kzet és az azt telít folyadék

jellemzitl függen — 10— 20% folyadéktehtettségnél következik be. A lecsapódás,

a kondenzáció folyamata egy maximális folyadéktérfogat arányig tart, majd a telepnyo-

más további csökkenésével megindul a folyadék elpárolgása. Az üyen telepeket retrográd

gáz-csapadéktelepeknek nevezzük. A termelt gáz és folyadék összetétele a folyamatnak

megfelelen változik. A lecsapódás miatt csökken a gáz nehezebb szénhidrogén tartalma,,

a folyadéknak a kzet pórusainak falához való tapadása miatt kisebb lesz a folyadék-
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termelés és ennek következtében megn a gáz— folyadék arány. A kétfázisú áramlás

megindulása után a folyadéktermelés növekszik, a gáz— olaj viszony csökken. A vapori-

zációt gázdúsulás jellemzi.

A harmatpont alatti telepnyomáson a mvelés folyamán a telepben lev szénhidro-

génrendszer összetétele állandóan változik, a tárolókzet pórusaiban maradt nehezebb

szénhidrogének mennyisége a kondenzáció folyamán n, a vaporizáció folyamán pedig

csökken.

Azok a telepek, amelyek szénhidrogén rendszerének kritikus hmérséklete nagyobb

a telep hmérsékleténél, buborékpoutos vagy olajtelepek. Ezek megmintázása zárt

állapotban vett mélységi vagy talpmintával történik.

A gáz- és gáz— csapadéktelepek folyadék tartalmát, illetve összetételét a kutak

kis depressziója mellett huzamosabb ideig tartó termelés közben, egyensúlyi helyzetben

vett gáz és csapadék mintából állapíthatjuk meg, vagyis pontosan mérjük a gáz és folya-

dék (olaj és víz) beáramlás mennyiségét és közben a felszínen szeparálási nyomáson és

hmérsékleten veszünk gáz és folyadék mintákat. A nagyobb nyomáskülönbség hatására

a kúttalp közvetlen közelében folyadék-kicsapódás következhet be, ennek következtében

a felszmi folyadék és gázhozam együttes összetétele nem felel meg a telepfolyadékénak.

Ha feltételezhet a kúttalp közelében csapadékkiválás, akkor csak hosszabb termeltetés

és termelési egyensúly kialakulása után, a folyadék és gázhozam pontos mérése mellett

lehet a valóságos telepfolyadéktartalmat a csapadék és gázfázis egyidej megmintázá-

sával meg állapítani.

A szénhidrogéntároló egységes dmamikai rendszer, annak minden pontja kölcsö-

nös kapcsolatban áll egymással. Ezért a kutat, amely a tárolót feltárja, nem egyedülálló-

nak, hanem az egész tároló képviseljének kell tekintenünk. Az egyes kutak vizsgálatánál

az egész tároló, illetve réteg megismerését kell szem eltt tartani.

A gáz- és olajkutak hozama teljesítmény és áramláá vizsgálatokkal határozható

meg. A hozamvizsgálatok három típusa ismert;

1. Hozzáfolyás vizsgálat

2. Ellennyomásos vizsgálat

3. Izokrón vizsgálat

A hozzáfolyás vizsgálatnál a lyukat megtölt folyadék egy részé-

nek kiemelésével különböz méret depressziót hozunk létre, amelynek következtében

a tároló fizikai jellemzinek és a depressziónak megfelelen folyadékáramlás indul a

nyitott rétegbl a kiitba. Az azt követ folyadékszint változást figyel módszer nem
alkahnas a réteg teljesítményének jellemzésére, imvel a depresszió, vagyis a folyadékmoz-

gás sebessége pillanatról-pillanatra változik.

A folyadékszint emelkedésének vagy süllyedésének mérésénél, a rétegben a nem
állandósult nyomás újraeloszlási folyamatok változását figyeljük.

A szintfigyelési módszer f hibája, hogy nem veszi figyelembe a réteg, valamint

a folyadék és gáz rugalmas sajátosságait.

Ha a réteg és a rétegfolyadék abszolút merev, akkor a rétegben a nyoniásújra-

eloszlási folyamat pillanatszeren megy végbe és a szintenielkedési folyamat tartós

jelleg. Ebben az esetben a hozzáfolyási vizsgálat, vagyis a szintfigyelési módszer meg-
felel lenne,

A valóságos viszonyok között azonban a réteg és a telít folyadék rugalmas,

azért a kutak a telep tényleges teljesítményét csak folyamatos hozam- és nyomásméréssel
ún. áramlásvizsgálat alapján ismerhetjük meg.

A kutak kapacitását áramlásvizsgálatokkal az alábbiak szerint lehet meghatározni.

A gáz- és olajkutak teljesítményének mérésénél olyan matematikailag leírható

áramlásviszonyokat kell létrehozni, amelyeknek ismeretében a telep és a kút jellemz

9 *
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paraméterei közötti összefüggés egyszeren kifejezhet. Janicek és Katz porózus

közegekben az áramlás három fajtáját különbözteti meg. Az állandó állapotú
vagy permanens áramlás, amikor a telepnyomás és a tápterület sugara idben állandó.

Állandó állapotú áramlás esetében a kút teljesítménye a Darcy törvény alapján közvet-

lenül számítható, feltéve, hogy meghatározzuk a megcsapolási sugarat. A gyakorlatban

ez az állapot ritkán álhtható el.

Nem állandósult állapotú vagy nem permanens áramlásról beszé-

lünk, amikor a telepben a nyomás változik, a megcsapolási sugár még növekszik.

Stabilizálódott áramlásról akkor szólunk, ha a tároló effektív

megcsapolási sugara eléri a tároló határát, illetve amikor a szomszédos kutak depressziós

tölcsérei találkoznak és a megcsapolási sugár állandóvá válik, a beáramlást szabályozó

nyomásviszonyok azonban változnak. Rövid idtartamra vonatkoztatva a stabilizálódott

áramlás permanens (stacioner) állapotúnak tekinthet.

A stacioner sugaras áramlásnál a hozamot a Dupuit képlet

_ 2kh [pk-pb)
^ fiBln r/clrh

adja.

A nem állandósult áramlást, vagyis amikor a telepnyomás állandó és a tápterület

sugara az id függvényében változik

d^p I dp _ I dp
Qy2 r dr T] dt

alakú nem lineáris parciáhs differenciál egyenlet irja le, ahol

k
T] =

/a. 0 .c

a diffuzivitás tényez (c az áramló közeg rugalmassági tényezje).

Az állandó állapotú áramlásnál az áramlási rendszerbe belép és kilép folyadék-

mennyiségek egyenlk. A nem állandósult áramlásnál a be- és kilép folyadékmenn5dségek

nem egyenlk, a porózus közeg folyadéktartalma az idvel változik. A porózus közegben

üyen változások akkor lehetségesek, ha a folyadék és kzet összenyomható.

Az állandó áramlás egyenletében szerepl változókon kívül a nem állandósult

áramlást leíró egyenletben szerepel az id, a tárolókzet porozitása és a folyadék össze-

nyomhatósági tényezje.

Ellennyomásos vizsgálat, stabüizálódott vagy állandósult áramlásos

vizsgálat. Ez áramlás— áramlás után vizsgálat, amelynél a 3 — 5 különböz hozamlép-

csben folyamatosan egymás után mérik a kút hozamát, mikor az nagyobbról kisebbre

változik, mert így a beáranilási sugárdifferencia kisebb.

Ez a módszer termeltelepeknél használható, ahol a kutak beáramlási sugara

megállapodott. Egy nem termel vagy újonnan felkutatott telepet megnyitó kutaknál

csak akkor használható, ha nagy áteresztképesség a tárolókzet és így a stabilizáció

gyorsan bekövetkezik.

A kis áteresztképesség tárolók esetében, amikor a stabilizáció lassan, hosszú

termelési id után következik be, az ellennyomásos kútvizsgálatnál a rövid ideig tartó

vizsgálatok eredményeinek csak megfelel korrekciója után jutunk a kút hozamegyen-

letéhez.

A gáz esetében a hozam és talpnyomás különbségek között a

Q = c(p| - Pír. (2)
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olaj esetében

Q-c{p^~ p,r (3 )

összefüggés írható fel.

A (2) vagy (3) egyenletet logaritmálva egy egyenes egyenletét kapjuk, melynek

meredeksége n, tengelymetszete C.

A kapacitásmérés során a különböz
p^j

termelési talpnyomások mellett kapott Q
hozamokat ap/^ — pf,

függvényben log-log rendszerben ábrázoljuk. A mérési hibák követ-

keztében rendszerint nem kapunk egyenest, a hiba kiegyenlítése grafikusan vagy számí-

tás iitján végezhet el. A C és n ismeretében a hozamgörbe bármely pontja kiszámítható.

A C tényez a rétegparamétereket (rétegvastagság, áteresztképesség, kútsugár, tápkon-

túrsugár) a folyadék fizikai tidajdonságait (viszkozitás, összenyomliatóság) és egyéb

j
állandókat tartalmazza. Az egyenlet n kitevje az áramlás jellegére utal, lamináris áram-

lás esetén w = 1
,
vagyis az egyenes esése 45° C, Darcy törvénytl eltér áramlásnál w<i.

I

A hozamgörbe azon pontjához tartozó Q hozam, amely egy atm elméleti tennelési

' talpnyomáshoz tartozik, a kút potenciális hozamát adja, a kút termelképességének

mérszámául is szolgál és ezen adat alapján lehet a kutakat termelképességük szempont-

I jából összehasonlítani.

Ha állandósult vagy stabilizálódott áramlás a vizsgálat során nem áll be, akkor

izokrón vizsgálati módszert kell alkalmazni. Ez alkahnas közel stabihzálódott viszonyok

között kapacitásmérésre. Új vagy nem termel telepek vizsgálatánál szükséges az izo-

krón vizsgálat. Ellennyomásos módszerrel csak hosszú termelési idszakok után kaphat-

nánk közehtleg is jó eredményt. Az izokrón módszer lényege, hogy tetszleges megcsapo-

lás mellett a beáramlási sugár azonos legyen. A beáramlás! sugár a termelési id függvénye

és független a megcsapolás mérvétl. Ezt úgy érjük el, hogy azonos termelési idtartam-

hoz biztosítjuk az azonos kiindulási feltételt, vagyis az egyes termeltetési szakaszok

között a kutat a nyomásbeálláshoz szükséges idre lezárjuk. A hozamegyenlet paraméte-

reit egyenl idtartamú nyitási, azaz termelési és zárási periódusok során mért adatokból

számítjxik. Nem termel telepek kútjainak ellennyomásos vizsgálati adatait gondos és

részletes megfigyelés adatai alapján korrigálni lehet ugyan, de egyszerbb az izokron

mérés.

Nem állandósult áramlási vizsgálat a folyamatos termelés megszüntetése utáni

állapot figyelése. A termelés megszüntetésekor a kiit körüU depressziós zóna megsznése,
a nyomás kiegyenlítdése, a nyomásemelkedési-görbe a tárolókzet fbb fizikai paramé-

tereit tükrözi. Kútvizsgálatok után a nyomásemelkedési-görbék felvétele és értékelése

fontos követelmény. Mint tudjuk, a tárolórétegben a termelés hatására bekövetkez
nyomásváltozás arányos a termelt folyadék mennyiségével, viszkozitásával, a réteg át-

eresztképességével, a tároló porozitásával, a tárolt folyadék összenyomhatóságával.

E vizsgálat alapján kapott rétegfizikai adatok nem a tároló egy pontját jellemzik,

hanem az egész beáramlási sugár területére érv'ényesek, azoknak átlagos effektív értékét

mutatják. Jobb adatot adnak, mint ami a karotázsmérés vagy a kzetmagvizsgálat során

nyerhet, ezért kútvizsgálatkor indokolt a nyomásemelkedési görbe felvétele.

k

h

Pk

J e 1 ö 1 é s e k

áteresztképesség

olajos vagy gázos réteg vastágsága

termelkút tápterületének határán

kodó nyomás

Fizikai Üzemi
rendszerben egységekben

.... cm- md

.... cm m
ural-
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termelési talpnyomás din/cm- ata

a kút tápterének sugara cm m
Yfj a kút sugara cm m
B rétegtérfogati tényez

H \dszkozitás P cP

Q hozam cm^sec m^/nap.
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Prospecting fór hydrocarbon reservoirs In the light of production

J. KÓKAI

The article deals with the phase phenomena observed in the oil reservoirs during
the prospecting work. This knowledge obtained dming the research stage is absolutely
necessary to an industrial geologist as it comes handy to hím during the elaboration of

the exploitation plán. The author lays open the principle hasis of affluence, back-pressure
and isochronous investigations as well as conditions of their apphcation. In reahty the
actual capacity of the reservoir may be determined by flovr tests, by the continuous
measurements, considering the elasticity of the strata as well as the fluids saturating
them.



1VÉHÁNY MEGJEGYZÉS A SZÉNHIDROGÉNTELEPEK FELTÁRÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN

TIIvESCH LEÓ

(3 ábrával)

Ös9Eefa;Ulás : A száahidrogénkutató- és termel fúrások lemélyítése és a tároló
rétegek kivizsgálása során kell megkapnunk mindazon alapadatokat, amelyek a kolaj-
és földgáztelepek lemávelési tervének elkészítéséhez szükségesek. Ezen adatoktól függ
az optimális lemvelési rendszer kiválasztása. A dolgozat röviden összefoglalja a szénhid-
rogéntárolók megismerésének fbb szempontjait.

A szénhidrogéntelepek feltárásánál elsrend szempont, hogy a lemél}átett kutak-

ból mindazon adatokat megkapjuk, amelyek a tárolók racionális lemveléséhez szüksége-

sek. A hazai gyakorlat az, hogy a kutak helyét a kutatási ületve a termelési geológiai osztá-

lyok határozzák meg és k a fúrások gazdái mindaddig, amig a lemél}dtett, kivizsgált

és többnyire termelésre kiképzett kutat át nem adták a termel vállalatnak. Ez azt

jelenti, hogy elssorban földtani szakembereken múlik a lemvelést és annak gazdaságos-

ságát alapveten meghatározó alapadatok megszerzése.

Egy szénhidrogéntelep feltárásán nemcsak annak lemveléséhez szükséges kutak

lemélyítését értjük, hanem a tárolónak oly mértékben való megismerését, hogy lemvelése

megtervezhet legyen. A mvelési tervben meg kell határozni a földtani és az ipari szén-

hidrogénkészleteket, a telep lemveléséhez szükséges kutak számát és elhelyezését,

a kutak kiképzését és a kutak mködési rendszerét, úgynevezett technológiai rezsimét.

Meg kell állapítani azt az — elsdleges vagy másodlagos — mvelési rendszert, amellyel

adott gazdasági feltételek mellett a szénhidrogének leggazdaságosabban kitermelhetk.

Ki kell számítani a telep várható viselkedését, meg kell határozni a rétegenergia-viszonyok

és a termelés várható alakulását.

Az ipari készlet — vagyis az adott földtani készlet kinyerhet hányada — nem
meghatározott mennyiség, hanem változó: a megfelelen kiválasztott mvelési rendszer-

tl függ. Nem lehet tehát az ipari készletet bármely telepnél a földtani készlet állandó

meghatározott %-ával megadni, hanem azt minden egyes telepre külön, a telep jellem-

zinek, a felliagyási nyomásnak és az adott gazdasági viszonyoknak megfelelen kell

megállapítani.

A szénhidrogéntelepek mvelésének megtervezése, a legmegfelelbb
mvelési rendszer kiválasztása elssorban a telepek kutatása és feltá-

rása során nyerhet földtani megfigyeléseken, ületve azokkal szoros kapcsolatban lev
alapadatokon nyugszik.
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Ezek az alapadatok a következk;
1. A szénhidrogéntároló, és a vele hidrodinamikai kapcsolatban lev kzet tulaj-

donságai, amelyek a kzet ásványtani összetételétl és szerkezetétl függenek. Ezek:
a porozitás, az abszolút — effektív — illetve a különböz fázisokra vonatkozó relatív

áteresztképesség, a pórusméret-eloszlás; a tárolókzet kompresszibilitása; a felületi

tulajdonságok, a különböz folyadékokra vonatkozó nedvesíthetség, elnyomulási és

visszahúzódási peremszögek, a határfelületi feszültség' és kapilláris nyomás. E tulajdon-

ságoktól függen alakulnak a kzetben a telítettségi viszonyok: a tapadóvíz-tehtettség,

az egyes fázisok közötti átmeneti zónák vastagsága és a különböz termelési módszerekkel

történ lemvelés után a telepben visszamaradó olaj aránya, más szóval a maradék olaj-

tehtettség.

2. Ismernünk kell a fenti tulajdonságok térbeh eloszlását a telepben és a telep

geometriai alakját. Az olaj- és gáztárolók várható teljesítménye nagymértékben függ

a szénhidrogéncsapda típusától, a tárolókzetnek a szomszédos formációkhoz való viszo-

nyától. Lényeges ismernünk, hogy a telep zárt vagy nyitott, milyen kiterjedés, illetve

térfogatú víztárolóval áU összefüggésben, a mvelés folyamán milyen mérték vízután-

áramlással számolliattmk.

Ismernünk kell a telepben a különböz fázisok elhelyezkedését: az olaj — víz,

gáz— olaj, illetve gáztelepekben a gáz— víz határok helyzetét és az átmeneti zónák vas-

tagságát a mvelés megindítása eltti, kezdeti állapotban.

E kérdésekre — a telep termelésének megindítása eltt — egyedül a mélyföldtani

megfigyelések adhatnak feleletet.

3. Ismernünk kell a kezdeti telepnyomást és telephmérsékletet. Az egyes kutak-

ban mért értékeket azonos mélységre — a tároló középszintjére, az olaj— víz határra,

vagy a gáz— olaj határra — számítjuk át és ezek alapján határozzuk meg a telep átlagos

nyomását és hmérsékletét.

4. Ismernünk kell a telepfolyadékok — a rétegvíz, és a szénhídrogénrendszer —
tulajdonságait a telepviszonyok között, azaz a tárolóban uralkodó nyomás és hmérséklet

mellett, valamint ezen tulajdonságok változását a nyomás és a hmérséklet csökkenésé-

vel. Meg kell határozni a rétegvíz oldott sótartalmának vegyi összetételét. Ismernünk

kell a rétegvíz viszkozitását és kompresszibüitását telepviszonyok között.

Elsrend fontosságú, hogy pontosan ismerjük a tárolt szénhidrogénrendszer

pontos összetételét, az olaj, a földgáz viszkozitását, kompresszibihtást stb. Olajtelepek-

nél nélkülözhetetlen adat az olaj térfogati tényezjének és a buborékpont nyomásának,

illetve az oldott gáztartalonmak ismerete a telep termeltetését megelz, kezdeti álla-

potra. A telep lemvelésének megindítása eltt nyomás alatti talpmintát kell venni és

azon laboratóriumban PVT mérést keU végezni, azaz meg kell határozni a rétegfolyadék

térfogatának alakulását a nyomás és hmérséklet függvényében. Ha ez a mérés nem tör-

tént meg idben, úgy a> rétegnyomás lecsökkenése után vett mintából csak hozzávetleges,

becsült adatokat kaphatimk, ami nagymértékben bizonytalanná teszi a telep rezervoár-

mechanikai vizsgálatát.

Gáz és gázcsapadék telepek esetében ismernünk kell — a kútból állandósult,

egyensúlyi állapotban, meghatározott nyomáson és hmérsékleten vett minta vizsgálata

alapján — a szénhidrogénrendszer pontos összetételét, fázisviselkedését. Csak ennek

ismeretében lehet megállapítani, hogy milyen jelleg szénhidrogénteleppel: szárazgáz

teleppel, nedvesgáz teleppel vagy gáz-csapadék teleppel van dolgmik.

a) A szárazgáz telepekben a szénhidrogének csak gázfázisban vannak jelen és a

termelés folyamán a felszínen sem válik ki a gázból csapadék.

b) A nedvesgáz telepekben réteghmérsékleten a szénhidrogének mind gázfázis-

ban vannak, de a termelés folyamán a kútban és a felszínen kondenzátum válik ki.
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c) A. gáz-csapadék telepekben a szénhidrogének egy része a telepben folyadék-

fázisban van, vagy a termelés folyamán a nyomás csökkenése folytán folyadékfázis

alakul ki. Ez utóbbiak a harmatpontos vagy retrográd telepek.

Ha egy retrográd gáz-csapadék telep ilyen jellegét nem ismerjük fel idben és

mvelése folyamán a telep nyomása bizonyos érték alá csökken, akkor a megfelel eljá-

I

rással kitermelliet gazolinkészlet nagy része teljesen elveszik számimkra.

A kutatófiirásoknál kutanként általában több réteget vizsgálnak meg egymás

után és a kivizsgált rétegeket elcementezik, kizárják. Ha kell idben a szükséges mánta-

;

vételt elmulasztjuk azt már nem, vagy csak költséges kútmimkálatok árán tudjirk

j

pótolni.

' A fent felsorolt adatok birtokában és az egyes jellemzk — mint a kúthozam,

I
gáz— olaj viszony, viz— olaj viszony stb. — termelés alatti megfigyelése alapján meg kell

becsülni, hogy a telep termelése során milyen energiák fognak szerephez jutni — az elre-

nyomuló peremi viz, vagy a kiterjed gázsapka kiszorító hatása, az olajból kiváló gáz

rugalmas energiája, a felületi energia vagy a gravitáció hatása — és ezek milyen arányban

vesznek részt az olajküiozatalban.

Természetesen a szénhidrogéntelepek feltárása folyamán szerzett ismeretek alap-

ján csak durván lehet becsülni a mvelés során szerephez jutó energiákat, azaz a telepek

várható mködési rendszerét. Ennek pontos meghatározása csak a telepek bizonyos

ideig történ termeltetése után lehetséges, ha pontosan ismerjük a kitermelt szénhidro-

gén- és vízmennyiségeket, a rétegnyomás alakulását és a tárolóban lev fluidtxmok

tulajdonságainak alakulását réteghmérsékleten a nyomás fürggvényében. Ha a fenti

adatok birtokában megállapítottuk a vizsgált idszak alatt a telepbe benyomult víz

menn5dségét, akkor az anyagmérleg-egyenlet segítségével meghatározhatjuk a külön-

böz energiafajtáknak a kiszorítási folyamatban való részvételi arányát, azaz a vízzel

történ kiszorítás hatékonyságát, a szabad gáz hatékonysági fokát és az oldott gáz

hatékonysági fokát.

A tárolókra és a tárolt fluidumokra vonatkozó alap-
adatok megismerése a következképpen történhet

:

1. A fúrás folyamán közvetlen földtani megfigyelések, illetve a magfúrások mag-
mintái és a folyadék- vagy gázminták laboratórimni vizsgálata alapján.

2 . A tárolókzet bizonyos fizikai tiilajdonságainak (pl. a természetes potenciál,

az ellenállás, az indukció, a természetes és gerjesztett radioaktivitás, a szónikus hxdlá-

mok terjedése stb.) kvantitatív értékelése alapján.

3 . A tároló rétegekbl a kutakba történ beáramlás mennyiségi és minségi vizs-

gálata, a telepnyoniás — (a nyomásemelkedési görbék értékelése) — valamint a kutak
kapacitásának mérése alapján.

Nagyalföldi szénhidrógéntelepeink tárolókzete általában mind vizszintes, mind
függleges irányban változékony kifejldés. Különösen vonatkozik ez a kristályos alap-

hegységre települt, illetve az alsópannón alsó részén található képzdményekbl álló

tárolókra Bihamagybajomban, Piisztaföldváron, Pusztaszllsön, Battonyán, a flis

tárolóra Hajdúszoboszlón és a demjéni olajtelepekre.

Pl. a pusztaföldvári ,, Békés” szint igen heterogén kifejldés, finom- és durva-
szem homokkbl, laza homokokból, aprószem és durvaszem konglomerátumból,
breccsából és mállott kristályos palából álló telep. Eemvelési szempontból azonban
mindezek a képzdmények egységes hidrodinamikai rendszert alkotnak. Ilyen telep meg-
ismerésének legmegbízhatóbb módja, ha megfelel számú kútban folyamatos magfúrás-
sal harántoljuk a tárolót, magas magkihozatalt érünk el és a maginintákat teljes egészé-

ben laboratóriumi vizsgálatnak vetjük alá. Ersen heterogén telepekben, illetve ott, ahol

a különböz karotázsmódszerek eredményeinek pontos értékelése nem lehetséges, ezen
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az ún. magszelvény módszeren kívül nincs más lehetségünk a tároló alapos megismeré-

sére.

A tárolókzet fizikai tulajdonságainak az egész telepre vonatkozó értékelésénél

világviszonylatban egjrre nagyobb szerephez jutnak az ún. statisztikai módszerek. így
az egyes paramétereknek az egész telepre vonatkozó átlagát nem a kutankénti átlagból,

vagy a terület szerint súlyozott átlagból, hanem mindig a kzettérfogat szerint súlyo-

zott átlagból számítják.

A másik fontos tényez a fázishatárok pontos megállapítása a telepben. Ismere-

tes, hogy az olaj— víz — st kisebb mértékben esetleg a gáz— olaj — határ nem feltét-

lenül vízszintes sík, hanem a tárolókzet tulajdonságaitól, a tároló kialakrásától és a

talpi víz áramlásától függen ferde is lehet.

J. ábra,. Dlt olaj— víz határ a talpi víz áramlása esetén

Fig. I. Inclied oil — water boundary in case of bottom water flow

A tárolónak a különböz fázisok által tehtett részei között átmeneti zónák talál-

hatók, amelyek vastagsága, illetve az egyes fázisokra vonatkozó teUtettsége a pórus-

méret-eloszlás és a tárolókzet felületi tulajdonságai szerint változik:

A kzet kapillárisaiban a víz-, olaj- és gázteUtettség a kzet felületi tulajdonságai-

tól és a kapillárisok, pórusok méretétl függ kapilláris erk és a felhajtó erk közötti

egyensúlynak a függvénye.

ahol

Pc =
2(TCOs6 „7= gn (01 - Qi)

= a kapilláris nyomás

g = a nehézségi gyorsulás

= a nehezebb folyadék srsége

^2 = a könnyebb folyadék srsége
h = a kapilláris felemelkedés

a = a felületi feszültség

O = a peremszög

r = a kapüláris sugár.

Hidrofil kzet — amilyen a tárolókzetek többsége — és kis pórusméretek ese-

tén a kzet nagyrészt vízzel tehtett, st lehetséges, hogy a telep kialakiüásakor felhal-

mozódó olaj a tároló egyes részeibl egyáltalán nem tudja a vizet kiszorítani.
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Ha a tárolóban az olaj— víz határ alatt a víz áramlásban van, akkor az olaj— víz

határfelület dlése meghatározható;

ahol

, dh fl'U f

k Aq

a = a mértékegységek megválasztásától függ állandó

u = áramlási sebesség

/ = porozitás

k = áteresztképesség

Aq = az olaj és a \dz közötti srség-különbség.

I

GázlelHetlség %
100 80 60 ^0 20 0

z. ábra. Relatív áteresztképességi görbék (B o t s e t szerint). Magyarázat: i. I,aza homok,
2. Homokk

Fis;. 2. Relatíve permeability curves (after Botset). Explanation: i. I,oose sand, 2. Sandstone

így például e képlettel számítva az adódik, hogyha egy talpi vizes olajtelep alatt a

víz 20,4 cm/év sebességgel áramlik
,
akkor 3500 m távolságon az olaj— víz határ mély-

sége 10 m-rel változhat (ha ^ = 50 md, /j, = 226 cP, / = 20%, Aq = 0,218).

A fentiek következtében elfordul, hogy egységes hidrodinamikai rendszer táro-

lóban azonos mélységben a tároló egy részében olaj, a másikban pedig víz található,

így például Közel-Kelet egjdk legjelentsebb kolajtárolójában a quatari Dukhan
antiklináhsban taláUiató felsjura korú ,,Arab 4” telepben az olaj — víz határ a szerkezet

egjdk szárnyán 30 m-rel mélyebben van, mint a másik szárnyon. Hasonló a helyzet a

pusztaföldvári ,,Békés” szint esetében is.

Az alábbiak az olajgeológusok eltt jól ismert nndennapi fogalmak és csak az

egységes nomenklatúra érdekében térek rá ki rö\dden.

Az olaj — víz határ elnevezést nem mindenki értelmezi egységesen.

A szabad víztükör — nevezhetnénk alsó olaj— víz határnak — az a felület, amely
alatt a tároló teljes egészében (a legnagyobb pórusok is) vízzel van teütve.

Ha a tárolót a kútban e felület alatt megperforáljuk, akkor olajmentes vízterme-

lést kapunk.
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A fels olaj — \áz határ az a felület, amely fölött a kzetben csak mozdulatlan
tapadóvíz van. Ha a tárolót e felület fölött a kútban megperforáljuk, akkor gyakorlatilag
vízmentes olajtermelést nyerünk.

E két felület között helyezkedik el az ún. átmeneti zóna, amelyben a víztehtettség
felfelé csökken. Ha az átmeneti zónában perforálimk, a relatív áteresztképességnek meg-
felelen együttes olaj és víztermelést kapunk. •

Amikor a kútban a szénhidrogéntelepet megnyitjuk, akkor a termelt olaj, gáz és

víz aránya a réteg egyes folyadékokkal való telítettségének, a relatív áteresztképességek-
nek és a viszkozitásoknak a függvénye. Már emhtettük, hogy a teUtettség egyrészt a
kzet felületi tulajdonságaitól és a kapillárisok méreteitl, másrészt az esetleges dina-
mikai tényezktl függ.

Gál

3. ábra. A porózus közegben végbemen egy-, két- és háromfázisú áramlás (heverett szer int)
Fig. 3. One-, two- and three-phase flow in a porous médium (after I, e v e r e t)

Ismeretes, hogy ha a kzet pórusai különböz rétegfolyadékokkal (olaj, víz, gáz)

vannak tehtve, akkor az egyes fázisokra vonatkozó ún. effektiv áteresztképesség min-

dig kisebb az abszolút áteresztképességnél. Az effektiv és az abszolút áteresztképesség

arányát relatív áteresztképességnek nevezzük. Ez a kzet minségétl és tehtettségétl

függ. A relatív áteresztképesség alakulását viz és gáz esetére a 2. ábra mutatja. Ha a

kzet vizet, olajat és gázt tárol, akkor egy-két vagy háromfázisú áramlás lehetséges,

ami háromszögdiagramon (3. ábra) szemlélteten ábrázolható.

Az olaj— víz átmeneti zóna vastagsága hoinokktárolókban általában 0,5— 10 m
között változik. Pl. a pusztaföldvári ,, Békés” szintben 2— 6 m.

Készletbecslésnél gyakorlatüag megfelel pontosságot ad, ha az átmeneti zóná-

ban lineáris tehtettség-változást tételezünk fel és az átmeneti zóna közép-szintjével, az

ún. átlag olaj— \úz határral számolunk.

Az olaj— víz határ helyzete — legalábbis megközeUtleg — megállapítható a

karotázsszelvények alapján. Ezzel szemben a gáz— olaj határ kimutatása geofizikai

módszerekkel jelenleg még bizonytalan. Ebben a vonatkozásban a neutron— gamma
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szelvényezésen alapuló eljárás — folyamatban lev — kidolgozása nagy jelentség

lehet.

A szénhidrogéntelepek feltárásával kapcsolatban lényeges, hogy a mélyfúrások-

ban a szénhidrogéntárolók átharántolásakor nyert teljes kzetmag anyagot egy helyen

rendszerezve tárolják. A lemvelés késbbi szakaszában vagy a további kutatással kap-

csolatban bármikor szükség lehet a magmintákon további vizsgálatok elvégzésére.

A fentiek geológus szakembereink eltt nagyrészt ismertek. Elmondásukat azért

tartottam mégis szükségesnek, mivel az ismertetett szempontok figyelembevétele a szén-

hidrogéntelepek mvelésének tervezésénél elsrend fontosságú.

Somé Notes on the Exploration of the Hydrocarbon Reservoirs

L. TII^EvSCH

\Vhile sinking hydrocarbon wildcat and producing wells and testing productive
layers al fundamental data necessary to prepare an exploitation plán fór oil and gas
reservoirs must be obtained. The choice of the optimál exploitation System depends
on these data. The paper summarizes the main featrés of studying hydrocarbon
reservoirs.
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FÖLDTAN-KUTATÁSUNK HELYZETE ÉS FELADATAI

(Elnöki megnyitó)

DR. KERTAI GYÖRGY*

Tisztelt Közgylés!

A természet megismerése, a természeti törvények, adatok összegyjtése, összefüg-

gések tisztázása viszi elre az emberiség fejldését. A földtan területén mimkálkodók ered-
ményeit két oldalról fenyegeti e tudományos megismerés elliomályosításának veszélye : az
iparban dolgozóknál a tárgyilagos és a szükséges korszer teljesség igényével szemben, a
termelés szkített szemlélete, a gyakorlati ,,rutin” igénytelenségével járó elfásulás veszé-
lye. A tudományos intézmények munkásainak tevékenységében az egyéni dicsség vágya,
az alkotó személyének elképzelése és szempontja homályositliatja el a tárgyilagos és leg-

fontosabb megismeréseket. Különös dolog, de ebbl a két veszélybl kell kiindulni egy
olyan állami hivatal feladatának tisztázásánál, mely hivatott a magyar föld tudományos
és gyakorlati megismerésében az állam érdekeit védeni és az állam segítségét nyújtani.

Kedves Kartársaim 1

K közgylés megnyitójában eltérve társulatunk hagyományaitól és a részemrl is

az eddig megnyitott három közg}dílésen követett szokásoktól, nem egy tudományos tárgy-
kör feldolgozásáról számolok be. Indokolja ezt már annak magyarázata is, hogy a szokásos
tavaszi id helyett ez év telén gyltünk össze az éves közgylés megtartására. Ezt ugyanis
az országos földtani irányítás szervezetének hosszú ideig tartó tisztázatlansága indokolja.
Ez év felében csúcsosodtak azok a problémák, melyek a földtani kutatás szervezetét
illeten évek óta kavarogtak. Nem lett volna értelme közgylésünk elé hozni megoldatlan
problémákat, miután közösségünk elvárja tlünk, hogy arról beszéljünk, amit legfonto-
sabbnak tartimk.

Most sem számolhatunk be még a kérdések és nehézségek megoldásáról. De el-

mondhatjuk azt, hogy milyen feladatot látunk, hogyan tervezzük ügyünk elbbre vitelét

a magyar népgazdaság és a magyar földtan tudományának, e tudomány mvelinek
érdekében.

Kérhetjük most már nemcsak a Magyarhoni Földtani Társulat fóriunán a segítséget
és a bírálatot földtant mimkáló közösségünk minden jószándékú tagjától. Mi, a magyar
föld mélyének fáradhatatlan és tudományosan izgatott kutatói csak kéz a kézben össze-
fogással lehetünk hivatott rei és elrevivi ügyünknek. A tudomány nemzetközi egysé-
gében is csak így lehetünk a magyar földtan és nem egyéni érdekek képviseli.

A feladatok felmérését megkönnyítend összeáUítottuk az ország földtani vonat-
kozású munkahelyeit. Az összeállítás nem teljes, hiszen pl. a belügy-tanácsi szervek és a
H. M. földtani igény feladatköre nem szerepel a kimutatáson, holott geofizikusaink már
ilyen területeken is mködnek. A felsorolt mmikahelyek nagy részén már egyetemet vég-
zett geológus vagy geofizikus dolgozik. Egyes helyeken talajmechanikus, vagy geológus-
technikus végzi a feladatot, más helyeken csak idnként veszi igénybe a földtan vagy
geofizika segítségét.

* lílmoudta a Magyarhoni Földtani Társulat 1964. december i6-án megtartott közgj-lésén.

I
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A munkahelyek egy részén a Tudományos Akadémia, a Mveldésügyi Miniszté-
rium, és részben a Központi Földtani Hivatal intézményeiben a f feladat alapkuta-
tás jelleg. \Tleniényünk szerint — és ez az Országos Távlati Tudományos Terv 7 sz.

ffeladata programjában is megmutatkozik — alapkutatás érték nimikát az ipar terüle-

tén is lehet és kell végezni. A KFH egyik els feladata a földtani alapkutatások összhang-
jának és jelentségéhez mért megbecsülésének biztosítása. Ennek keretében ersítenünk
kell az egyéb területen dolgozó geológusok tudományos szint munkálkodásának lehetsé-
gét. Ehhez természetesen maguknak az ipar területén dolgozó kartársaknak a segítségére
is szükség van.

Hazánkban a szükséges földtani alapkutatások jellegére vonatkozóan szabadjon
idéznem Szádeczk y-K a r d o s s Elemérnek egy ez évben elkészült akadémiai be-
adványának fontos sorait. E sorok a magyar föld szerkezetére vonatkozó alapniegállapítás-
ból, élesen a földtan gyakorlati célkitzéseire mutatnak rá

:

,,Magyarország, mint a Kárpáti medencék központi része — a világ ismert két leg-

fbb szerkezeti típusától (hegységképz és táblás terület típus) egészében és részleteiben

is eltér, különleges földtani alakulat. A hegyképzdési övéktl a Kárpáti medencéket
a földkéreg feltn vékonysága, a nagy táblás területektl pedig gyrdési övezettel
körülfogott gyors, süllyedéses jellege különbözteti meg. Magyarország területének legfbb
földtani jellemzi: a mezozóos és hamiadkori folyton változó üledékgyjt :nedencéinek
viszonylag szíík volta és fiatal vulkánossággal többnyire átsztt állapota, valamint a fel-

szín közelében az ids, mélymagmás és metamorf képzdmények alárendelt kifejldése.
Ennek megfelelen ásványi nyersanyagai elssorban üledékes eredetek (barna- és fekete-
kszén, kolaj, földgáz, bauxit, mangánérc, kovaföld) másrészt a magmás mködéshez,
fleg a fiatal vulkánossághoz kötöttek (színes érc és különleges agyagfajták, vulkáni kzet-
féleségek, pl. perlit). Különlegesek az ásványi nyersanyagképzdést meghatározó geo-
kémiai és geofizikai folyamatok is. i . A kiemelked földköpeny boltozat felett kivékonyo-
dott kéreg felszíne folyton változó, kisebb üledékgyjt medencékre szakadozik. Ez okozza-
a gyakori, de hamualkotókban gazdag kszénképzdést, általában üledékes képzd-
ményeink típusainak gyors változását és gyakori, ún. éretlenségét (osztályozatlanság
stb.)”

Ezek a körülmények utalnak a legfontosabb földtani és geofizikai alapkutatások
szükséges célkitzéseire.

Összefoglalva, ugyancsak részben >S z á d e c z k y-K a r d o s s Elemér nyomán,
legfontosabb alapkutatási feladataink a következk: i. A fels kéregre vonatkozó mély-
szerkezet-kutatások, 2. gravitációs elektromos és szeizmikus geofizikai módszerek el-

méleti kérdéseinek szintézise a földtani vizsgálatokkal, az ennek érdekében megkezdett
modell kísérletek fejlesztése, 3. a hmérséklet és nyomásmegoszlás vizsgálata, a geoter-

mikus energiatermelés és egyéb nyersanyagok kutatása megalapozásának szempontjából,

4. anyag-migrációs és akkumulációs törvényszerségek vizsgálata a gázok, a víz és az
elemvándorlás szempontjából, a meginduló rendszeres ritkaelem-kutatást irányító tör-

vényszerségek feltárása, 5. a geokronológiai és geotermometriai vizsgálatok folytatása,

rendszeres és széleskör izotóp elemzések bevezetése.
Engedje meg az igen tisztelt közgylés, hogy itt egy-két mondat idejére meg-

szakítsam elnöki megnyitóm elre jelzett fonalát és jelentsem, hogy a Központi Fizikai

Kutatóintézetben Kiss István, M a t u s Lajos és Opauszky István segítségével

megkezdtük hazai üledékeink stabil szénizotópjainak rendszeres vizsgálatát. Az els ered-

mények rendkívül érdekesek. Élesen elkülöníthetk a mezozóos üledékek szénizotóp
arányai a harmadidszaki üledékekétl, ezektl ismét alapveten eltérnek a kolajok
szémuinségei. A parádsasvári andezit kalcitja a harmadidszaki üledékek kalcitjához

hasonló szénminséget mutat. Ezeket a vizsgálatokat az elkövetkez idben jelentsen
fejleszteni akarjuk.

Visszatérve megnyitóm vállalt feladatának teljesítésére, folytatom alapkutatásimk
további feladatainak összesítését:

6. A kzetösszletek. változékonysága, faciológiai és üledékföldtani szempontból,
s e megállapítások feltérképezése. 7. Helyi és részletes szerkezetföldtani vizsgálatok abból
a célból, hogy a regionális tektonika véleményem szerint helytelen deduktív módszerével
szemben induktíven alapozzuk meg a nagyon is szükséges szerkezetföldtani szintéziseket

is. 8. Paleontológiái, biosztratigráfiai, paleobiológiai és ,,klasszikus” rétegtani vizsgálatok

és összesítések fol3datása és ezek beleUlesztése a neo-európai rendszerbe. 9. Módszertani
kutatások és a mszerfejlesztéshez szükséges alapjelleg kutatások.

Ez utóbbiakkal kapcsolatban már megemlítjük, hogy a geofizika, földtan és geo-
kémia eleven kapcsolatainak fokozására, az elszigeteltség teljes felszámolására van szük-

ség. A geofizikai módszerek alkalmazását a felsorolt feladatánál nem nélkülözheti a geoló-
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gus és még inkább szükséges a geofizikai módszerek fokozottaijb elterjesztése az alkalma-
zott és ipari kutatás egész területén. Itt említem meg, a kibernetika módszerének mi-
elbbi felhasználását, nemcsak az adat-nyilvántartások gyorsabb feldolgozása érdekében,
hanem a rétegtani és üledékföldtani munkálatoknál is.

Ahogy a módszerek fejlesztésére, úgy az alapelvek is revízióra szorulnak. Az 1955-
ben megállapított ,,súlyponti kutatási területek” meghatározását részben az azóta vég-
zett munka, részben az új szempontok alapján feltétlen felül kell vizsgálni, st tovább-
mehetnénk és magát a si'ilyponti területek megalkotásukkor rendkívül hasznos elvét is kor-
szersítenünk kell. A Távlati Tudományos Terv 7. sz. ffeladatának megfogalmazását is

tudományunk fejldésének megfelelen kell fejleszteni. A tudomány nem merevedhet
meg, mert akkor éppen ,,a távlati terv” válik a fejldés gátjává. Az alapkutatási feladatok
teljesítése az akadémiai munkahelyek mellett az egyetemek, részben a múzeumok tudo-
mányos munkásainak, továbbá földtani és geofizikai intézeteink részbeni feladatkörét
érinti. Ebbl a szempontból is (az oktatás késbb érintend kérdéseitl függetlenül) meg
kell említeni súlyos aggodalmunkat, egyetemeink egyes földtani tanszékeinek betöltetlen-

sége és az intézeti tanári rendszer kiépítetlensége miatt. Mindannyiunk egyöntet kíván-
sága az, hogy tiszteleti elnökünk Vadász Elemér, a mai magyar földtani iskola ki-

alakítója minél hosszabb ideig hirdesse még a katedrán is termékenyít és kritikus földtani

szemléletét, de súlyos következményekkel járhat az, hogy az Eötvös Eóránd Tudomány-
egyetem, a szegedi József Attila Tudományegyetem földtani tanszékei, a miskolci Mszaki
Földtani Tanszék betöltetlen és bizonytalan, utánpótlási nehézségekkel küzd budapesti
mszaki egyetemünk nagymúlti'i Ásvány-I''öldtani Tanszéke.

Az alkalmazott tudományos tevékenység fejlesztése elssorban két intézetünk
munkáját igényli. Az ország korszer, rendszeres földtani és geofizikai feltérképezését foly-

tatni kell, ismételjük már elzén elmondott gondolatunkat: amíg az Országos Földmérési
és Térképészeti Hivatal feladata a felszín — tehát egy sík pontos formai feltérképezése —

,

addig a földtan és geofizika intézményeinek feladata az ország mélyének sok száz, vagy
sok ezer síkjáról az anyagminséget is feltüntet térképek szerkesztése. Az egyszeríí tér-

képezés feladatán túlmenen, még növeli a feladat bonyolultságát a történeti dimenzió,
az, hogy több id állapotát, st változásait is ábrázolnia kell térképeinknek. Ivzt a hatal-

mas feladatot csak fejld, és sokoldalú anyagvizsgálati, geokémiai és geofizikai mszeres
munkával lehet megoldani és az is természetes, hogy ezt a feladatot egyedül a M. Áll.

Földtani Intézet és az líötvös Loránd Geofizikai Intézet nem oldhatja meg. Szükséges
ehhez valamennyi földtani munkahely egységes szempontú tevéken y.sége, gondos, cél-

tudatos adatgyjtése. ívnek az egységes szempontnak szervezeti érvényesítése, st az
elméleti, értelmezéi munkák összehangolása is a Kl'H feladata.

A térképezéshez szükséges külszíni és anyagfeldolgozó munkát azonban a minség-
igény természetes fokozása mellett gyorsítani kell. A minség fokozása alatt értjük azt,

hogy egyre több adatra kell határozott választ adjon a térkép és a geofizika, mélyfúrások,
mélyreható anyagvizsgálatok szintézisével és a mélyföldtani átnézetes és részletes tér-

képek kiadását is meg kell kezdeni. E rendszeres és távlataiban átgondolt munkát azonban
úgy kell tervezni, hogy a nyersanyagkutatás, építésföldtan operatív, rövid tervszakaszai-
ban jelentkez igényeit is idben földtanilag és geofizikailag megalapozzuk. Ezenkívül ter-

niészetésen az ásványi nyersanyagkutatás számára, esetleg kom])lexen, prognosztikus tér-

képek vázlatos, majd részletesebb megszerkesztését is célul kell kitznünk.
A Földtani és Geofizikai Intézet 1964. évi tervében kitnen megkezdett irányban

összehangolt munkatevéken3\ségét ersíteni, szélesíteni szükséges. Ugyancsak a M. Áll.

Földtani Intézet által megindított mérnökgeológiai térképezés fejlesztése viszi majd elre,
az országos telepítés-politikának megfelel megoszlásban a földtan jelents feladatainak
teljesítését a hazánkban még mindig elhanyagolt építésföldtani munkák terén. A Földtani
Intézetben minél elbb megfelel anyagvizsgálattal alátámasztott építésföldtani osztályt
kell szervezni, ahol lehetség nudlik arra, hogy a rétegtani és szerkezetföldtani adatokat a
mérnökgeológiai igényekkel szintézisbe hozzuk. Ugv^anilyen irányú fejldés az Építésügyi
Minisztérium illetékes intézményeiben is megindul. A szükséges koordinációt a Földtani
Hivatalnak kell biztosítani. A munkák alkalmazott tudományi szinten való fejlesztése
érdekében hasznos lenne, ha a 1\I. Áll. h'öldtani Intézet egj^es, az építésföldtan szükség-
leteinek kielégítése érdekében megbízásos feladatokat vállalna.

A mérnökgeológiai térképek a nemzetközi elírásoknak megfelelen fel kell tüntes-
sék a fel.színközeli vízadatokat is. A vízföldtani feladatokat illeten ezenkívül még a követ-
kezket kell leszögezni: a h'öldtani Intézet gazdag adattára, a Geofizikai Intézet és a mély-
fúró vállalatok földtani, elektromos és rádióaktív szelvényanyagának felhasználásával
minél elbb korszerbb, mélyföldtani értékelést kell adjunk földtani, szerkezeti egy-
ségeink víztartó rétegösszleteinek rétegtani és szerkezeti helyzetérl, hogy ezzel segítsük
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az Országos Vízügyi Figazgatóság és szervei nagy és egyre jelentsebbé váló feladatát, a
vízkutatást és a víztermelést.

Az ország geofizikai, fleg szeizmikus és elektromos adatait véleményem szerint
máris sokkal nagyobb mértékben lehetne felhasználni a víztartó rétegek szerkezeti és
rétegtani adatainak megállapítására, részben a víztermelés, illetve kutatás és a geotermikus
energia-lehetségek nyomozása érdekében. F vízföldtani adatok nélkülözhetetlenek a
bányaföldtani mmikálatokban, általában a szilárd ásványi nyersanyagkészletek, a kolaj
és földgáz felhalmozódások értékelése, termelése és kutatása során is.

Az ásványi nyersanyagok reménybeli kutatási területeinek kijelölése elvezet már
bennünket az ipari kutatási tevékenységhez. A földtani kutatás állami irányító szerve az
elbbiekben vázolt feladatokat mindenkor a célkutatási feladatokkal gazdasági és tudo-
mányos összhangban kell hogy tervezze.

Ismételten és itt is hangsúlyozzuk, hogy a tervezhetetlen tudományos kezdeménye-
zésnek az alkotókedvbl fakadó, esetleg meglepen új ,

szenvedélyes tudományos képzel-
ernek, ahol erre alap van nyitva kell hagyni a lehetségeket. Nem szabad, hogy mi is az
amerikai tudományszervezést kritizálók által ostorozott ,,konformizmus” hibájába
essünk. A munka volumen zömét azonban tervszeren alapozzuk meg. Legyen széles a
beton, melyet építünk, mert nagy sebességet, sebesség-csiícsot csak így lehet elérni vagy
javítani. De a beton szélén lev korlát áttörése ,,halálos balesetet” okozhat. Tudjuk, hog>’
igaza van E. R a u t s e pnek, aki azt írja ,,az agyon ellenrzöttség éppen a legkiválóbb
kutatókat riaszthatja vissza”. De viszont a közös er közös vektoraként a cél és igény
érdekében a pályát meg keU tervezni.

A KFH egyrendbeli kötelessége az itt feltüntetett területek földtani terveinek össze-
hangolása, az éves kutatási tervek összesítése és értékelten jóváhagyásra való felterjesz-

tése a kormányhoz. E nnmka eredményeként az ásványi nyersanyagkészletek összesítése.

A kutatási tervek végrehajtása közben a komplex kutatás elveinek érvényesítése mellett
ügyelni arra, hogy hazánk földje egyre tökéletesebb megismerése érdekében valamennyi
földtani munkahelyen núndent megtegyünk.

Ezt csak rigy lehet végrehajtani, ha geológus, geofizikus kartársaink személyi
igényei és szervezeti problémái megoldódnak. Ha biztosítjuk, hogy az ipar területén, s az
oktatásban dolgozó geológus és geofizikus kézzelfoghatóan érezze, hogy hozzátartozik
földtani tudománymvelésünk, s ezzel a népgazdaság szánjára értékes közös, együttes er-
feszítésünk megbecsült szervezetéhez. Ezen való munkálkodást tartjuk a földtan legfbb
állami szerve egyik f feladatának. A feladat megkövetelt szint teljesítéséhez tartozik
mszerezettségünk, elssorban geofizikai mszerhelyzetünk megoldatlansága. Egyik leg-

sürgsebb, sok energiát igényl feladatimk, hogy újra beinduljon a korszer magyar
geofizikai mszergyártás és valamilyen módon megoldjuk a szétesett, szervezetlen geo-
fizikai mszergyártás problémáját. Ezt nemcsak hazai földtani kutatásimk, hanem egykor
jónev mszerexportrmk is megköveteli.

Fejldésünk elengedlietetlen feltétele a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Az
1965. év folyamán kb. 140 geológus, illetve geofizikus külföldi utazása lesz szükséges és
lehetséges a hivatalos feladatok teljesítésére. Ebbl . kereken 120 ft a KFH terv'ezett

meg különböz KGST, kétoldalú együttmködés és nemzetközi konferenciák, vándor-
gylések érdekében. Ezeknek az utazásoknak és a külföldrl hozzánk érkez szakemberek
fogadásának megszervezése is központos feladat.

Nagyobb mértékben és szervezetten kívánunk azonban foglalkozni a geológus —
geofizikus szellemi export kérdéseivel. Ismeretes, hogy jelenleg Mongóliában, Kubában,
Irakban, Maliban és Guineában dolgoznak magyar geológusok. 1965-ben folytatjuk ezeket
a munkálatokat, 1966-tól pedig KGST határozat alapján igen megtisztel és izgalmasan
szép feladatként Mongóliában i : 200 000 lépték földtani térképez expedíciót, illetve ex-
pedíciókat kell szervezzünk. Állandóan jelentkezik azonban a külkereskedelem igénye,
elssorban a fejldésben lev országok felé geológus és geofizikus szakemberek kiküldésére.
Sokszor szakemberhiány natt maradnak ezek a feladatok megoldatlanok. Kevesen
vagyunk idehaza is. Ennek ellenére mindenképpen arra törekszünk, hogy minél több ilyen

külföldi feladatot vállalliassunk, mert ezzel nemcsak a magyar földtani tudomány hír-

nevét öregbítjük, hanem látókörünket szélesítjük, és ezzel a hazai kutatást is szolgáljuk.

E feladatok teljesítését ugyanúgy mint az itthoni problémák megoldását nehezíti a szak-
emberhiány.

Évekkel ezeltt szklátókörén ítéltük meg geológus és geofizikus szükségletünket.
Évekig kevés embert fogadtunk az egyetemekre. 5 év óta hangoztatják bányászaink, a
különböz karsztvíz ankéteken a hidrogeológusképzés szükségességét és ez még ma sem
indult meg. A mérnökgeológiai általános képzésen belül az építésföldtan említett fel-

adatainak teljesítésére megfelel szakmérnökképzés szükséges. A kutatásainkban velünk
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karöltve dolgozó fúrómémök igény is kielégítetlen, hazánkban ma sincs még fúrómémök-
képzés.

Geológus és geofizikus szakembereink mimkáján megfelel technikus, vagy kollek-

tor gárdával könnyíthetnénk. Geológiai technikumunk sok kiváló segítséget adott már
mimkánkhoz, de véleményünk szerint a jelenlegi ,,kis geológus” képzés nem felel meg a
követelményeknek. Érettségizett földtani szakmimkásképzés kell hogy a jöv útja
legyen és felsfokú geológiai technikmnon képezzük ki a bányaföldtani, mélyfúrás-
geológiai szolgálatra alkalmas szakgeológus gárdát.

A földtani oktatásnak az egész magyar nevelésügy terén fennálló elhanyagoltsága
kérdésében messzemenen egyetértünk d r. K o c h Sándor kiváló eszmefuttatásával,
amely a ,,Felsoktatási Szemlé”-ben jelent meg, s melyet dr. Földvári Aladár
kitn gondolatai egészítettek ki. Fontos feladatmik a világnézeti nevelés és a megfelel
általános mveltség megalapozása érdekében az, hogy a földtan oktatásának biztosítsuk
az azt megület helyet. Mindig elttem van a Szovjetmiió példája, ahol Moszkva fölött

a Lenin-hegyen emelked Lomonoszov egyetem legfels emeletein, a három legszebb
emeleten a földtani gyjtemények helyezkednek el, hogy amikor onnan kitekint az ember,

úgy érzi, hogy abban az országban tudják, mi a földtan helye és jellege a népgazdaság fej-

lesztése érdekében.

Kedves Kartársaini!

Ahogy jelen elnöki megnyitómban sem tudom szétválasztani a társulat ehiöki fel-

adatát a hivatali elnökétl, úgy földtani hivatali elnök mivoltomban sem tudok elszakadni
az olajgeológus hivatástudatától. Országimk jelen gazdasági helyzetében lelkesít és izgal-

mas gondolat, hogy akár egy uagylengyeli méret olajtelep, vagy Hajdúszoboszló méret
földgáztartó alakulat felfedezése milyen sokat lendíthet a népgazdaság fejldésén.
A Szegedi-medence újabban megismert földtani képe biztató reményekre jogosít. Az
országnak ezen a részén egy esetleg a népgazdaság fejldése szempontjából ugyanilyen
iia-gy jelentség szénliidrogénterület felfedezése ugyanúgy rajtunk múlik geológusokon,
geofizikusokon, mint ahogy rajtxmk múlott elssorban az, hogy ma naponta több mint
2 millió m® hazánk földgáztermelése és egész energialielyzetünkre kihat az a tény, hogy el-

készült az Alföldrl Budapestre és az északi iparvidékre vezet gázvezeték.
A hivatástudat és a munkaköri kötelesség szaktársaink többségében az átlagnál

magasabb szinten egyesül. Ezért, bízva mindannyiuk egyetértésében, a feladat és meg-
valósítás szépségeinek örülve, a kutató és szervez embertl megkövetelt derlátással
nyitom meg Társulatunk 1964. évi közgylését.



V.

Lassan vörösessé vált a kés délutáni nap az Alföld végtelen síkságán, amidn
P a p p Károlyt utolsó útjára kísértük. Szülfalujának megindítóan egyszer sírkertjében,
szülk, nagyszülk és rokonok hosszú sorban elrendezett sírjai mellé eresztették le kopor-
sóját. Testét magába fogadta a föld, melynek egész életén keresztül odaadó mimkása volt.

Hosszú, sok embertársától félreértett, nem ritkán hamisan félremagyarázott élet vég-
akkordja hangzott el ezen a nyári délutánon a tápiósághi kis temetben, mikor a község
nagy halottjának ravatalánál a gyászoló özvegy, család s a falu apraja-nagyja mellett
szinte gyásszal szívükben búcsút vettek P a p p Károlytól barátai, tanítványai és egy-
kori munkatársai.

A halál mindig a disszonanciák feloldója! P a p p Károly búcsúztatása ennél sok-
kal több volt: a megbékéltség szélesen hömpölyg harmóniáinak áradása, szét az alföldi

rónán, amelynek fia és örök szerelmese volt. Temetése, a Tápió-völgyi kis temetben tör-

tént búcsúztatása sok olyan kérdésre adott feleletet, amelyek megválaszolása élete folya-.

mán elmaradt. IMi, akik nemcsak tisztelettel, hanem szeretettel is álltimk oldala mellett
életében, sírjánál értettük meg igazán az elmúlt élet, a kilenc évtized sok küzdelmét és azt
az életszemléletet, amely a szeretett halottnak annyira sajátja volt.

Éppen a kis temet sirhantjai mutatják, mennyire hozzátartozott P a p p Károly
Tápiósághhoz, ahol családja már nemzedékek óta élte életét, s igyekezett az emberi elme
csiszolásával a népet szolgálni. Itt született P a p p Károly is 1873. november 4-én, mint
P a p p Pál tanító fia. Családjának némi földbirtoka is volt, aminek gondozása, minta-
szer mvelése P a p p Károlynak késbb egyik fontos életfeladata lett; nem öncél, nem
a saját haszon gondolata vezette ebben, hanem a nép iránti szeretet, melynek példamutató
gazdálkodásával kívánta a korszerbb földmvelési .ismereteket átadni s ezzel számukra
a nehéz élet terheit elviselhetbbé tenni.

Életének els szakasza — csakúgy, mint az utolsó is — szülfalujához kapcsolódik.
Itt végzi az elemi iskolát, de a ginmáziumot már Jászberényben kezdi, majd egy évig

a szegedi piaristákhoz jár, visszatér Jászberénybe, az utolsó két évet pedig Iglón tölti. Ott
is érettségizett 1890-ben, majd a budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karára iratkozott be, természetrajz-földrajz szakra. Tanárai között ott találjuk L ó c z y
Lajost, Jurányi Lajost, Margó Tivadart, Szabó Józsefet, H a n t k e n
Miksát, diáktársai között pedig B ö c k h Hugót és Vitális Istvánt. Középiskolai
tanári oklevelét 1898-ban, bölcsészetdoktori diplomáját 1900-ban szerezte meg, disszer-

tációja a Földtani Közlöny 27. kötetében ,,A fornai eocaen medence a Vértesben” címen
jelent meg. Z i 1 1 e 1 munkájának folytatása volt s mind földtani, mind slénytani
vonalon számos kiegészítést ad a világhír paleontológus numkájához. Bölcsészetdoktori
szigorlatát föld- és slénytanból, mint ftárgyból K o c h Antalnál tette le, aki idközben
a geo-paleontológia professzora lett. Melléktárgyai voltak: az ásvány-kzettan (K r e n-

n e r József) és a földrajz (L ó c z y Lajos).
Már egyetemi évei alatt kialakult az a kapcsolat, ami P a p p Károly életét

Lóczy Lajossal szorosan összefzte. 1895-ben már tanársegédje a megyetemen, és

ettl kezdve mindvégig hséges tanítványa, szinte tisztelje L ó c z ynak, akirl mindig

* írta: I)r. R o g s c h I/ász!ó, fclolvastatott a Magyarhoni Földtani Társulat 1064. december
16. -i Közgylésén.
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a szeretet és megbecsülés hangján emlékezett meg. 1/ ó c z y vezetése alatt tette az els
nagyobb feltáró utat a Bakonyban B a c z k ó Dezs és C h o 1 n o k y Jen társaságában.

L ó c z y ajánlatára 1898 nyarán résztvett D é c h y Mór hatodik kaukázusi expedició-

jában. 1900 elején Breslauban dolgozik F r e c h Fr. intézetében, ugyanezen év szén
pedig kinevezik a B'öldtani Intézet geológusának. lígyetemi tanárrá történt kmevezéséig
tartozott a Földtani Intézet kötelékébe.

Közben tanulmányúton volt 1901-ben Münchenben Zittel Károly Alfréd,

Bolognában pedig Capellini intézetében. ív ó c z y vezetésével 1913-ben ismét
Olaszországban, vulkanológiai vizsgálatokban vett részt.

Koch Antal nyugalonibavonulása után a geo-paleontológiai intézet kettévált:

földtani és slénytani intézetre. A földtani tanszéket 1915-ben P a p p Károlylyal töltöt-

ték be, mint nyilvános rendkívüli tanárral, majd 1918-ban nyilvános rendes tanárrá
nevezték ki. Minthogy az slénytan professzora, B r e n t h e y Imre 1917-ben tragikus
hirtelenséggel elhunyt, ettl kezdve az slénytani intézet igazgatását is P a p p Károly
vette át s hosszú éveken keresztül az slénytani eladásokat is tartotta. Az 1930— 31. tan-
évben a Bölcsészettudományi Kar dékánja, majd a következ évben prodékánja volt.

A két világháború közti idben résztvett a madridi (1926), dél-afrikai (1929) és

észak-amerikai (1933) nemzetközi geológiai kongresszuson és 1927-ben a dán I‘'öl(ltani

Intézet 40 éves fennállásának ünnepségén. Mindezen nemzetközi találkozéikról rendszerint
jelents gyjteményt hozott magával, amellyel az intézeti anyagot gyarapította. Részt
szeretett volna venni a nemzetközi geológus kongresszus 1937. moszkvai ülésszakán
is, de miután az útra semmi állami támogatást nem kapott, kénytelen volt errl a tervérl
lemondani.

Mindezeken a nemzetközi találkozókon feleségével, I) r. Balogh Margittal
együtt vett részt, akit 1913-ban vett nül. P'elesége hséges kísérje volt és széles kör
nyelvtudásával is sokban tudott férje segítségére lenni.

A nagy külföldi utak sorának a második világháború kitörése természetesen véget
vetett. P a p p Károly egyre inkább önmagába mélyedvé vált. 1945 decemberében
nyugdíjba vonult. Budapesti lakását igénybe vette a Szövetséges Fálenrz Bizottság. Kgy
ideig a P'öldtani Intézetben kapott szállást, de mikor az újjáépül P'öldtani Intézetnek
szüksége lett erre a szobára is, hazaköltözött tápiósághi ottlionába s attól kezdve soha
többé nem látogatott Budapestre.

Nyolcvanadik születésnapján volt tanítványainak és tisztelinek népes csoportja
kereste fel, hogy a szép ünnepnap alkalmából szeretetének, tiszteletének és ragaszkodásá-
nak kifejezést adjon. Ettl kezdve minden évben felkerestük falusi magányában. Már
örömmel készültünk a 90. születésnap megünneplésére, amire azonban többé nem kerül-
hetett sor. 1963. jiúiius 30-án 90 éves korában csöndesen elhunyt.

A Magyar Tudományos Akadémia 1916-ban levelez taggá választotta, székfogla-
lóját azonban nem tartotta meg. 1918 óta a Szent István Akadémia rendes tagja és l\

.

(matematilíxi-természettudományi) osztályának titkára, késbb ftitkára volt.

A felsorolt életrajzi adatokat egészítsük még ki azzal, hogy P a p p Károly a
Magyarhoni Földtani Társulatnak az 1909- 1918. évek között els titkára s mint ilyen,

a Földtani Közlöny szerkesztje volt. Társulatunk 1942. évi közgylése elnökké válasz-
totta, majd az 1943. közgylés Társulatunk tiszteleti tagjai sorába emelte. Társulatunk
történetében els titkárságának ideje virágzó szakaszt jelentett s tárgyilagos megítélés
mellett nem vitatható, hogy a P'öldtani Közlöny köteteinek hosszú sorában éppen az
szerkeszti munkássága idejére esnek a legtartalmasabb és kétségtelenül nagy gondosság-
gal szerkesztett évfolyamok. Példaszerek, s ezt nem ártana ma is megszívlelni

!

Ezek azok az — lígylehet epikus terjengs.ség — életrajzi adatok, amelyek P a p p
Károly irodalmi munkásságának jegyzékével kiegészítve, máris képet adhatnak egy
hosszxí élet sok-sok mozzanatáról.

Kíséreljük meg ezt a képet élesebbé tenni s vetítsük kissé közelebb magunkhoz
P a p p Károly egyéniségét.

Tudományos munkásságát vizsgálva, feltnik a széles skála. slénytani munkái is

mutatják P a p p Károly széles érdekldési körét; korallok, puhatestek, tüské.sbrek
és emlsök egyaránt szerepelnek az idtállóan feldolgozott anyagban. Ez irányi! munkái
a pontosságra törekvést tükrözik s mentesek minden túlzó eszmefuttatástól. A morfo-
lógiai felismerés pontossága s az így logikusan levonható adatok megszerzése: ez volt s-
lénytani munkáinak legfontosabb jellemzje.

Mint térképez geológus elssorban lírdély területén végzett úttör munkát, s itt

is elssorban a tények pontos rögzítése lebegett célként szeme eltt. Térképez munkás-
sága egész sereg fontos gyakorlati kérdéshez vezetett. Ezek sorából kiemelked az ,,erdélyi
aranynégyszög”-gel foglalkozó tanuhnánysorozata. Sokan felejtették már el, hogy a kis-
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sármási földgáz felszínre hozása ugyancsak P a p p Károly nevéhez fzdik. A kis-

sármási fiírás csaknem napi egymillió m^-es földgázhozamával, amely hosszú évtizedeken
keresztül alig csökkent, Európa legjelentsebb földgázelfordulását jelentette. Olyan
eredmény ez, amelyre méltán lehetett büszke P a p p Károly s amely alapján joggal vár-
ható el az utókortól is, hogy ezt az eredményt elismerje. Akkoriban s azóta is sok szó
esett arról, hogy a Mezség területéir folytatott kutatások célja a kálisótelepek feltárása
lett volna. Nem gondolom, hogy ez a tény P a p p Károly érdemeit komolyan csökkent-
hetné, már csak ezért sem, mert hiszen már egyik 1906-ban megjelent cikkében számol
a földgázelfordulás lehetségével az Erdélyi-medencében. Hogy a kissármási földgázel-
fordulás milyen rragyjelerrtségünek tetszett a gazdasági élet irányítói számára is, mutatja
a terv, hogy a földgázt távvezetéken kívánták Kolozsváron és Nagyváradon át Buda-
pestre vezetni. A terv meghiúsulásáért a kitört világháború felels. A király is kitüntetés-
ben részesítette Papp Károlyt: a Ferenc József Rend lovagkeresztjét adományozta
neki.

Nem hallgathatjuk el vízföldtani szakvéleményeinek gyakorlati fontosságát sem.
Egész sor gyógyforrással kapcsolatban végzett beható vizsgálatokat és ehnélyülten foglal-

kozott a Mezség vízellátásának kérdésével is. Hogy mennyire szívén viselte a gyógy- és
hévíz kérdés fontosságát, mutatja az a tény is, hogy a második világháború folyamán ter-

jedelmes elaborátumot dolgozott ki a budapesti városháza udvarán mélyítend fúrással
kapcsolatban.

Még egy témáját szeretném térképez mmikásságával kapcsolatban megenilíteni:
Miskolc környékének fölvételét. Ennek a immkának tudománytörténeti jelentsége abban
van, hogy Hermán Ottó ellenzi a miskolci kszakócákkal kapcsolatban kénytelenek
voltak eli.smerni annak a lehetségét, hogy a szakócák valóban pleisztocén koriak lehet-

nek. A K a d i c Ottokártól 1906-ban Hermán Ottó kezdeményezésére megindított
barlangkutatásoknak így a földtani vizsgálatok is alátámasztást jelentettek.

Irodalmi mködését vizsgálva nem érdektelen felfigyelnünk arra sem, hogy uta-
zásai milyen problémakörökkel liozták kapcsolatba. Utalunk e téren a madridi kongresz-
szussal kapcsolatosan megírt numkájára, amely Barcelona környékének agrogeológiai
viszonyait ismerteti. A dél-afrikai kongresszusról hazatérve, pompás kiálhtású füzetben
ismertette a dél-afrikai egyetemek szervezetét és rövid történetét. Eladásaiba innen
kezdve mindig beépítette a dél-afrikai gyémántelfordrüások földtani viszonyait is. Ugyan-
így az észak-amerikai út után a Niagara környékén tett megfigyelések eredményeit is

pontosan közölte. Összefoglaló jelleg immkáinak is maradandó hatása van. Amidn
felesége Se h affér Általános geológia cím könyvét magyarra fordította, a magyar
kiadáshoz Papp Károly tollából több fejezetben függelék is került, amely magyar-
országi adatokkal nagyon fontos témakörökben egészíti ki ezt a könyvet.

Uegnagyobb összefoglaló nnmkája ,,A Magyar Birodalom vasérc- és kszénkész-
lete” címen közel 1000 oldal terjedelemben 1916-ban látott napvilágot. Két nemzetközi
geológus kongresszusra készített rövid jelentés teljes anyagának közrebocsátása ez a nagy
munka, amely a maga töméntelen sok adatával nemcsak a geológus és bányász, hanem a
történeti adatok után kutatók számára is mindig fontos forrás lesz. A magyar bányászok
összessége a legnagyobb elismeréssel enüegette ezt a hatahnas kötetet.

Hervadhatatlan érdemeket szerzett Papp Károly Magyarország földtani térké-
pének kiadásával is. A térkép megjelentetését U ó c z y I^ajos iránti ragaszkodása jeléül

is tekintette, s így minden erejével azon volt, hogy a L ó c z ytól évtizedeken keresztül
összegyjtött anyag L ó c z y halálával kárba ne vesszen. A meglev adatokat újabbak-
kal kiegészítve, végülis sikerült magyar és angol nyelv feliratokkal és jelmagyarázatok-
kal ezt az 1

:
900 000 méretarányú térképet kiadni. Ha megnézzük a térkép kiadási évét,

rögtön világossá válik, mennyire kedveztlen körülmények között, milyen anyagi nehéz-
ségek leküzdése árán tudta közreadni ezt a térképet.

Ne feledkezzünk meg a Földtani Szemle megindításáról sem, amelynek els meg-
jelentetése ugyancsak kedveztlen gazdasági viszonyok között történt. Nem kétséges,hogy
a Földtani Szemle magas színvonalú folyóirat volt, de — sajnos — azt is meg kell állapí-

tanunk, hogy a gazdasági nehézségek okozta rendszertelen megjelenéssel nem sikerült

a p-öldtani Szendének a megérdemelt publicitást elérnie. A megjelent számok tanuhnányai
azonban túlnyomó nagy többségükben kimagasló értéket jelentenek a hazai földtani

tudományok teriUetén. A gondos szerkesztés mindeiresetre példamutató !

Papp Károly egyetemi tanári mködése 30 esztendre terjed. így nemzedékek
hosszix sorát oktatta. Eladásait roppant alaposan és részletesen dolgozta ki. Nyilvánvaló
terve az volt, hogy eladásait tankönyv alakjában is megjelenteti. Erre, sajnos, az akkori
társadalmi és gazdasági viszonyok között nem került sor. Ez annál is inkább nagy kár,

mert az els két évtized állandó korszersítései után, a jegyzetek felfrissítésére már nem
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igen kerüJt sor. Eladása részletes, sok, táblára rajzóit vázlattal kiegészített, fleg jól

jegyezhet volt, már pedig ez a tény, tankönyvnélküli idben, kétségtelenül nagyon lénye-

ges mozzanat, s didaktikai szempontból igen elnyös. Volt didaktikailag bírálható oldala

is oktatói mvmkásságának
:
30 éves professzorsága alatt mindössze két vizsgázóját buk-

tatta meg. Egyszer azt mondta: ,,Nem buktatom meg a hallgatókat, ha rosszul állják meg
helyüket, úgyis megbuktatja ket az élet

!”

Ez a mondás fényt vet Papp Károlyra, az emberre is. Papp Károlyra sok-
szor azt mondták: gyenge volt; máskor pedig: jó volt ! Talán mindkét megállapítás találó,

talán mindkett helytelen. Jósága és gyengesége egy forrásra vezethet vissza: mélységes
hmnánmnára. Embertársainak csak hasznára, segítségére akart lenni, de saját maga
számára embertársaitól sem nem kért, sem nem igényelt semmit. Talán ez áz igén3mientes-
ség keltette föl vele szemben a gyengeség vádját, talán a mindenkori segítkészség hozta
meg számára a jóság attributmnát. Emberszeretet, népének mélységes szeretete és népéhez
való mérhetetlen ragaszkodása voltak oly sokszor félremagj'arázott eg^'éniségének alap-
vonásai. De ezt a gondosan titkolt s csak cselekedeteiben kifejezésre jutó, c^sak egész életé-

bl kiolvasható lényegét bels alkatának, magam is már csak temetésekor, a tápiósághi
temetben ismertem föl.

Az emberi lélek sokréten és sokoldalúan összefont, sokszor ellentétes eljel
összetevi, gyakran teszik nehezen felismerhetvé az eredt. Papp Károly egyéniségé-
ben is sok olyan — egj'inásnak látszólag ellentmondó — megnyilvánulást véltünk látni,

amelyek kibogozásához, úgy érzem, csak. szeretettel és megérteni-akarással foghatunk
hozzá, hogy az egységes egészet magunk elé vetíthessük. Az a néhány fénysugárkéve, amit
megpróbáltunk egész egyéniségének egyik-másik vonására irányítani, közelebb hozza,
talán élesebbé rajzolja elttünk lelki konstrukciójának képét, amelj'et szeretet népe iránt,

hséges ragaszkodás barátaihoz, kevés dicsséget hozó, mégis fontos munka áldozatos
vállalása, és saját személ>’ének és érdemeinek mindig szerényen háttérbe állítása jellemez.

A magyar geológusok együttese és különösen a Magyarhoni Földtani Társulat
akkor becsüli meg önmagát, ha elhunyt érdemes eldök munkásságát és egyéniségét
torzító tükör nélkül, megértéssel és emberi megbecsüléssel értékeli. Papp Károly nevét
nem halványuló betkkel kell beírnunk a magj^ar földtan történetébe és emlékét meg-
becsüléssel riznünk !

Dr. Papp Károly irodalmi munkássága
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DR. PÁVAI VÁJNÁ FERENC
EMLÉKEZETE*

(1886—1964)

1964. január 13-án 77 éves korában távozott az élk sorából Pávai Vájná
Ferenc geológus, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti és több mint félévszázadon át
hséges, páratlan aktivitási! tagja, a hazai kolaj- és földgázkutatás egyik úttörje, leg-
harcosabb egyénisége. »

Váratlanul ért bennünket halálának hire, hisz nemrégen a szolnoki földtani napo-
kon még jó egészséget mutatva, fiatalos hévvel, közismert módon vitatkozott a fiatalabb
nemzedékkel.

Aki Földünk történetével, szerves lényeinek keletkezésével, életével és elmúlásával
foglalkozik, jól tudja, hogy a test porból lett és porrá lesz. Mégis nekünk, akik a geológia
búvárai és mveli vagyunk, nehéz és fájdahnas beletördnünk abba, hogy Pávai
Vájná Ferenc jólismert jellegzetes alakját nem láthatjuk többé, vitatkozó szavai
örökre elnémultak. A magyar földtani történelem sajátos, de kétségkívül nagy egyénisége
volt. A magyar földtan fejldésében jelents tudománytörténeti szerepet töltött be,

különleges tevékenységgel. Elmúlása a hazai gyakorlati tudományos életnek, különösen
a .bányageológiának nagy vesztesége. Mi geológusok, akik hivatásunknál fogva jól ismer-
jük az élet és halál dialektikáját, tisztelettel és fájdalonunal emlékezünk róla.

Régi háromszéki székely család sarja, a Nagyenyed melletti Csongván született
1886. március 6-án. Édesapja ügyvéd volt, nagybátyja; Pávai Vájná Elek, szintén
neves geológus. Rokoni kapcsolatok fzik a hires B ó 1 y a i családhoz. Középiskolai
tanulmányait a híres Nagyenyedi Bethlen KoUégimnban végezte, ott, ahol kultúrtörténe-
tünk számos nagysága tanult és nevelkedett. S z i 1 á d i Zoltán természetrajz-tanár
tanítványa, famiusa volt, akinek egyik nagynev eldje B e n k Ferenc, a magyar
mineralógia megalapítója. Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen végezte. Egyetemista korában, nehéz sora volt, sokszor fizikai munkát vállalva

tartotta fenn magát.
A szegénysorii volt nagyenyedi diák élénken érdekldött a geológia iránt és

professzora, a nagy geológus nemzedéket nevel K o c h Antal, felkarolja, segíti. Nála
doktorál és készíti el disszertációját 1910-ben ,, Oláhlápod környékének földtani viszo-

nyai”-ról. Ebben a mimkájában már az elsk között mutat rá az Érdélyi-niedence neogén
rétegeinek g3Úírt voltára, nielj^ új szemlélet B ö c k h Hugó és társai, köztük is, mmikája
révén jut kifejezésre. K o c h Antallal, a mesterrel, disszertációjával kapcsolatos beszél-

getései, vitái során született meg benne a legfiatalabb földkéregmozgások gondolata, mely-
nek elharcosa, prófétája volt és maradt élte végéig. Mélységes szeretettel emlékezik meg
K o c h Antalról, az emberrl és tudósról ,,ami — sokan tudják — ritka és nagy dolog
nálam” írja.

Még tanárjelölt korában, 1909 december i-én, a Földtani Társulat Kormos
Tivadar ajánlatára rendes tagjainak sorába választja.

1908-ban a magyar állam megkezdi nagy jelentség és nagysiker kutatásait az

Erdélyi-medencében. 1911-ben tagja lett a B ö c k h Hugó vezette Erdélyi-medencebeli
gázEutatási térképez csoportnak és megbízatást kap a Kolozsvár és Dés közti terület tér-

képezésére. 1911 szén B ö c k h Hugó a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Fiskola

* írta és eladta d r. Csiky G.ábar a Magyarhoni Földtani Társulat 1964. dec. 16. -i Közgyaléséii

.
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ásvány-földtan-teleptani tanszék vezetje mellé kerül tanársegédként. Oktatótársai
Vitális István és P a p p Simon.

1912 nyarán még az erdélyi állami földgázkutatás keretében dolgozik, majd 1913-
ban már B ö c k h Hugó megbízásából a máramarosmegyei Izaszacsal környéke bonyo-
lult földtani szerkezetét tanulmányozza és elkészíti annak tektonikai térképét. 1914-ben
a Szilágyságban dolgozik P a p p Simonnal együtt. 1914 szétl 1916 tavaszig katonai
szolgálatot teljesít, de nem vett részt aktíve a háborúban.

Az egbelli sikeres feltárás után, a kincstár 1915-ben kiterjesztette kutatási tevé-

kenységét Horvátországra is. B ö c k h Hugó irányítása mellett Pávai Vájná
Ferenc, P a p p Simon és Lázár Vazul geológusok 1918-ig nagy területet vizsgáltak

meg a Dráva és Száva között, Varasd-, Belovár-Krös-, Verce- és Pozsega-vármegyék
területén és számos redzést, bracliiantiklinálist állapítottak meg a fiatal harmadidszaki
és negyedkori rétegekben. Az elkészít kutatás eredménye alapján megfúrták 1918-ban a
bujavicai dómot és ipari jelentség kolaj- és földgázelfordulást fedeztek fel.

Sajnos sem ezt, sem az erdélyi, sem az egbelli nagy jelentség eredményt, felfede-

zést, amely a magyar geológusok és mérnökök kiváló munkáját dicséri, nem tudtuk a terü-

leti veszteségek miatt hasznosítani.

Minthogy a Horvátországban megállapított redk egy része a Horvát-medencével
azonos földtani felépítés Dunántiilra látszott átnyúlni, B ö c k h Hugó 1918-ban meg-
bízta Pávai Vájná P'erencet a horvát redk dunántúli folytatásának kinyomozásá-
val. Pávai munkájának eredményeképen több boltozatot állapított meg, majd 1919-
ben P a p p Simonnal együtt kinyomozták a nagy jelentség budafai boltozatot is. Már
a horvátországi térképezés közben felismerni vélte, hogy a Magyar— Horvát-niedencében
nemcsak a harmadidszaki, hanem a negyedkori képzdmények is redzöttek s így azok is

bevonhatók a szénhidrogénkutatásba. Ez a gondolat, mely ,,A földkéreg legfiatalabb
tektonikus mozgásairól”, majd ,,A Dunántúl hegyszerkezete” emui tanulmányaiban jut
kifejezésre, mindinkább megersödik és kiteljesedik benne. Ez máskülönben tudományos
munkásságának alapmotívuma, mondhatnánk vesszparipája, melynek védelmében köz-
ismerten sok kritika érte, többnyire medd vitákkal.

A dimántúli területnek fúrásokkal való megvizsgálása olyan költségesnek látszott,

hogy az ország kormánya kénytelen volt a kolaj és földgáz kutatásának és termelésének
jogát a Dunánti'üon és az Alföld déli részén tkeers külföldi vállalatra ruházni, éspedig az
Anglo Persian Oil Co.-ra, 1921-ben megalakult a Hungárián Oil Syndicate, melynek f-
geológusa B ö c k h Hugó, aki munkatársaiul Pávai Vájná Ferencet, V e n d 1

Aladárt, Vendel Miklóst, P' e r e n c z i Istvánt és P a n t ó Dezst választja.

Pávai közben 1920 végén a Pénzügyminisztérium Bányászati Fosztályára
került B ö c k h Hugó mellé, majd B ö c k hnek 1921-ben az állami szolgálatból való ki-

válása és külföldre való távozása következtében 1929-ig a kincstári bányászati kutatások
geológus szakértje és vezetje, B h m P'erenc mellett. Pávai és társai a Hungárián
Oil Syndicate keretében folytatják a dél-dunántúli és egyes nagyalföldi területek térképe-
zését és számos antiklinális-vonulatot mutatnak ki. Az általuk megállapított földtani
szerkezeti kép annál meglepbb volt, mert a korábbi kutatók, mint például id. E ó c z y
Lajos, töréses tektonikát tételeztek fel.

1921-ben Böckh Hugó társaságában Dél-Franciaországban tartózkodik, mint
szakért és szénhidrogénkutatásokat végez, majd ugyanezen évben a felsausztriai Wells
környékén térképez. 1926-ban B h 111 Ferenccel Madridban a XIV. geológiai kongresszu-
son vett részt. 1928-ban a Pénzügyminisztérimii Toscanába küldi ki, ahol az ottani termé-
szetes gzbányászatot tanulmányozza. Ez a tanulmány adott impidzust a nagyalföldi
mélyvizekkel való fokozottabb foglalkozásra, ami azok henergiájának hasznosítását
illeti, a gyógytényezkön kívül.

Az 1921—29 közti idt Pávai Vájná P'erenc fénykorának nevezhetjük.
Böckh Hugó, a mester távollétében, de az szellemében folytatja a kolajra és földgáz-
ra irányuló földtani térképezést és kutatást. A kis ország nyugati része a Dunántúl a
Hungárián Oil Syndicate kudarca után diszkreditálva volt, maradt tehát lényegileg az
Alföld és annak északi pereme, az Északi-középhegység, amelyekre Böckh Hugó már
elzleg, mint reményteljes területekre utalt.

Pávai Vájná P'erenc szegényes eszközökkel, de annál nagyobb lelke.sedéssel
harcolt a Magyar Alföld ismeretlen mélységeinek és kincseinek felkutatásáért. Mi, utódai
tudjuk igazán fehnérni és méltányolni, hogy milyen nehéz feladatra vállalkozott ezeltt
40 évvel. Nem egészen rajta múlott, hogy erfeszítéseit nem kísérte teljes siker, hogy nem
tudta energiaszegény hazáját kolajjal és földgázzal megajándékozni. Pedig ez volt leg-
hbb vágya. Fáradozása mégsem volt eredménytelen. Az térképez módszerével ki-
mutatott alföldi szerkezetek közül megfúrt hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni föld-
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gázos hévizek a henergiában szegény Alföldnek igen komoly és ma már nélkülözhetetlen

gyógytényezi

.

1930-ban megvált a Pénzügyminisztérimntól és a Földtani Intézet szolgálatába
lépett, mint fgeológus és maradt is egészen 1944-beu történt nyugdíjaztatásáig. A magyar
földtani kutatások irányításában történt személycsere miatti változás következtében
kénytelen volt megválni az alföldi kutatástól és új munkaterületet kapott.

1932-ben B ö c k h Hugó korai halála után ifj. L ó c z y hajós mint a Földtani
Intézet új igazgatója vette át a kutatások irányítását és helyezte át azokat az Alföldrl az
Északi-középhegység területére. Általa a Földtani Intézet erteljesen kapcsolódott be
a hazai szénhidrogénkutatásba. B ö c k h Hugó és 1^ ó c z y Lajos közismerten eltér
felfogást képviseltek, ami a hazai kolaj eredetét, anyakzetét és elfordulási viszonyait
illeti. L ó c z y Lajos intézetének majdnem egész kutató munkásságát az Északi-közép-
hegység részletes felvételére irányította, melyek elssorban a hegységszerkezeti viszonyo-
kat voltak hivatva tisztázni Budapest környékétl az Eperjes — Tokaji-hegységig. Ebben
a nagy numkában Páva inak Pest környéke jut,^ Rozslozsnik Pállal és Horu-
s i t z k y Ferenccel együtt. Vezetése alatt 1932 — 38-ig nagyarányú kutató munka folyt

ezen a területen. Fleg a hegységszerkezeti viszonyokat vizsgálta és megállapításai, bár
kissé túlzott gyrdéses tektonikai szemléletébl erednek, a szénhidrogénkutatások meg-
indítása szempontjából alapvetnek bizonyultak. Ö telepítette az rszentmiklósi és

csomádi fúrásokat, melyek kevés földgázt tártak fel. 1939— 40-ben az Ipoly és Garam
menti vidéken térképezett, majd 1941 és 42-ben a visszakerült Máramarosi-medencében
az iza-völgyi újból meginduló kolajkutatás elkészítése céljából a terület földtani fel-

vételezését végezte. 1942 és 1943 években a Székelyföldön Háromszék-megyében végzett
kolajkutatást célzó földtani térképezést. 1944-ben mint miniszteri tanácsos nyugállo-
mányba vonult.

A háboni után a nagy lendülettel meginduló újjáépítés láttán, jegyzi meg 1948-ban
egyik hozzászólásában: ,, Irigylem a fiatalabb generációt, hiszen még most jön, bontakozik
ki a lehetségek tömkelegé és a mmika dandára”.

1950-ben reaktiválták és újból a Földtani Intézet szolgálatába lépett és maradt
1956-ig. Éz idbl származó legfontosabb munkájának tartjuk az alföldi Drma-niellék
rétegtani és hegységszerkezeti vizsgálatát, amely tektonikai megállapításain kívül néhány
új felspannóniai feltárást ismertet. 1957-ben újból megválik a Földtani Intézettl és a
komlói kszénterületen dolgozva. Mázán egy kis bányászházban töltötte gazdag élete

utolsó éveit. Távolról is éber figyeleuunel kísérte földtani tudományunk minden megnyil-
vánulását, soha meg nem szn érdekldéssel figyelte a hazai szénhidrogénkutatások
újabb nagyszer eredményeit, bekövetkezett haláláig. Nagy részvét mellett január 15-én
a mázai temetben helyezték örök nyugalomra. -

Érdemeinek elismeréséül 1940-ben megkapta a bányaügyi ftanácsosi címet és

1942-ben elsnek a Hidrológiai Társulat tS c h a f a r z i k-emlékémiét. 1949-ben a Magyar-
honi P'öldtani Társulat tiszteleti tagjává választja. 1956-ban megkapta a földtani tudo-
mányok kandidátusa fokozatot*. Ugyanakkor a 70 éves Pávai Vájná Ferencet
a kormányzat munkaérdemrenddel tüntette ki. 1960-ban a Nehézipari Minisztérium el-

ismer levélben juttatta kifejezésre régóta esedékes elismerését annak a fáradhatatlan és

lankadatlan küzdelemnek, bizakodásnak, melyet a magyar kolaj- és földgázkincs fel-

tárása érdekében évtizedeken át vívott. — Elismerését rögzíti és emlékét hirdeti a kési
utódok számára a Deljreceni Nagyerd gyógyfürdjének bejáratán Földvári Aladár
professzor részérl javasolt emléktábla szövege is. Mindezek ellenére valljuk, hogy áldoza-

tos és fáradhatatlan munkássága tragikumba fiilt.

Pávai Vájná F'erenc sokoldalú és úttör munkássága lényegileg a tektonika,

a kolajföldtan és a vízföldtan területén teljesedett ki, rendkívül élénk irodalmi tevékeny-
séggel.

Hazánkban a hegységszerkezeti szemlélet az idk folyamán változott. A század-
fordulóig kialakult tektonikai felfogásról nem beszélhetünk. Egyedül H o f f m a n
Károly Budai-hegységi klasszikus szelvényében jut kifejezésre e korszak hegységszerke-
zeti elképzelése, melyben egyrészt a Magyar-középhegység röghegység jellegét állapította

meg, másrészt a magyar geológus nemzedékeknek töréses tektonikai szemléletét is

hosszú idre megszabta. U h 1 i g V. századforduló körüli nagyvonalú tektonikai szinté-

zise a magyar geológusokat a szerkezeti kérdések fokozottabb vizsgálatára serkentette.

Erre az erdélyi földgázkutatás kiváló lehetséget nyújtott. Tudvalev, hogy a szénhidro-

génkutatásnál akkor, de még napjainkban is az amerikai S. Hunt által 1861-ben fel-

állított antiklinális elméletbl indultak ki. B ö c k h Hugó és társai, köztük Pávai
a

j
n a P'erenc is ennek az elméletnek segítségével mutatták ki az Erdélyi-medence

gyrdéses tektonikáját és tárták fel annak gázkincsét. Nagyvonalú szintézisük nagy jelen-
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tség a magyar tektonikai szemlélet fejldésében, de ezen túlmenen tudománytörténeti
jelentsége is nagy, mert a Hun t-féle elmélet továbbfejlesztését is jelentette. Ez a fel-

fogás azonban az els világháborúval táptalaját elveszítve, átadta helyét a rögös, töréses

tektonikai szemléletnek, melynek képviselje elssorban ifj. E ó c z y hajós volt.

Pávai Vájná Ferenc, a tanítvány és mrmkatárs, B ö c k h Hugó iskolájának
legkövetkezetesebb, legállliatatosabb tagja, a mester tanainak egyedüli folytatója és

továbbfejlesztje volt és maradt. Figyelemre méltóak az általános tektonika körébe tar-

tozó megállapításai, melyek a túlzásoktól mentesítve elfutárai a másutt is észlelt jelen-

ségeknek. Jelentsek: ezek közül a gyrdések folyamatosságára és ezzel kapcsolatban az
orogén — epirogén mozgások elkülönítésének elmosódottságára és különösen a pleisztocén
rétegek mozgási jelenségeire, gyrdésére vonatkozó megállapításai. Tektonikai meg-
állapításai azonban sajnos nem voltak megfelelen összeegyeztetve az addigi általános
szemlélettel és így megfelel méltánylásban nem részesülhettek. Ez azonban semmit sem
von le bels, hazai értékükbl.

A legfiatalabb kéregmozgás gondolata alapján földtani térképez ún. magyar mód-
szerével fáradhatatlan, leleményes munkával kutató aknákban végzett dlésmérések
ezrei segítségével állapította meg boltozatait a Drmántúlon és Alföldön, hogy ezáltal a leg-

fiatalabb képzdményekben a legfiatalabb posztpannóniai kéregmozgásokat kimutat-
hassa. A Dunántúlon, ahol a horvát redk átnyúlnak és kelet felé elsimulnak, munkája
többé-kevésbé sikerrel járt. Az AUöldön viszont, ahol igen vastag a pleisztocén és levantei
takaró, módszere már kevésbé vált be. Ma már tudjuk azt, hogy az Alföldön a legfiatalabb
üledékeknek nincs számba vehet hegységszerkezete és a tapasztalt kimozdiüások inkább
epirogén jellegek. Vagyis földtani oka van annak, hogy a B ö c k h iskola, ill. Pávai
módszere, mely az Erdélyi-medencében kiválóan bevált, a Dunántúlon már kevésbé, az
Alföldön pedig kérdéses eredményt adott. Hasonló eset persze más kutatási módszernél is

elfordult. Tény az, hogy Pávai Vájná Ferenc úttörje volt a földtani alapon tör-

tén magyar kolajkutatásnak.
i

PávaiVajna Ferenc általános kolajföldtani elgondolása helyes volt, nem
i volt azonban, mert nem is lehetett birtokában a korszer kutatási módszereknek, sem el-

I

méletben, sem gyakorlatban. Hazai kolaj geológusaink, talán B ö c k h Hugót kivéve,

I

akkor még bizonytalanok voltak az alkalmazott geofizika jelentségét és értelmezését
I illeten. És még egy szempont az, hogy a magyar állam nem tudott jelents áldozatokat

I

vállalni és a kutatásokra komolyabb összegeket fordítani, ennélfogva Pávai térképez
módszere mint meglev és olcsó módszer megfelelnek bizonyult.

A múlt hiányosságait azonban ha az a tudomány fejldésének tennészetes niérté-

! kébl fakad, helytelen volna hibaként felróni. Tévedései ellenére is el kell ismernünk, hogy
a Páva i-féle kutatási idszak rakta le az alapot a további fejlettebb kutatás számára.
Kimondhatjuk azt, hogy a Dunántúlon Pávai Vájná elzetes kutatási eredményei

i nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az Eurogasco geológusainak és geofizikusainak
további alapos korszer mrmkája eredményeképpen P a p p Simon már pontosabban
tzhette ki azt a fúrást a Pávái és sajátmaga által kimutatott boltozaton, mely az els
ipari jelentség magyar kolajat feltárta. Ezenkívül felhívta a figyelmet más területekre
is, ahol késbb jobb ífeltételek között, korszerbb eszközökkel dolgozó utódai kolajat és

földgázt tártak fel. Még nagy ellenfele Vajk Raul is — aki Pávai mmikája iránt

szükségszeren megnyilvámíló bírálata jogosultságát hangoztatva sokszor talán nem
egészen méltányosan illette Pávai mrmkásságát — végs soron elismerte, hogy
Pávai egyike volt azoknak a kisszámú geológusoknak, akik hittek a dunántii szén-
hidrogénelfordrások létezésében és aki harcos optimizmusával igyekezett ezt a hitet

mind a szakkörök, mind a nagyközönség között is ébren tartani. Talán volt az egyedüli,
aki következetesen kitartott a magyar kolajkutatás ügye mellett és idehaza dolgozva
harcolt annak sikeréért.

Pávai Vájná Ferencnek, a hidrológusnak nevéhez fzdnek legfontosabb

gyógy- és hévizeink feltárása. Gyakorlati hidrológiai mrmkásságát i8 új fúrásos gyógy- és

termálkút és 5 létesült fürd igazolja. Nemcsak héviz-kincsünk feltárása, hanem felhasz-

nálása ügyének is kezdeményez harcosa volt. A Nagy Magyar Alföld sok ezer ártézi kút-
jának felliasználatlanul elfolyó melegvizét még annakidején lelkes propagandával meleg-
házak ftésére ajánlotta. Ezenkívül a hévizek általános jelleg energiaszolgáltató jelent-
ségére hívta fel a figyelmet. A gzbányászat kérdései foglalkoztatták már akkor, mert
ebben látta a földmeleg hasznosításának legnagyobb lehetségeit, nagy távlatait. Az
annakidején nem méltányolt úttör javaslatai napjainkban jutnak mások révén nagy nép-
gazdasági jelentséghez. A világfürdvé vált Hajdúszoboszló éppúgy örökre összekapcso-
lódik Pávai Vájná Ferenc nevével, nünt ahogy születben lev geotermikus forró-

víz-üzemeink is rizni fogják ríttör munkásságának nagyszer eredményeit.

2 Földtani közlöny
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Végül emlékezzünk meg Páva írói az emberrl, egyéniségérl, jelentségérl,
hatásáról.

Kétségtelenül hazai földtani történelmünk legsajátosabb, legrobosztusabb alakja,
tudomán3d;örténetünk nagy egyénisége volt, de ellentmondásossága miatt nem könny
feladat t a megillet piedesztálra helyezni. Talán kissé merész gondolat, de önkéntelenül
is kínálkozik Pávai Vájná Ferenc összehasonhtása sok közös vonás miatt Szabó
Dezsvel, a magyar irodalomtörténet legérdekesebb és legdémonibb alakjával.

Hogy képet alkothassunk Pávai egyéniségérl, felmérhessük jelentségét és
hatását, vessünk egy kritikai pillantást Szabó Dezsre.

A két világháború közötti nemzedékek eltt, mint próféta állt, az élet mestere,
a nagy tanító, a magányos számzött, a tiszta áldozat. Szabó Dezs hatása a maga
idejében óriási volt. Történelmünk egyik legsúlyosabb korszakában, a két háború között,
a magyar megdermedés korában, amikor szavaink elszürkültek, fogalmaink eltorzultak,

állásfoglalásunk mer ingadozás volt, volt a magyar dinamika.
Mindent elkövetett, hogy kora magyar társadalmát felrázza, mozgásba hozza.

Mindenben jelenlev és azonnal ható tényez tudott lenni. A leghálásabb módon tudott
a tömegekbe építkezni és nemigen válogatta az eszközöket, hogy célját elérje, ez biztosí-

totta óriási hatását és népszerségét. Hol termékeny, hol pedig felesleges, de minden-
képen feltn zajt üt és zrzavart csináló volt. A legnagyobb romboló és a legnagyobb
épít volt. Munkái, megnyilatkozásai mind ezt a dinamikát szolgálták, egész életét ennek
szolgálatában áldozta fel. Jó szándékúnak mondható, törekvései azonban senunivé
váltak, átgázolt rajta az Id, a Haladás. Történelmi jelentsége nagyobb irodalmi jelent-
ségénél. Valójában nem volt nagy tanító, sem nagy nevel, de óriási megtermékenyít
volt Szabó Dezs.

Igen — Pávai Vájná Ferenc, a magyar földtani tudomány és irodalom
szabódezsi epigonja, kevesebb szakmai mveltséggel. Páva inak, akáS" Szabó
Dezsnek, mítosza elevenebb, mint alkotásai. Élete fanatizmusban példát adó, hatása
maradandó. Hite, fanatizmusa, kitartása megdöbbent, áldozat-vállalása, magára-mara-
dottsága tragikus. Egyik különleges, szélsséges ellenmondásokkal telített egyénisége
annak a tragikusnak nevezett geológus nemzedéknek, mely a magyar földtan fejldésében
igen jelents tudomán3d;örtéueti szerepet töltött be egy igen nehéz, vajúdó, átmeneti
korszakban.

Emléke örökké ittmarad közöttünk, hat és serkent; harcos, meg nem alkuvó szel-

leme pedig példája lehet a fiatalabb nemzedéknek. Szeretettel rizze emlékét és óvja a
feledés porától ez a társulat, melynek évszázados történetének felével harcos — mvmkás
élete szinte egybeforrt.

Emlékezzünk Pávai Vájná Ferencre !

Az emlékezés, nagyjaink, kiválóságaink tisztelete és enékének ápolása si magyar
szokás és kötelesség ! Az emlékezés szövétnekét gyvijtsuk meg. Nagyjaink élete és munkás-
sága ég fáklya, mely bevilágítja a haladó generációk ritját, mely út a tudomány, a kultúra,

a szebb, új világot épít békés társadalom célkitzései felé vezet.

Pávai Vájná Ferenc szakirodalmi munkáinak jegyzéke

1. Oláhlapád környékének földtani viszonyai. Földtani Közlöny 1910. 5 — 6. füzet. {Pályadíjat nyert
munka.)

2. Az Erdélyrészi medence lösz foltjairól. Földtani Intézet évi jelentése 1909-rl.
3. Néhány újabb barlang ismertetése. Földtani Közlöny 1911. rí — 12. füzet.

4. A fényes kavicsokról. Természettudományi Közlöny 1912.
5. Fels-eocén kvarctrachit (riolit)-tufa a budai Mátyás-hegyen. Földtani Közlöny 1912. 6. füzet.

6. Szarmata korú dácit tufa és újabb szarmata üledék elfordulások Nagyenyed környékén. Bányászati
és Kohászati Kapok 1912.

7. Über sarmatischen Dacittuf in dér Umgebung von Nagyenyed nebst einige Bemerkungen zr Arbeit
des Herru St. Gaál. Centralblatt für Min. Geol. Pál. 1913. Nr. 6.

8. Új Pholadomya a miocénbl. Földtani Közlöny 1913. 4 — 6. füzet.

9. Elzetes jelentés az Erdélyi medence ÉNy-i peremének tektonikai viszonyairól. Jelentés az Erdélyi
medence földgázelfordulásai stb. ... II. rész. i. füzet. 1913.

10. Az Erzsébetváros— Héjjasfalva, Fogaras— Kukkor közötti terület tektonikai, sztratigráfiai és morfo-
lógiai viszonyai. Jelentés az Erdélyi medence földgázelfordulásai stb. . . II. rész. i. füzet 1913.

11. A magyar földigáz és petróleum elfordulásokról. F'iskolai Kapok-Sehnecbán^'a 1914. 2. szám.
12. A hasznosítható ásványanyagok kutatásának nemzetgazdasági jelentsége. Fiskolai Kapok. Selmec-

bánya. 1914. I. szám.
13. A Maros-völgy kialakulásáról. Földtani Közlöny 1914. 3

— 4- füzet.

14. Az Erdélyrészi medence gyrdésének okai. Bányászati és Kohászati Kapok 1915. 19. sz.

15. A Kiskapus — Kukkor közé es terület tektonikái viszonyai. Földtani KÖZIÖ113' 1917. 10—12. füzet.

16. A földkéreg legfiatalabb tektonikus mozgásairól. Földtani Közlöny 1917. 4 — 9. füzet.

17. Adatok a Morvát—Szlavónországi pleisztocén lerakódások ismeretéhez. Földtani Közlöny 1917. 4 — 9.

füzet.
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18. A Dunántúl földgáz és petróleum kincsérl. Bányászati és Kohászati I^apok 1919. 14. szám.
19. Észrevételek az Erdélyrészi medence és perem hegységeinek tektonikájához. Bányászati és Kohászati

Eapok 1920. 15. sz.

20. A magyar földgáz és petróleum geológiájáról. Bányászati és Kohászati I<apok 1921. 10. sz.

21. Válasz a ma^ar földgázkutatás kritikájára. Megje^zések E ó c z y Eajos „Magyarország tektonikai
és sföldrajzi kérdései” c. eladásához. Földtani Közlöny 1921 — 1922.

22. A földkéreg legfiatalabb tektonikus mozgásairól. Földtani Közlöny 1925.
23. A magyar szénhidrogénkutatások eddigi tudományos eredményei. Bányászati és Kohászati Eapok

1926.
24. Die wissenschaftlichen Ergebnisse dér ungarischen Kohlen-Wasserstofforschungen. Petroleum Zeit-

schrift 1927.
25. Csonka-Ma^arország els sója. Földtani Közlöny 1927.
26. Magyarorszag hévvizei. Eehet-e Budapestbl fürdváros. Hidrológiai Közlöny 1927— 28.

27. Miért van Hajdúszoboszlón földgáz, olajnyom és jódos sós héwiz? A debreceni Tisza István Tudomá-
nyos Társaság II. osztályának munkálatai. II. k. i. füzet. 1926.

28. A magyar állami földgáz-petróleum kutatás eredményei. Természettudományi Közlöny 1927.
29. Über die jüngsten tektonischen Bewegungen dér Erdrinde. Zeitschrift dér Intem. Bohrtechniker Ver-

bandes 1928.
30. A magyar földgáz. Technika. 1928. 1—2. sz.

31. A szegedi mélyfúrás jelentsége és tanulságai. Természettudományi Közlöny. 1928.
32. Magyarország hévvizei s azok felkeresése és kitermelése. Bányászati és Kohászati Tápok. 1928.
33. A lillafüredi kutató mélyfúrás eddigi története és geológiai viszonyai. Hidrológiai Közlöny 1929.
34. Feltárásra és feldolgozásra váró ásványos kmcsek Heves vármegyében. Eger 1929. Hercegprimási

Eyceum nyomda.
35. Megjegyzések ,,A Kincstári alföldi mélyfúrások” c. közleményhez. Természettudományi Közlöny

1929.
36. Magyarország hegységeinek szerkezeti vázlata. Földtani Közlöny 1930.
37. A forró oldatok és gzök-gázok szerepe a barlang képzdésnél. Hidrológiai Közlöny 1930.
38. Das Vorkommen von Erdi, Asphalt und Erdgas in Ungam. — C. Engler-H. Hfer: Das

Erdi. II. Bd. 2. Teil (Spezielle Geologie des Erdöls in Európa (Eeipzig 1930/2. Aufl.)

39. Csonka-Magyarország energiaforrásai különös tekintettel a földgázra és gz-gáz keverékek lehetségeire.
Technika 1931. 3 — 4. sz.

40. A henergiabányászatról. Természettudományi Közlöny 1931.
41. Újabb bizonyítékok a pleisztocén és a holocén rétegek gyrdöttségére. Földtani Társulati eladás

1931-
42. Az Alföld gyrdése. Földtani Társulati eladás. 1932.
43. Új gyógyforrások Budán. Hidrológiai Közlöny 1932.
44. Igazi sósfürd Pestszenterzsébeten. Hidrológiai Közlöny 1932.
45. Sümeg és Ukk községek vízellátása. Földtani Intézet évi jelentései 1929 — 1932. évekrl. Maros

I.-vel együtt.
46. Henergiabányászat és lehetségei. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1932.
47. A csonka magyar föld új energiaforrásai. Magyar Orvos- és Természetvizsgáló XEI. vándorgylésének

munkálatai. 1934.
48. A magyar gyógiúilás új forrásai. Új Vívmányok 1934. 5. sz.

49. Szent hagyományok. Budai Napló 1934.
50. Új kzetelfordulások a Gellérthegyen és új szerkezeti formák a Budai hegyekben. Földtani Közlöny

1934. 1 — 3. füzet.

51. Óriási fejldési lehetséget nyújtanak Debrecennek a gázos hévforrások. Kelet-Magyarországi Napló
1934. ápr. I.

52. K Bécsköniyéki földgázkutatások és azok tanulságai. Technika 1935. 3— 4. sz.

53. Nagy-Budapest jövje. Természeti kincseinek felkutatása és okszer felhasználása. Budai Napló
193.3. V. 2.

54. A Tabán új termális gyog3dorrásai. Hidrológiai Közlöny 1936.
55. Elzetes jelentés a Budapestkömyéki földigáz kutatásokkal kapcsolatos 1932 — 1935. évi geológiai
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DR. MIHÁLTZ ISTVÁN EMLÉKEZETE*
(1897—1964)

1964. március i6-án, alig 67 évesen, megdöbbent váratlansággal, alkotómunkája
közben liúnyt el dr. Miháltz István választmányi tag, a szegedi József Attüa Tudo-
mányegyetem Földtani Intézetének professzora, a föld- és ásván5rtani tudományok
kandidátusa, a ,,Vízgazdálkodás kiváló dolgozója”, a Magyar Tudományos Akadémia
Földtani Bizottságának tagja.

Dr. Miháltz István 1897. május 9-én Árpástón született. Társulatvmknak
1920. óta mköd, 1951. óta választmányi tagja volt. Egész életét a magyar föld meg-
ismerésének, a negyedkorföldtan fáradhatatlan kimunkálásának szentelte. Töretlen utakon
haladó munkássága nem ismert akadályt: maga teremtette módszerekkel és iskolával
negyedkori medencéink földtani alkatáról, fejldéstörténetérl adta az els valós,

anyagvizsgálati tényekre támaszkodó földtani összegezést.
Mint alkotó ember jellegzetesen induktív alkat volt. Típusa az ideális geológusnak,

aki a földtani tényeken keresztül jut el a földtani történések megismeréséig, az anyagok-
ban rögzített tények megismerésén keresztül a valóságig. Ez az induktív szemlélet és

ennek makacs következetességgel való keresztülhajtása volt az, ami az mrmkamód-
szerét talán lassúvá, de eredményeit és értékeléseit maradandóan biztossá tette. Jóllehet
Erdélyország kristályos területeirl és paleogénjébl indult mvmkássága, igaz talajt

mégiscsak a Nagy Magyar Alföld medenceüledékeinek vizsgálatában talált. Itt fejlett ki

benne az az si aktuahzmus, amit Szabó Józseftl, s a franciás irányzatú kolozsvári
iskolán keresztül szívott magába.

Már a szegedi Tudományegyetem szolgálatában áUt, midn futóhomok-vizsgála-
tait megkezdte, s hosszú érleléssel, majd évtizedek munkájával — belle módszert bontva
ki — a Nagyalföld Duna—Tisza közi tájain a futóhomok származás körülményeit a nehéz-
ásványvizsgálatok bevonásával végérvényesen tisztázta. Ekkorra azonban személye
körül már tanítványok sokasága mködött, s a módszer, amely a nálirnk nemrég járt

Cailleux André módszerével sok vonatkozásban egylényeg, már úgy látott nap-
világot, múlt Mihált z-U ngár módszere. Mihált z-Ungár-Dávid mód-
szere, s a többieké, akiket azóta indított el a Nagyalföld medenceüledékeinek vizsgálata
területén, szívós fegyelmezéssel, mértéktartó szerénységgel.

volt az els geológus, aki az. Alföld területén induktív szemmel, elzetes ráhatá-
sok nélkül, eolikus rétegek ismétldésérl mert beszélni mind a futóhomok-, mind a lösz-

kifejldések felismerése nyomán, amikor azokat, különösen a fels talajvízemelet alatti ré-

tegek redukciós színelváltozása következtében, eolikus, anemogén képzdménynek senki-
sem merte nevezni. Jóllehet W o 1 f a múlt század 70-es éveiben a lösz és a futóhomok re-

duktív térben történ színváltozásáról már értekezett, Miháltz István számára mégis
kemény viták sorát hozta a Duna—Tisza közén és a Tiszántúlon észlelt ,,kék agyag” és
,,kék homok”, amely színén kívül senmiiben sem kötdött vízi származáshoz, hiszen
Miháltz István paleoökológiai vizsgálatokkal, fként a malakológusok bevonásával
e képzdménj^ek eredetét mint szubaerikus képzdményekét klasszikus fegyelmezettség-
gel es határozottsággal tisztázta.

Munkálatai közben Miháltz István az eolikus üledékképzdés szabályainak
megismerésére jónéhány munkatársát inspirálta. Volt akit futóhoniok vizsgálatokkal

* írta és eladta dr. K r i v á 11 Pál a Magvarhoui Földtani Társulat 1964. december 16. -i Köz
g3’ülésén.
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látott el, volt akit a löszképzdés megismerésére serkentett tiszántúli, Duna -Tisza közi,

vagy délkelet-dimántúli szelvények részletes vizsgálata alapján. E megbízásokat és ezt az
együj;tmködést egyrészrl a síkvidékek 1950-ben elindított lijratérképezése adta, más-
részt az a megismerési vágy, amely M i h á 1 1 z Istvánt alföldkutatásimk déli csoport-

vezetjét a megoldásra váró feladatok hites értelmezésében vezette.

Mire kezében voltak az Alföld képzdményei biztos származásának ismérvei,

kezdett a Dima—Tisza közi sekélyfúrásszelvények vízügyi szervek által, vezetése
mellett mélyített fúrások, aTiszalöki duzzasztóm és a Dxma—Tisza csatorna szelvénye
menti rétegsorok értelmezése alapján a Dima—Tisza közi hátság fejldéstörténete meg-
rajzolásához, s a korábbi és egykorú véleményekkel ellentétben meren új és valós alapok-

ra helyezte a Duna—Tisza köz fejldéstörténetét az eljegesedések kezdetétl kiindulóan
a legújabb idkig. Véleménye alátámasztásában törekedett mélyfúrási anyagok részletes,

kiegészít anyagfeldolgozására mind nehézásvány, mind szemcsealaktarii és szemcse-
összetételi, mind pedig palynológiai vizsgálatok bevezetésével.

Az alföldi területek fúrásainak palynológiai vizsgálata, ül. e vizsgálatok alföldi

területekre kiterjesztése az nevéhez fzdik.
Szenvedélyes kezdeményez elme volt. Szerencsésen egyesült benne a ,,homo faber”

és a ,,homo ludens”. Eszközöket alkotott, hogy velük a területen dolgozó geológus munká-
ját minségi, majd mennyiségi mmikává tegye; hosszú idket töltött azzal, hogy a törme-
lékes üledékek szemcseösszetételét, alaktani jeUemzését kartársai, mimkatársai a hely-

színen egzaktul elvégezhessék; életet töltött azzal, hogy a legkülönbözbb szemcseössze-
tételi vizsgálatok hibáit a módszerek egybevetésével kiszrje és leszkítse e vizsgálatok
egyébként is ismert idigényét — és mindezek után eléggé geológus volt ahhoz, hogy e

nnmkaigényes módszerek szükségességét társaival, beosztottaival elismertetve, azokat az
Alföld-megismerés nélkiUözhetetlen vizsgálataivá avassa.

Egyébként jellegzetesen vizuális típus volt. Szívesebben fejezte ki magát rajzban,
mint írásban. Tiüajdonképen sohasem volt kenyere a dolgozat-, a jelentésírás. Mimkáját
befejezettnek tudta, ha a megaszkópos megtekintésen túl minden lényeges és ellenrz
vizsgálat ntán eljuthatott a rétegsorok felrakásáig, a szelvények kirajzolásáig, szerkesz-

téséig. Mire a vizsgált terület értehnezése szelvényeiben a kezében volt, mindig ríj feladat

lelkesítette, új fúrásszelvény, új megismerés, hisz nem állhatott meg soha e folyton
mimkáló kéz, mely szerény visszavonásban, érlelt alkotásban, harcos vitákban nem ismert
mást, mint a földtani igazságkeresést.

Mint tanár^ mint nevel azon kevés volt a kevesek közül, kik tudták hogyan kell

szerény, sorvasztott tárgyukat szélesre hinteni. Kik tudták, hogy az Alföld felszíne, sekély
feltárásai és tapogatózó sekélyfúrásai vizsgálata alapján megismerheten, a medencealjzat
mozgalmas változásai a jelenig tükrözdnek, s kik elindultak azon az líton, amely Alföl-

dünk földtani epidermiszétl a nagy mélységek földgáz-, kolaj-, melegvízkészleteinek
feltárásához vezet. M i h á 1 1 z István alföldi pleisztocén kutatásunk fáradhatatlan ins-

pirátora volt.

Fáj, hogy csak volt, de ez nem is lehet, hiszen úgy múlt el, ahogyan jött: csendben,
szerényen, halkan, határozottul, tanítva és segítve, úgy s abban az intézetben, ahol meg-
mutatta, hogy negyedkor- geológusnak lenni nehéz, szép, érdemes, de nem kötelez.

Non omnis moriar ! M i h á 1 1 z István velünk maradt írásaiban, tanításaiban,
szellemében. Ma már minden másként van, mint eltte volt — nélküle ott kezdenénk, hol
emberöltvel korábban az eldök abbahagyták.
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30. A kelebiai halgazdaság töltéseinek és ezek altalajának vízátbocsájtóképessége. Beadva a halgazdaság
vezetségéhez, 1952. ,

31. A percsorai öntöz és vízlevezet csatornák altalajának földtani felépítése és vízátbocsájtokepessege.
Szakvélemény, beadva a Hódmezvásárhelyi Kultúrmérnöki és Belvlzrendez Hivatalnak, i953-

32. Szakvélemény a József Attila-rakpart süllyedésének okairól. 2 helyszínrajz, 4 szelvény'. Beadva Szeged
város Tanácsa Kommunális Oszt., 1953. <
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33. A Móricz Zsigmond-rakpart süllyedésének okai, helyszínrajzzal, 6 szelvénnyel. Szakvélemény, beadva
Szeged város Tanácsa Kommunális Osztályának, 1953.

34. Szakvélemény a Szegedi Múzeum építkezési területén lehetséges altalaj elmozdulások tárgyában, t

helyszínrajz, 4 szelvény, i szemeloszlási diaiammal.
35. A Szegedi Vízügyi Igazgatóság területének földtani felépítése. Beadva a Szegedi Vízügyi Igazgatóság-

hoz, 1955.
36. A percsorai öntözrendszer területének földtani viszonyai, i térkép, 5 szelvény. Szakvélemény, a Sze-

gedi Vízügyi Igazgatósághoz beadva 1956. I.

37. A Kopáncs-fennsiki öntözöcsatorna földtani viszonyai i térképpel, i szelvénnyel. Szakvéleménj-, be-
adva a Szegedi Vízügyi Igazgatósághoz, 1956. II. 18.

38. A felgyöi állami gazdaság vidraéri öntözési területének földtani felépítése, i térkép, 3 szelvény. Szak-
vélemény, beadva a Szegedi Vízügyi Igazgatósághoz, 1956. II. 22.

39. A sárgahegyesi állami gazdaság öntözési területének tervezéséhez földtani szakvélemény, z térkép,
19 szelvény. Beadva a Szegedi Vízügyi Igazgatósághoz, 1956.

40. Szakvélemény a tervezett csanádpalotai öntözcsatonia nyomvonalának földtani felépítésérl, r db
földt. szelvény, i : 5.000. Beadva a Szegedi Vízügyi Igazgatósághoz, 1956.

41. Szakvélemény a szarvasi A,3-as öntözöcsatorna nyomvonalának földtani felépítésérl, i szelvény,
I : 5.000. Beadva a Szegedi Vízügyi Igazgatósághoz, 1956.

42. A mindszenti öntözrendszer csatornáinak nj-omvonaláról földtani szakvélemény, 8 o. szöveg, 9 o.

fúrási jegyzkönyv, t 2 szelvény. Beadva a Szegedi Vízügjd Igazgatósághoz, 1956.
43. A Szarvas-kákai öntöz fcsatorna vonaláról földtani szakvélemény. 5. o. szöveg, 13 o. fúrási jegyz-

könyv, I szelvény i : 5.000. Beadva a Szegedi Vízügyi Igazgatósághoz, 1956.
44. A tiszaburai vízlépcs területén feltárt rétegek pollenvizsgálata. Jelentés, beadva a Vízügyi Tervez

Irodához, 1956.
45. A dunaadonyi, mohácsi és bajai fúrások anyagának pollenvizsgálata. Beadva a Dél-alföldi Vizügjd

Igazgatósághoz, 1957.
46. A décsipusztai öntöz fcsatorna nyomvonalának földtani felépítése. Beadva a Délalföldi Vízügyi

Igazgatósághoz, 1959.
47. Az újszegedi és Gj-álarét-környéki mélyterületek földtani felépítése a várostelepítés szempontjából.

Szakvélemény, beadva a Városépítési Tervez Vállalathoz, 1959.
48. A pél -Tisza-völgy nyugati oldalának földtani viszonyai építkezési szempontból. Szakvéleménj^ a Vegj'i-

mveket Tervez Vállalat részére. 1956.



A földtani tudományok mveljének elméjét a múlt nagy távlatai foglalkoztatják.
Gondolatai végigkövetik a földi történések egymásutánját, a keletkezett és letnt élk
s élettelenek világának egymásba fzd láncolatát. Gondolkodásunk és egész mrmka-
módszerünk alapjaként tudjuk és valljuk a tennészet ez örök törvényszerségét, az el-

nnilás, majd ríj alakká változás szövevényes s mégis egységes megnyilatkozásának folya-
matosságát. Mindez azt jelentené már most, hogy az egyéni élet elmúlása sem egyéb a nagy
törvényszerség bizonyítékánál. Életszemléletünk azonban különös kettsségbl ötvöz-
dik. Mert az emberi élet eltnése — különösen, ha közelebi körünket éri veszteség — több
nekünk a rideg törvényszerség érvényesülésénél. Fölényes távlataink egyszerre parányi
idszakaszra zsugorodnak, a múlandóság szubjektív szemléldése vesz ert rajtunk s az
elmélkedés, rideg okoskodás helyett a megrendülés tölti el bensnket. Igen, ismét el-

vesztettünk egy jó barátot, szaktársi körünk lett kevesebb egy páratlan szorgahmr,
csendes, szerény kutató egyéniséggel : T o k o d y László ez év áprilisában eltávozott
körünkbl.

D r. T o k o d y László 1898 február 2-án született Budapesten, itt végezte közép-
iskoláit is. Majd a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karán 1916—1920 között
mint természetrajz- földrajz szakos hallgató folytatta tanulmányait. Szorgalma s ered-
ményei jutalmául elbb a tanárképzintézeti B é s á n-ösztöndijat, majd az ásványtan
iránt megnyilatkozott érdekldése ösztönzésére a Sznyi Paulin a-féle alapítványi
díjat nyerte el. Alig 22 éves, amikor egyetemi tanulmányai utolsó évében Mauritz
Béla professzor intézetében és irányításával a pirit-szinunetria étetéses vizsgálatáról

doktori értekezést készít, és még ez évben (1920) a budapesti Megyetem Ásvány-Földtani
Tanszékén Schafarzik Ferenc kitn iskolájába kerül tanársegédnek. S c h a f a r-

z i k professzor sokoldalúsága, lelkiismeretes, pedáns mimkamódszere nagy hatással volt

a kezd szakemberre, mely egész életpályáján elkísérte, s az tevékenységének alapvonása
maradt. Tanársegédi beosztásból 1924-ben adjmiktussá lépett el, s ebben a minségben
— immár V e 11 d 1 Aladár professzor vezetése alatt — munkálkodott a mszaki egyetem
oktatójaként.

1926-ban lépett házasságra hséges és áldozatos lelk élettársával Bacsó
Gizellával. Ugyanez évben ösztöndíjas kiküldetéssel a bécsi egyetemen F r. B e c k e

intézetében, majd 1927-ben pedig Zürichben P. N i g g 1 i mellett gyarapította fel-

készültségét. Megszerezvén idközben a középiskolai tanári oklevelet is, 1929-tl helyettes
tanárként is mködött, majd 1933-ban történt rendes tanári kinevezésével állását fel-

cserélte a budapesti középiskolai tanársággal. E beosztásában néhány év múlva (1939)
tanulmányi felügyelvé léptették el és 1943-ban gimnáziumi igazgatói címet kapott.

Új szakasza volt életének s szakmai rangjához ill megtisztelés, amikor 1943-ban
Nemzeti Múzemmmk világhír Ásványkzettárának igazgatói székét elfoglalta. Friss

lendülettel fogott hozzá új munkakörének feladataihoz. Lelkesítette, hogy a kutatás és

további feldolgozás számára is kincsekben bvelked, nagyszer gyjtemény a vezetése
alá került.

* irta és eladta I) r. S z t r ó k a y Kálmán a Magyarhoni Földtani Társulat 1964. decem-
ber 16. -i Közgylésén.
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De a sors kíUönös kegyetlensége nagy akadályokat gördített a gazdag lehetségek
kiaknázása elé. A pompás gyjtemény 1944— 45 telén súlyosan megrongálódott, szinte

romokban hevert. Nagy feladat volt az újraépítés, szervezés, rendezés. Ezt követte a kor-

szer kívánalmaknak megfelelen összeállított állandó kiállítás megtervezése és kivitele-

zése. De érmék megnyitásával alig is érkezett el a csendesebb, vizsgálódó-kutató idszak;
1956 szén katasztrófális veszteség érte a magyar mveldés e felbecsülhetetlen érték
kincsestárát. A tragédia nemcsak a pótolhatatlan gyjtemény túlnyomó részének elvesz-

tését jelentette, hanem a sok gondossággal és nehézségek árán gyarapítót! vizsgáló Ire-

rendezések, kutató eszközök, nemkülönben a gazdag szakkönyvtár pusztulását is.

A teljesen megsemmisült intézmény helyén újat kellett létrehozni ! Ismét tervezni és szer-

vezni. Nagy külföldi ismeretsége és összeköttetései segítségével, hazai tudományos intéze-

tek támogatásával, s mindenekeltt nagy-nagy egyéni erfeszítéssel már 1962. év közepére

új kiálhtást sikerült az érdekld nagyközönség számára megnyitni. Fáradozásáért a
Kormányzat 1963 áprilisában a ,,Szocialista mmikáért” érdeméremmel tüntette ki.

De a megrázó pusztulás nagy törést jelentett életében s a lelki depresszió hamaros-
san súlyos betegség elidézje lett, melybl csak hosszas kórházi kezeléssel s h élettársa

odaadó ápolásával épülhetett fel. Egészsége azonban nem volt már a régi. Mégis nyugdíjba
vonulásával is (1963) fáradhatatlanul folytatta az utóbbi idben választott kedvenc vizs-

gálódását, a tokaj-hegységi hidrotermás ásványtársulás fhiom részleteinek boncolgatását.
Ennek egyik fejezetérl számolt be az Ásván}d;an-geokémiai Szakcsoport ez év március
23-án tartott szakülésén. Utolsó szereplése volt, s akkor nem sejtett befejezése ékte
munkájának. Nem láttuk többé ....

De nem hal meg egészen az — ,,non onmis moriar” — aki gazdag munkásságii élet-

pályája során maradandó értéket hagyott maga után ! Tokody László egész életét az
alkotó-kutató, lankadatlan tevékenység töltötte ki és az ásványvilág körében végzett
vizsgálódásainak páratlanul gazdag eredményeivel beírta nevét tudományunk haUiatatlan-
jai közé. Megyetemi tanársegédi éveitl kezdve nagy szorgalommal végezte kristályalak-

elemz és az ásványi sajátságokat kutató tevékenységét. Folytatta a nagy eldök, s nagy
példaképek: Krenner József, Schmidt vSándor, Franzenau Ágoston,
Z i m á n y i Károly nemzetközileg elismert és nagyra értékelt immkásságát. De még
gazdagabb termékenységgel sorakoztatta fel és közölte eredményeinek százait. Csak
pályája kezd két évében — 1922 és 1924 között — a finnmosseni magnetitrl, a hodrus-
bányai fassaitról, a lorandit-kristályoíc alakelemzésérl, a botesi kalkopirit étetési vizs-

gálatáról, Rudabánya több ásványáról, a rézbányái krokoitról, a jarabai wulfenitrl, a
dognácskai hematit kristályairól készült vizsgálódásai, melyhez népszersít cikkek is

sorakoztak, volt e rövid két esztend termése. De ha végigtekintünk munkássága ered-

ményein, alig van az ásványok világában terület, ahol ne találkoznánk az új adataival,
vizsgálódásai nyomán az ismeretek gyarapodásával. Csak néhány további dolgozatát
idézve: a felsbányái realgár és gorceixit kristályainak leírása, a schafarzikit kristálygeo-
metriai állandóinak korrekciója, a binnentáli szulfidok, a nagyági prorrstit és xantokon
csakúgy, mint pl. a dél-ausztráliai atakamit, vagy a steierlaki cölesztin, a kárpát-övezeti
stefanitok, boumonitok, a vaski ankerit, cosalit, a norvégiai Persbergen gyjtött ásvá-
nyok, a ciiikfauserit új ásványkénti leírása, a komlói montmorillonit vizsgálata, mind-mind
közleményei közé tartozik.

Fölényes módszertani biztonsággal fogott hozzá minden alaktani feladathoz
s monografikus tanulmányai a cerusszitról, piritrl csakúgy, mint a különböz lelhelyek
ásványtársulásairól s ezek tagjairól feldolgozások elvitték nevét és fennen hirdetik a világ

szakirodaimában.
Kutató szellemét azonban sok más terület is foglalkoztatta. figyelt fel els ízben

az alaki perzisztencia jelentségére és az ikerperzisztencia kidolgozásával e vizsgálódás
egyik úttörje lett. Ugyancsak fordult elsnek az elemek geokémiai eloszlása kérdése
felé, s egynéhány tanulmányát követen, (az egykori akadémiai székfoglalójában) az
ásvánjrtársulások szabályszerségének jellemzésére olyan geokémiai problémát vetett fel,

melyben mind a téma korszerségének fehsmerésével, mind okfejtésével bizonyságát adta
a részleteken felülemelked és összesít szakmai mveltségnek.

Mrmkássága f periódusával egybeesik a kristályos anyagszerkezet-kutatás nagy
idszaka. Az új irányzat gyors fehsmerésével fogott hozzá zürichi tartózkodása idején
a röntgenvizsgálatokhoz. így a rutil, a krómit, a hessit els szerkezetelemzése kapcsoló-
dik egybe nevével.

Tokody László aktivitása kiterjedt a kristályfizikai sajátságok vizsgálatára
s más korszer módszerek alkalmazására is. Foglalkozott a ksó és vivianit transzláció-
jával, a cerusszit alaki sajátságai és szerkezete kapcsolatával, ugyancsak a cerusszit
lumineszcenciájával, de a kristálykémia alaptörvényeinek értelmezésével is. Laboratóriu-
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mi kísérleteket végzett az áramló közegbl kristályosítással és ennek alakirányító szerepét
vizsgálta. De a rádioaktiv keletkezés pleokroós udvarok kérdése csakúgy, mint számos
más terület jelzi elméjének széles foglalkoztatottságát. Alaki sajátságok felhasználásával
kutatta az ércásványok mélységtl függ típusváltozásainak problémáját. A perziszten-
cia-vizsgálatokban arra az eredményre jutott, hogy a termeti sajátságok kialakulásánál
elsrend fontossága a paragenezisnek van, tehát az alaki sajátságokat a paragenezis
elemzésével kell egybekapcsolni. így határozhatók meg a minerogenetikai típusok, az
alaki jellemzkbl pedig a képzdési hmérsékletre következtethetünk.

Egyik legértékesebb vizsgálódásait a hessittel folytatta. Kiindulva abból, hogy a
kristályszerkezet határozza meg a küls alakot, viszont a kristályszerkezetet az anyagot
felépít elemi részek tömegviszonya, nagJ'ság^'iszonya, polarizációja és kötésmódja
határozza meg. A hessit alaki szinmietriájának elemzésével és röntgenvizsgálatokkal ki-

mutatta az egyhajlású és a szabályos módosulatot, az enantiotrop átváltozás hfokát, s els-
nek mondotta ki, hog}^ a /?-hessit csakis fluoritrácsú szerkezet lehet és az antifluoritrács

egyik képviselje.
De vizsgálódásainak klasszikus érvényi és jelentség munkaterülete az ásványi

külalak leiró elemzése volt. Hogy azonban mennyire túllátott a részletkérdéseken, a puri-
tán egyszerséggel fogalmazott közléseiben foglaltakon, azt közel egy é\i;izeddel ezeltt,
az akadémiai védvitára bocsátott disszertációjában, a kristályalaktan fkérdéseit
összefoglaló tanulmányában mutatta be dialektikus összefüggéseiben, magas szintézisben.

• E megemlékezés keretében nem vállalkozhatimk arra. hog>' felsoroljuk mindazt a
sok témát, mely t foglalkoztatta. Posthumusz dolgozataival együtt, több mint 170 cikk
és tanulmány jelent meg nevével.

T o k o d y László termékeny munkásságát annál is inkább nagyra értékeljük,

mert hosszabb idn át nehéz anyagi körülmények között, egj'éb kötelezettségek ellátása

közepette dolgozott hangyaszorgaloimnal. Különösen a középiskolai helyettes és rendes
tanári idszak az, amikor valóban nagy erfeszítéssel és a tudománjunvelés iránti igaz

elhivatottsággal végezte munkáját. De pályája során több ízben erkölcsi-szakmai elisme-

résben részesült; már 1928-ban a budapesti Tudományegyetem ,,kristálytan” tárgykörrel
magántanárrá habilitálta. Dolgozataival 1935-ben a B u g á t-díjat, 1938-ban a R a u e r-

pályázat diját nyerte el, valamint 1944-ben a INlagyar Tudományos Akadémia díjában
részesült. E mellett 1938-ban a címzetes nyilványos rk. tanárság, 1941-ben az akadémiai
leveleztagság volt az az eUsmerés, ami — már akkor nagy nemzetközi hímévé mellett —
igazi szakmai ösztönzést adhatott. — A Tudományos Minsít Bizottság 1952-ben
kandidátussá minsítette, majd 1956-ban a tudományok doktora fokozatban részesítette.

Habilitációja után minden tanévben meghirdette egyetemi eladását s a Természettudo-
mányi Kar megalakulása óta nnt megbízott eladó a Kristálykémia, majd késbb a
Kristályszerkesztés és számítás c. kollégiumot adta el halála bekövetkeztéig.

T o k o d y L ászló pályája a Tudománj'eg^-etemrl indult el s több mint 3 év-
tizedes eladói mködés után mint annak címzetes professzora — ezzel Kormányzatunk
folyamatos eladói tevékenysége jutalmául a közelmiiltban tüntette ki — távozott
körünkbl. Nem pótolható az elvesztése szakoktatásimkban. A geometriai kristálytan-

nak hozzá fogható mestere sem metodikai felkészültségben, sem eredményességben nincsen
a hazai szaktudomány mveli között. Pedáns munkamódszerét, a kristályvizsgálat m-
vészetté emelt fogásait tanultuk tle. De az anyagszerkezeti és kristálykémiai kutatások,
a morfogenetikai vizsgálatok úttörjét, és több új vizsgálati irány meghonosítóját értékel-

jük és tiszteljük benne.
A Magyarhoni Földtani Társulatnak pályára lépése óta, a A’álasztmánynak másfél

é\*tizeden át volt tagja. Tevékenykedett Közlönyünk Szerkesztbizottságában, szak-
lektorként és a külföldi irodalom szorgos ismertetjeként. A két é\’vel ezeltt létrehozott

Ásván>i;an-geokémiai Szakcsoportot — gyengült egészsége ellenére is — aktiv részvételé-

vel tüntette ki.

T o k o d y László élete mindenkori példaképe lehet a tárgyszeretetnek, a szaka-

datlan szorgalonuiak, a minden hivalkodás nélküli lelkületnek. Életmve pedig, az a

gazdag érték, amivel megajándékozta szakunkat: kijelöli helyét a hazai tudomány m-
velinek nag5’jai között

!
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Dr. T o k o d y László tudomÓDVos munkássága
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ÉRTEKEZÉSEK

AUSZTRIA FÖLDTANI KUTATÁSÁNAK ÚJABB EREDMÉNYEI
ÉS JELENTSÉGÜK MAGYARORSZÁG FÖLDTANA

SZEMPONTJÁBÓL
DR. KÜPPER HEINRICH*

(i ábrával)

összefoglalás: A jelen dolgozat lényegében mag>'arázója egy bséges irodalom-
jegyzékkel ellátott földtani szelvénynek. Az irodalomjegyzéket egy sor nemrég megjelent
dolgozatból válogattuk, melyek egyes nagyszerkezeti egységek földtanát illeten fontos
iij eredményeket tartalmaznak. Az idézett mvekben további részletes irodalom-fölsorolás
található.

Az Alpok eltere, peremi feltolódása és az Északi-Mészalpok nem esik Magyar-
ország területére. Ezekre a területekre vonatkozó újalíb eredmények azonban nagy fon-

tosságúak a dél felé soron következ egység, a Központi-Alpok szempontjából. A köz-

ponti-Alpok öve Ausztriában terül el és a Keleti-Alpok DK-í lejtjéig terjed. Magyarország

aljzatában ennek az övnek folytatását Szalai Tibor Központi-alpi— kárpáti küszöb

néven irta le (1964); a küszöb számos mélyfúrásban volt nyomozható. Minthogy ezen

egység földtani értékelésébe, mind a tle É-ra elterül egységekre, mind a Magas-Tauemra
vonatkozó újabbiölismerések hatással vannak, a következ megfontolások kiinduló pont-

jául, éppen ezen küszöb modern földtani értelmezését választjuk. Elismerjük, hogy az

értelmezés az osztrák geológusok szemléletét tükrözi és szívesen vesszük, ha a magyar
kollegák kritikailag állást foglalnak a kérdésben.

Ivegdélibb övként a Déli-Alpok ausztriai területen elterül részei érdemelnek

néhány szót. Már itt megemlíthetjük, hogy a Bakony és az osztrák Déli-Alpok földtani

képe között nagyfokú egyezés mutatható ki.

*

A DKy-i és Dk-i irányban fiatalabb képzdmények alá süllyed Cseh-masszívrmi,

a hozzákapcsolódó alp-kárpáti eltér, valamint az Alpok és Kárpátok É-i peremi föltoló-

dása újabban a kolajkutatással kapcsolatos földtani vizsgálatok értékes eredményeinek

tükrében nyert lijabb megvilágítást (irodalomjegyzék I. csop.). Fontos tényként leszögez-

hetjük, hogy a fels-ausztriai alpi eltér aljzatában a Cseh-masszívum kristályos képzd-
ményein a jura és felskréta képzdmények vékony lepel formájában foglalnak helyet

és ÉNy-i tengelyirányú lankás redhullámokat alkotnak, a Cseh-masszívum DK-felé

alámerül részén viszont váratlanul, viszonylag nagy vastagságii alsókréta és jura soro-

zatot találtak, mely kifejldésében a külskárpáti övezethez tartozik. Az Alpok és Kár-

pátok ,,peremi zavargásáról” kitnt, hogy ez a legfontosabb, elsrend föltolódási vona-

* Eladta Budapesten 1964. XII. 17-én. A szöveg az eladás rövid összefoglalása.
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lak közé tartozik; kora a Nyugati-Kárpátokban és Beszkidekben Z. R o t h (1964) szerint

az idsebb miocénbe helyezend.

A flis-övben és az Északi-Mészalpokban (irodalomjegyzék, Ila, Ilb, IIc csoport)

a vizsgálatok kimutatták, hogy a flis-öv üledékképzdési terület tekintetében alighanem

a penninikumlioz tartozik, és hogy az Északi-Mészalpokat minden bizonnyal teljes egé-

szükben tektonikusán átmozgatott tömegnek kell tekinteni. Néhány fúrással sikerült

a flis-öv É-i peremét átfúrni és alatta az alpi eltér molasszát, majd a Cseh-masszívum

kristályos képzdményeit megtalálni. A Mészalpok területén több flis-ablakot vizsgáltak

meg: kiderült, hogy a Mészalpok triász— jura sorozata alatt a flis-öv felskréta— paleogén

képzdményei foglalnak helyet. A Mészalpok déli peremérl is kiderült, hogy dél felé

emelked szerkezeti felületek tagolják, miértis az Északi-Mészalpokat dél fell, azaz a

Központi-Alpok keleti részének legmagasabb része fell kell származtatnunk.

*

A Központi-Alpokban (irodalomjegyzék Illa, Illb, lile) a Tauern-ablak vizsgálata

során kiderült, hogy a központi gneiszmagvakat paleozóos— mezozóos köpeny borítja.

A Tauem-ablak ezen kzetei fölött, rátolódott helyzetben, kissé keletebbre az Alacsony-

Tauem és stájer Központi-Alpok ids kristályos képzdményei helyezkednek el. Ezen
a vidéken pl. a Koralpe és Saualpe területén a legújabb kutatások szerint nagy területen

találhatók ids kristályos szerkezetek maradványai. Másrészt viszont ezeknek az ids
szerkezeti övéknek a peremi részein a Központi-Alpok triásza jelentkezik hosszan elnyúlt

sávok formájában. Ebbl következik, hogy bár itt ids szerkezeti elemekkel állimk /zeni-

ben, ezek hatalmas tömbjei beilleszkedtek és belegyúródtak az Alpok fiatalabb szerkeze-

tébe. Ez Magyarország földtana szempontjából a legfontosabb eredmények egyike.

Az osztrák geológusok elismerik, hogy a ,,Központi alpi-kárpáti küszöb” területén

találhatók ids szerkezeti mezk, ezek azonban nem indokolják azt, hogy máig helyben-

maradt ids varisztida hegységgyökeret lássunk bennük.

V

A Déli-Alpok osztrák területre es É-i részén, pl. a Dráva-vonulatban (irodalom-

jegyzék IV) újabban váratlanul középstriász tufakzeteket találtak; ilyesfélék a Bakony
triászában hasonló rétegtani helyzetben már régóta ismeretesek. Kézenfekv tehát a két

terület egykori összefüggését feltételezni, közelebbrl azt, hogy a Bakony és az osztrák

Déli-Alpok mezozóos képzdményei valósizinleg egyazon üledékgyjtben rakódtak le.

Hasonlóképpen az Északi-IVIészalpok déli peremterületén mutattak ki finomszem,
középstriász tufakzeteket, amikre eddig nem fordítottak kell figyelmet. Látjuk tehát,

hogy az Északi-lMészalpok kzetei is közeli rokonságban állhatták a mezozóos bakonyi

fáciesek üledékgyjtjével.

^^oltaképpen ez a felismerés a kiindulópontja a Keleti-Alpok tektonikai értelmezé-

sének, melyet így fogalmazhatunk meg: az Északi-Mészalpok eredetileg a jelenlegi köz-

ponti-alpi terület középvonala táján helyezkedhettek el, majd innen az Alpok északi el-

tere felé lesiklottak, ily módon elválva eredeti hátterüktl, a Bakonytól és a Déli-Alpoktól.

A Keleti-Alpok kristályos öveit is tektonikusán kimozdított egységként kell értel-

meznünk, legalábbis nyugaton, ahol alattuk a Tauern-ablak kzetei bukkannak föl.

Lehetségesnek tartjuk, hogy a Központi-Alpok kristályos képzdményeinek allochtoniája,

szerkezeti kimozdítottsága nyugaton jóval nagyobb, mint északkeleten, az övnek a cseh-

szlovák-magyar határ közelébe es végén.

*

Mindezek a gondolatok, melyek a Keleti-Alpokra vonatkozó számos dolgozat durva,

összefoglaló vázlataként tekinthetk, lényegében E. C 1 a r 1964-ben megjelent, mecha-
nikailag elfogadható tektonikai modellvázlatára támaszkodnak. Ugyancsak els kísérlet-
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ként kell fölfogni a Cseh-masszívumtól a Bakony-liegységig terjed szelvényt, mely a föld-

kéreg legfels 50 km-ének ma ismert adataif egyesiti. A szelvény a Cseh-niasszivum ÉNy-i

lesüllyedésétl a Nag>’ Alföldig, a Duna vonaláig terjed. A felszínen azokat az egységeket

harántolja, melyek nevét a szelvény feliratában feltüntettük. A mélyebb részek geofizi-

kája tekintetében részben Se h e f f er V. (1964) munkáira támaszkodtunk (irodalomjegy-

zék V és VI) . A szelvény a felszínen az alábbi fontos egységeket metszi; C s e li-m a s s z í-

vum, — Alpok eltere. — Alpok és Kárpátok ívea belemélyül Bels-
alpi Bécs i-m e d e n c__é vei, — Kisalföld kristályos aljzata, — Bakony
mezozoikuma a Balaton vonaláig. A felszínközeli szerkezeti elemek ismeretét kiegészít

magyar és osztrák mélyfúrási eredményeknek köszönhet, hogy a., harmadidszaki

medencék, valamint a Mészalpok és a flis-öv mélységi kiterjedését a szelvényben közelít-

leg mérethelyesen ábrázoUiattuk.

A fent felsorolt felszíni elemeken kívül a szelvényben az alábbi négy vulkános öv
ismerhet fel: apikritek felnyomulási öve kb. a Pienninek szirt-övének tengelyében,

— a burgenlandi vulkáni kzetek felnyomulási öve, — a R á b a-v o n a 1

vulkáni kzete inek felnyomulási öve és — aBalato n-v onal vulkáni
kzete inek felnyomulási öve.

Mint említettem, a szelvény S c h e f f e r V. eredményeit is tartalmazza, melyek

szerint a Bakony-hegység aljzatában a földköpeny sasbércszer felemelkedésével kell

számohii. Másfell a Mohorovicic-felület az Alpok és Kárpátok íve alatt mélyebb helyzet-

ben látszik lenni. A földkéreg elvékonyodásának föltevését alátámasztja az alp-kárpáti

és a bakonyi terület geotermikus gradiense különbözsége, amennyiben az utóbbi vidéken

ersebb földi háramot jelez.

A földkéreg mélyszerkezetére vonatkozó további eredmények beható ismertetésére

az adott keret nem elégséges. Szükséges azonban megjegyeznünk, hogy már a Keleti-

Alpok Ny-i, iU. K-i részére, valamint a pannóniai térségre vonatkozó gravitációs anomália-

térkép egyszer összevetése is arra mutat, hogy az említett területeken a földkéreg fel-

építésében lényeges különbségeknek kell lenniök.
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Neuere Resultate dér Geologie Österreichs, sofern sie für die Geologie Ungariis von Bedeutung
sein können

DR. HEINRICH K Ü P P E R

Die Zusammenfassung dér verschiedenen Arbeiteii aus den Ostalpen werden im
wesentlichen unterstützt durch die Gedanken von E. C 1 a r, dér 1964 einen Entwurf für

ein mechanisch erklárbares tektonisches Modell vorgelegt hat. In áhnlichem Sinn ist das

beiliegende Profilschema des Erdkrustenstreifens von dér Böhrni-
schen Massezum Bakony als Versucli aufzufassen, die rms bekannten Daten
dér obersten 50 km Erdkruste übersichtlich zusaimnenzufassen. Das Profil selbst reicht

vöm Untertauchen dér Böhmischen Masse im Nordwestlichen bis zr Donau in dér ^oBen
Ungarischen Tiefebene. Es schneidet somit an dér Oberfláche jene Einlieiten, die in dér

Beschriftung des Profils über dicsen angegeben sind. Zmn Profil darf bemerkt werden.
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daB dasselbe in natürlichem VertikalmaBstab entworfen vvurde und für die Geophysik
des tieferen Teiles nach den Arbeiten von V. Scheffer 1964 ergánzt wurde (Litera-

turgruppen V und VI) . In kurzer Aufzáhlimg habén wir im Profil an dér Oberfláche vor
uns: Die Böhmische Masse, das Alpenvorland, den A 1 p e n-K ár-
páté n-B o g e n imd in diesen eingesenkt das Inneralpine Wiener
B e c k e n, den [Kristallin-Untergrund dér Kleinen Ungarischen Tiefe-
b e n e, das Mesozoikiun des Bakony bis zr Balatonlinie.

Diese Elemente des Oberfláchenbaues sind nach den Resultaten vonTiefbohrungen
auf dér österreichischen imd ungarischen Seite ergánzt, sodaB die Tiefenerstreckung dér
tertiáren Becken mid dér Kalkalpen-Flyschzone im VertikalniaBstab annáhemd richtig

wiedergegeben sein dürfte.

AuBer diesen Oberfláchenelementen hegen im Profil noch 4 Zonen lángs welchen
vulkanische Gesteine aus dér Tiefe aufgestiegen sind. Es sind dies: Dér Aufstiegsbereich
dér P i k r i t e gelegen etwa in dér Achse dér Pienidischen Khppenzone, dér Aufstiegs-
bereich dér burgenlándischen Vulkánit e, dér Aufstiegsbereich dér
Vulkanite dér Raablinie, dér Aufstiegsbereich dér Vulkanite dér
Balatonlinie.

Das Profü wurde wie angedeutet, nach den Untersuchungsresultaten von V.
Scheffer ergánzt, nach welchen im Bereich des Untergrundes des Bakonybereiches
eine Art Erdmantel-Horst anzunehmen ist, wáhrend die Lage dér M-Fláche imter dem
Alpen-Karpaten-Bogen tiefer angenommen werden muB. Die Annahme des Erdmantels
Horstes wird gestützt durch die Tatsache, daB die Unterschiede in dér geothermischen
Tiefenstufe zwischen Alpen-Karpaten-Bogen imd Bakonybereich auf einen stárkeren
WármefluB im letztgenannten Gebiet hinweisen.

Auf weitere Resultate des Tiefenbaues dér Erdkruste kann in dieseni Rahmen
' nicht náher eingegangen werden. Es sei jedoch vermerkt, daB schon ein roher Vergleich
I: des Isogamenbildes zwischen den westlichen Ostalpen einerseits und östlichen Ostalpen

[

und pannonischen Ramn andererseits darauf hinweist, daB zwischen den genannten Gebie-
I ten bedeutende Unterschiede im Bau dér tieferen Erdkruste anzunehmen sind.



A NIIRÁD-DARVASTI KÉNES BAUXIT GEOKÉMIAI
* VIZSGÁLATA

j

IFJ. DR. D U D I C H ENDRK*
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(2 ábrával, 2 táblázattal)

Összefoglalás) A darvastól bauxitlencsékben a kénes bauxit mennyisége szoros
összefüggésben áll a közvetlen fed eocén szenes agyag vastagságával. A XI. lencse öt
fúrásának anyagából összeskén-, szulfátkén-, ferrovas- és szervesszénelemzések, valamint
DTA és röntgendiffraktométeres felvételek készültek. Kénes bauxit közvetlenül a fed
alatt, a bauxitösszlet belsejében és közvetlenül a fekü-dolomit felett mutatkozik. A vizsgá-
latok alapján i. elsdleges, a bauxitalapanyag lerakódásával egyidej piritesedés; 2. Eh-
oszcillációs-újraülepítéses piritesedés; 3. a mocsári fedvel szingenetikus piritesedés; 4.
repedésmenti epigenetikus piritesedés; 5. utólagos vaskioldás és szulfátosodás; 6. utólagos
sziilfátkimosódasi és' vízvesztési folyamatok valószínsíthetk. A kéntartalom a vasoxidá-
ciós fokkal fordított viszonyban van.

A Darvastó II., III., IV., IX., XI. ésaNag5Í;árkánypuszta I., III., IV. lencse bauxit-

jának vizsgálata során (D u d i c h, 1962) felismerhet volt a mocsári fed vastagsága és

a bauxit kénesedésének mértéke közötti lineáris összefüggés (I. táblázat). r

I. táblázat — TaöA. I.

Összefüggés a kénes bauxit mennyisége és az eocén mocsári szürke agyag vastagsága között
Caasb KonuHecTsa cepocoAepwaumx okchtob c MgmHOCTbK) soueHOBoií ymucToíi rnuKbi.

Eencse
3ajie>K

A mocsári
fed átlagos
vastagsága
m-ben

Cpeau. Mom-
HocTb yrnHC-
TOií rjlHHbl

A kénes
bauxit átlagos
vastagsága
m-ben

Cpean. Mom-
HOCTb cepoco-
AepHcamero
OKCHTa

Darvastó II. 0,00 0,04
Darvastó III. 1,29 0,20
Darvastó IV. 2,50
Darvastó IX. 1,16 —
Darvastó XI. 3,50 0,65
Nagvtárkány I. 8,65 1,29
Nagytárkány III. 5.17 0,34
Nagvtárkány IV. 5,09 o ,.37

Több mint egy méter mocsári fed látszik szükségesnek ahhoz, hogy 0,6%-nál nagyobb

kéndúsulás jöhessen létre. (A Darvastó II. lencsérl a mocsári fed lepusztult.) A továb-

biakban a mocsári fed i jn vastagodásának a kénes bauxit mintegy 20 cm-es vastagság-

* Eladta a Magj’arhoni Földtani Társulat Közép-dunántúli Csoportjának 1964. április 10.-

ülésén, Veszprémben.
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növekedése felel meg. Ezek az adatok elfogadhatóan egyeznek K o m 1 ó s s y G y. és

P u s k á s J. iszkaszentgyörgyi megfigyeléseivel.

Az 1963. és 1964. évben a Darvastó XI. lencse egy szelvénybe es öt fúrásán

(Cn-262, Cn-273, Cn-275, Cn-276, Cn-271) végeztünk részletes vizsgálatokat.

A Bauxitkutató Vállalat fenti fúrásai 15 — 24 m vastag baiixitösszletet harántol-

tak. Fedtl feküig, összesen 176 mintából végeztettünk összeskén és ferrovasoxid

Cp-262 Cn-273 Cn-275 Cn-276 Cn-271

ZS% 0.751.5 3 6 12 0.7515 3 5 12 0.751,5 3 6 12 0,751.5 3 5 12 0,751.5 3 6 12

I. ábra. A Darvastó XI. lencse 5 fúrásának bauxitgeokémiai szelvénye

<t>uz. 1. BoKCHToreoxHMHMecKHH paapea narii CKsa>KHH Sokchtobopo rena HapsamTO XI.
HaacHeHHH: I— VI. KaqecTBO öoKCHra. 1. MOAy/ib > 10, II, 7 — 10, III. 4—7. 2,6—4, V. > 2,6, VI. 6ok-

2Fe,0, „
CHTOBaa r.iHHa. Ope creneHb oKHCaeHHH we/ieaa

,
— Xs coAepHOHne Bcea cepu

|PC o

(S és FeO) meghatározást a Fémipari Kutató Intézetben. Rendelkezésünkre álltak a szo-

kásos öt komponenses vegyelemzés (AUO3, FejOg, SiOj, TiOj, izzitási veszteség) adatai.

Ezek szerint a minták között I. osztályú bauxittól bauxitos agyagig mindenféle minség
képviselve van.

A 25, jelentsebb kéntartalmat mutató mintából külön meghatároztattuk a szul-

fát formában jelenlev ként. 15 mintából készítettünk szervesszén (C®'”®) elemzést.

Ezenkívül 3 mintából (Cn-273: 50,0— 50,5 m; Cn-273: 64,5 — 65,0 m; Cn-275:

45.5— 46,0 m) DTA és röntgendiffraktométeres felvétel készült, Dr. N e m e c z E. pro-

fesszor szívességébl, a veszprémi A’^egyipari Egj’etem Ásványtani Tanszékén. Ezek sze-
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rint a bauxit gibbsites— böhmites vegyes típusú, f vasásványai a goethit és a liematit;

a vizsgált minták (III. osztályúak) jelents mennyiség kaolinitet is tartalmaznak.

2 Fe„03
Az Opg = képlettel kiszámítottuk valamennyi minta vasoxidációs fokát,

FeO
mint a redoxállapot mérszániát és az elemi összetételbl piritet (FeS,) számítottunk

Az Opg-érték határozott negatív korrelációt mutat az összeskéntartalommal.

Mindezeket az adatokat az i. és 2. ábrán és a II. táblázaton foglaltuk össze.

Ezekrl megállapítható, hogy kénes bauxit az adott szelvényben háromféle elhelyez-

kedésben található:

1. Fels kénes bauxit, közvetlenül a fed alatt, 2. középs kénes bauxit, a bauxitösszlet

belsejében, 3. alsó kénes bauxit, közvetlenül a fekü felett.

1. Fels kénes bauxit

Üt fúrás közül négyben 1—2 m vastag, az ötödikben mindössze egy 0,5 m-es,

az iparilag ,,kénes”-nek számító 0,6% S határértéket megközelít szakasz képviseli.

Az összes vastartalom szélsséges ingadozást mutat; ez a változatos utólagos vasvándor-

lásra utal. Még nagyobb a ferrovastartalom ingadozása, a különböz redoxviszonyok

következtében. Az Op^-értékek átlaga nagyobb aBárdossy Gy. által a kénes bauxitra

megadott átlagnál. Az összes kénnek több mint fele jelenleg szulfát formában van jelen.

IvCfelé a kéntartalom hirtelen csökken. A szervesszéntartalom 0,02 — 0,17%, meglepen
kicsi.

2. Középs kénes bauxit

Üt fúrás közül kettben mutat az ipari határértéket meghaladó kéntartalmat,

egy harmadikban pedig megközelíti azt. Az összes vastartalom a környez mintákhoz

képest kisebb, az Feü viszont több, tehát az üp^-érték viszonylag alacsony. Az összes-

kén egy nagyságrenddel kevesebb, mint a fels, szürke kénes bauxitban. Mindössze

egyharmad része van jelen szulfát formában, ami meglep, tekintve a környezetnek a fels

kénes bauxiténál nagyobb oxidációs fokát. Ez arra utal, hogy eredetileg a kén még
nagyobb része volt szulfidként jelen, ez késbb oxidálódott és részben kimosódott. A DTA-
és a Röntgenfelvételen a pirít határozottan jelentkezik. A négy legjellegzetesebb minta

környezetéhez képest kirívóan gyenge minség, agyagos. A szervesszéntartalom itt éri

el a maximumot (0,17—0,26).

3. A 1 s ó k é n e s b a u X i t

Üt fúrás közül négyben van meg. Igen rossz minség, lefelé már kénes bauxitos

agyagba megy át.

A fölötte lev bauxithoz képest jelentsen csökken az összes vastartalom, viszont

ugrásszerenn az FeO-tartalom. Ennek megfelelen az Op^-érték kicsi. Az összeskén több

mint a középs, de kevesebb, mint a fels kénes bauxitban. Általában több mint fele

szulfát formában van jelen.

A szervesszéntartalom igen csekély, 0,01% vagy még kevesebb.

*

Az összes kéntartalom és a ferrovas viszonyát a pirít képletének megfelelen Fe; S,

grammatomsúlyarány szerint vizsgálva, a középs típusban egyensúlyt, illetve csekély
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ferrovas-fölösleget találunk. Ezzel szemben a fels kénes bauxit mintáinak csaknem
felében, az alsóknak pedig csaknem mindegyikében ferrovas-hiány és kén-fölösleg van,*"

vagA'is a kén egy része nem vashoz kötdik.

A DTA-felvételek gipsz (CaSO^ • 2 H2O) jelenlétét valószínsítik, a makroszkópos
megfigyeléssel megegyezen.

Kétségtelen, hogy a szulfátkén túlnyomórészt nem elsdleges, hanem a pirit—
markazit oxidációkor keletkez kénsav hatásából jött létre. A DTA- és Röntgen-felvételek

2 . ábra. Az összeskén és a vasoxidációs fok korrelációs diagramja

0ue. 2. KoppeaanHa Bceíi cepw h creneHH OKHcaeHHH weaesa

7 HjO) van
-monohidrát

alapján jelenleg nem (vagy csak csekély mértékben) melanterit (FeSO^

jelen, hanem kisebb víztartalmú vasszulfátásványok, fleg ferroszulfát

-

FeSO^ • H2O.

A bauxitösszleten áthatolt oxidativ vizek irányára nézve eltérnek a vélemények.

Barnabás K., valamint Komlóssy Gy. a fekü, Bárdossy Gy. pedig a fed
fell származtatja. Mindkét lehetség elvi ehsmerése mellett felhívjuk a figyelmet a

karsztos, tektonikus mélyedésben elhelyezked bauxitösszleten ferdén-oldalirányban át-

haladó oldatok szerepére.

1964-ben összehasonhtásul 50 bauxitmintából végeztettünk FeO, szulfid- és szul-

fátkén elemzéseket, továbbá 19 mintából szervesszénmeghatározást a szci, iszkaszent-

györgyi és nyirádi fúrásokból. Ezeket is tekintetbevéve, a következ összefüggések álla-

píthatók meg:

j. Statisztikai átlagban az Opg-érték jól jellemzi a bauxit kénes voltát: 60-nál

nagyobb Op^-hez általában 0,6%-nál több összeskén tartozik.

2. A kén érzékenyebb az utólagos oxidációra, mint a vas. A szulfidkén aránylag

könnyen szulfáttá oxidálódik és részben kimosódik; ilyen esetben kevés és túlnyomóan

szulfát alakban jelenlev kén észlelhet viszonylag kis Opg mellett.

3. További oxidálódás során a vas is visszaalakul Fe+ + + -á (Opg = 60—120),

a kén már teljes egészében szulfátkötésben van jelen.

4. Visszaoxidált bauxitnál, ha a szulfát-kimosás csekély volt, nagy Opg-érték

2 FejOg
esetén is lehetséges 0,6%-ot meghaladó kéntartalom. Tehát a

gszulfát

sorban az eredeti reduktívabb állapotra, az
össz-S

= Opp-érték elsö-

FeO
= 03-érték az utólagos oxidációra.

O
az Fe

^szulfát

arány pedig a szulfátkén kimosódásának mértékére jellemz.
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5. A szervesszén -tartalom kénes bauxitban 0,1 —0,5% körüli, de nem mutat

közvetlen összefüggést a kén mennyiségével. Nem kénes bauxitban egy nagyságrenddel

kevesebb.

A Darvastó— nagytárkányi bauxitterület eddigi adatainak alapján, a többi magyar
bauxitterület kénes bauxit adatainak tekintetbevételével az alábbi munkahipotézis

alakult ki, amelyet még további vizsgálatokkal szándékozmik ellenrizni:

Kénesedés többféle módon mehetett végbe.

1. A bauxitalapanyag lerakódásával egyidej kénesedés

A bauxit alapanyaga karsztos — tektonikus mélyedésben, sekélyvizes közegben,

bizonyos fokig ,,mocsári” környezetben rakódott le. A kén fleg mikroorganizmusok

fehérjéinek kéntartalmú aminosavaiból (cistin, cistein) származik. Az igy keletkezettelsd-

leges agyagos kénes bauxit az összlet alján, közvetlenül a dolomitfelszinen, illetve annak

vasas kérge fölött települ.

A bauxitképzdés során mindinkább érvényre jutott a lúgos fekü-karsztviz hatása,

és oxidációs közeg alakult ki. Ennek következtében a kénes réteg vékony, kéntartalma

közepes, és legkevésbé az agyagos részekbl oldódott ki. Nagyrészt oxidálva, szvfát alak-

ban van jelen. A szervesszén is részben kimosódott, részben szervetlen kötésbe ment át.

A kevésbé agyagos részek színe kevéssé tér el a nem kénes bauxitétól, nem típusos „szürke”

bauxittal van dolgimk.

2. Eh-o szcillációs és újraülepitéses kénesedés

A bauxitalapanyag bauxitosodása során többszörösen ingadozott a közeg Pn-ja
és Eh'ja (redoxpotenciálja) is. Helyileg és ideiglenesen redukciós közeg is jöhetett létre,

amelyben újabb organogén kéndúsulás következhetett be. Erre utal a viszonylag nagy
szervesszéntartalom. Kis távolságú átmozgatás, helybeli áthalmozódás során a bauxit-

összleten belüli átülepités jött létre, ugyancsak viszonylag kevéssé oxidációs viszonyok

között. Az igy keletkezett, többnyire álkavicsos, tarka kénes bauxit — az alsónál lénye-

gesen kisebb kéntartalommal — szabálytalanul kiékeldve, kis vastagságban, a baixxit-

összlet középs részén található. Minden oldalról oxidációs üledékekkel körülvéve, Op^-je

utólag megntt, de még pirít is található benne. A szulfáttá oxidálódott kén nagy része

utólag kimosódott, ezért viszonylag kicsi a szulfátkén jelenlegi részaránya és ebbl követ-

kezleg az összeskéntartalom is, amely fleg az agyagosabb, kevésbé mzátereszt rétegek-

ben nagyobb.

3. Az eocén mocsári fedvel szingenetikus kénesedés

Erre a fels kénes bauxitra érvényes Bárdossy Gy. genetikai magyarázata.

Az eocén tengermenti mocsárláp, elborítván a bauxitlencsék területét, tartósan szerves-

anyagban és kénhidrogénben gazdag redukciós közeget hozott létre. Üledékei: szürke,

pirítes, bamaszénsávos, növénymaradványos agyag és agyagmárga. A kénhidrogénes viz

átitatta a bauxittest fels, fellazított részét és enyhén savas redukciós közeget hozott

létre. Lefelé egyensúlyi szint alakult ki a lúgos, oxidációs fekükarsztvizzel. Ez többször

is ingadozhatott (goethites sáv a bauxitösszlet fels részében) . Eredmény : szürke, pirítes—
markazites bauxit az összlet fels részén. Vastagsága a mocsári fedrétegek vastagságával

a mondottak szerint közel egyenesen arányos.

4. Epigenetikus vaskioldás és szulfátosodás

Utólagosan a pirít oxidálódott. A képzdött kénsav (Bárdossy G y. és

Businszkij G. I. szerint) magával vitte a vas egy részét, elssorban a könnyebben
oldódó ferrovasat. Ez az oldat, amely részben az eocén fedbl származik és igy a felsbb.
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karbonátos tagokból Ca^ - és Mg++-ionokat is hozott magával (S z a n t n e r F. —
Posgay K.), különböz ásványkiválások, erek és fészkek létrejöttét eredményezte,

majd lefelé, a repedezett— töredezett fekü-dolomiton át távozott. Közben hozzájárult

az alsó kénes bauxitréteg vas- és fleg szulfáttartalmának növeléséhez, a szervesanyag-

tartalom alapos kilúgzásához, a dolomitfelszin vasas kérgének kialakulásához és a dolomit-

porlódási jelenségek létrejöttéhez. Ez a folyamat felels elssorban a nem vassal alkotott

szulfátok (gipsz) képzdéséért.

5. Repedés menti epigenetikus piritesedés

A bauxitösszleten átszivárgó vizek nemcsak oxidációs és kioldó, hanem sok eset-

ben redukáló, újabb piritkiválást okozó hatásúak is lehettek. Az eocén fedrétegeket is

ért szerkezeti mozgások során létrejött törések, repedések mentén a kszenes rétegekben

redukálóvá vált oldatok lefelé haladva a bauxit további, lokális kénesedését okozhatták

Ez nem jelents; mértéke a mocsári szenes fedrétegek vastagságától és az összlet töre-

dezettségétl együttesen függ.

Szilárd fázisban történ kénmigráció — az ehhez szükséges nagy hfok hiányában

— gyakorlatilag kizárható.

6. Szulfátki mosás és víz vesztés

A könnyebben oldódó vasszulfát utólagosan kisebb-nagyobb mértékben kimosó-

dik, a maradék pedig részben elveszti kötött vizét és elssorban nem melanterit, hanem
ferroszulfát-monohidrát formájában van jelen.
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reoxHMHMecKoe HCcnefloeaHHHe cepocoflepwauiHX Sokchtob MecTpowaeHHH AapBauiro,

y c. Hbwpafl, BeHrpHH

E-P 3. hVAHM

KojiimecTBO cepocoaep>Kauuix okcmtob b aaaoKax Mecropo>K;ieHiiH c. JfapBauiTO

TCCHO CBBaaHO c MOuiHOCTbio 3oueHOBOÜ yrjiiicTOM rjiHHbi, aaJierarouieiiCH B HenocpeflCTBeHHOÜ

KpoBJie OKCHTa. Cae.naHbi xii.wiiMecKiie aHa.jiiabi Bcen cepbi cepbi coaepwamencíi b cyjib-

({larax, nByxBaaeHTHoro TKeaeaa, opraHimecKoro yraepo.ia, ii XITA ii peHTreHoaH({)(j)paKTO-

.MeTpimecKiie aHaaiiabi no paapeay nHTii ci<Ba>KHH.
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VcTaHOBJieHO npHcyTCTBiie cepocoAepwamiix okchtob b rpex ropiisoHTax: Hcrioc-

peACTBCHHO nOA KpOBJICH, BHyTpH ÖOKClITOBOrO TCAA, H BÖJlHBll nOAOUlBbl, COCTOHmeHCfl H3
BepXHCTpHaCOBblX AOJIOMHTOB. Ha OCHOBC peSyAbXaTOB HCCJieAOBaHHH MOWHO BblAeJlHTb cae-

AyiomHe npoueccw: 1) nepBHHHaH nnpHTHsanHA, cuHreHeruMHaA c HaKonjieHneM hcxbahopo
MarepHaAa 6okcht3, 2) npHTimunH, nponcxoAHBuiaACA BCJieACTBHe KOjieSannH Eh ii mcct-

Horo nepeoTJTOweHHA, 3) iinpHTH3aunA, CHHreHCTHHHaA c opa30BaHHeiM yrAHCTwx otjiowchhh
KpoBJiH, 4) 3nnreHeTHAHaH npnTH3auiiA, npoHcxoAMBinaacH no TpemiinaM, 5) nacTHnnbin
BbiHoc wejiesa n o6pa30Banne cy;ib(})aTOB wejieaa n Kajibunn, 6) MacTUHHbin bhhoc cyjib-

(})aTOB KapCTOBbIMH BOAAMH H MaCTHHHaH nOTCpH CyAb(j)aTaMH KpUCXanJIOBblX BOA.

Oo KoppejiAUHOHHbiM paccMcxaM H3MeHeHHA coAep'/KaHiiA cepbi n exenenn oKiicjTeHiiH

>KeAe3a b paapese npoxnBonojiowHbie.



EGRI JELLEG FELSOLIGOCÉN MOLLUSZKÁS AGYAG
ÉS ALSÓMIOCÉN MEDENCEFÁCIES BORSODBAN

DR. BÁI^DI TAMÁS ÉS DR. RADÓCZ GYURA*
(2 ábrával)

összefoglalás: A Szerzk újabb taélyfúrások alapján bemutatják az alsó riolittufa
alatti üledékösszlet slénytani és rétegtani vizsgálatának legújabb eredményeit. A mucsonyi
136 sz. mél}dúrásban a rupéli agyagmárgára „molluszkás agyag” települ az egrihez hasonló
faunával, s felette ugyancsak az egrinek megfelel, csökkentsósvlzi, ,,cerithiumos” rétegsor
foglal helyet. Öslénjdani és települési bizonyitékok alapján, szerzk több mint 400 m vastag
^tómiocén (burdigalai), ,,slir-szer” medenceüledék jelenlétét mutatják ki az egrivel egy-
ids, felsoligocén rétegsor fedjében. Az ^ adatok jelentségét szerzk annak bebizo-
nyosodásában látják, hogy az egri típusú fauna és rétegsor nem korlátozódik egy kis te-
rületre Eger kömj^ékén, hanem általános elterjedésü lehet Heves— Borsodban, továbbá az
eddig Magyarországon csak partközeli fáciestsen ismert burdigálai emeletnek is megvan-
nak az eddig tévesen általában kattinak tartott medencebelseji üledékei.

utóbbi évek intenzív mélyfúrási tevékenysége a Borsodi- (Sajó-völgyi) bama-
kszémnedencében az alsó riolittufaösszlet alá mélyebben behatoló fúrásaival jelents

eredményeket hozott. A felsnyárádi (fekete-völgyi) terület alsó riohttufa alatti, ún.

mélyszinti kszéntelepeinek feltárása is új rétegtani problémákat vetett fel, melyekkel

több kéziratos jelentésen kivül eddig Alföldi (1959), J a s k ó (1959) és R a d ó c z

(1960, 1964) dolgozatai foglalkoztak. Többé-kevésbé nyitott kérdés maradt az alsó rioht-

tufa alatti, vastag, finomtörmelékes-összletben az oHgocén— miocén határ helyzete és így

a felsnyárádi mélyszinti telepek kora is. A vonatkozó slénytani vizsgálatok eddig

szétszórtan és eltér elmélyedéssel történtek. Saját vizsgálataink a Mucsony 136 sz. mély-

fúrás (Mu 136) anyagára terjedtek ki elssorban, de felhasználtuk, ül. revideáltuk a sajó-

kazinci (kazincbarcikai) 169. sz. és a szuhakállói 94. sz. fúrások vizsgálati eredményeit is.

A mucsonyi 136. sz. mélyfúrás 271,4 m mélységben érte el az alsó riolittufaösszlet

alsó határát. 271,4— 384 m között agyag, aleurit és homokk sr váltakozásából áUó

rétegcsoportot harántolt 112 m vastagságban. Ennek gazdag moUuszka-faxmája [Mela-

nopsis impressa hantkeni H o f m a n n, Theodoxus pictus bükkensis T.-R o t h, Tympa-
notonus margaritaceus B r o c c h i, Pirenella plicata Brug., Turritella beyrichi H o f-

m a n n, Polinices catena helicina Brocchi, és a fels 15 m-ben gyakori Polymesoda

convexa Brongniart (= Cyrena semistriata D e s h.), Mytilus aquitanicus M a y e r],

valamint kszénnyomok jelenléte partmenti, helyenként lagunáris környezetre utal.

A fels részén ,,cyrénás-mytüuszos”, ,,cerithimnos” rétegsor alatt, 384 m-tl

587 m-ig, a fúrás talpáig, egyveret agyag-, kzetlisztes agyagmárgaösszlet volt észlel-

het. 384— 500 m között az agyag viszonylag gazdag puhatest faimát tartalmazott,

azért ezt a szakaszt ,,molluszkás agyag”-nak nevezzük. E moUuszkás agyagból az alábbi

faunát határoztuk meg: Yoldia nitida vaulini C o s s m. <& Peyr., Limopsis anomala

retifera S e m p e r, Angulus postera B e y r i c h, Varicorbula gibba O 1 i v i, Thyasira

vara Korobkov, Cadulus gracilina S a c c o, Turritella venus margarethae G a á 1
,

* Eladta a Magj'arhoni Földtani Társulat slénytani Szakcsoportjánál! 1965. február i.-i ülésén.
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Fig. I. Map of the area treated in the present study. I,egends: i.Soclearea. 2. Cenozoicarea. 3. Viliágé
and towii

Hinia schlotheimi B e y r., Vexillum cf. söllingense S p e y e r, Volutilithes permulticostata

T.-R o t h, Sabatia peyrehoradense C o s s m. & P e y r., Cylichna pseudoconvoluta raulini

C o s s m. (S P e y r., Ringicula auriculata M e n a r d s. 1., Turbonilla sp., Odontostoma sp.,

Vaginella sp., Thaumastocheles rupeliensis B e vi r 1 e n.

A Mu 136 fúrás szelvényének kronológiai értékelését tekintve a legalsó rétegtag,

a 87 m vastagságban megfúrt makrofaunában szegény agyag, melyben leállt a fúrás,

Foraminifera-iaxméL.]ai alapján, N y i r R. vizsgálatai szerint a rupéli emeletbe tartozik.

E rupéli foraminiferás agyagra üledékváltozás nélkül települ, 116 m vastag

,,moUuszkás agj^ag” makrofaunája alapos vizsgálat után viszont hasonlónak bizonyult
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a novaji, felsoligocén (katti = akvitáni) molluszkás agyag B á 1 d i (in B á 1 d i et al.,

1961) által már korábban leírt puhatest-faunájához. A mucsonyi fúrás fenti szakaszából

meghatározott 16 moUuszka-fajból a Varicorbula gibba O 1 i v i, Turritella venus marga-
rethae G a á 1, Hinia schlotheimi Beyricli (= H. schlotkeimi noszkyi B á 1 d i), Voluti-

lithes permulticostata T.-R o t h a novaji molluszkás agyagból is jól ismert.

Még nagyobb hasonlóság mutatkozott azonban az egri téglagyárban („Wind-féle

téglagyár”) feltárt agyagmárgaösszlet faunájával. Az egri fauna korábbi leírói mind a

gyjtés, mind pedig a leírás és elemzés során nem fordítottak kell gondot a réteg szerinti

tagolás elvére, és így a ,,k” jelzés kövületdús homokk-pad alatt következ ,,molluszkás

agyagösszlet” látványos példányokban ugyan szegény, de annál érdekesebb, fként apró

fajokból álló faunája elsikkadt, ül. belevegyült a magasabb szintekébe. B á 1 d i még
publikálatlan adatai szerint az ,,egri molluszkás agyag” gazdag faunájában három kivé-

teltl eltekintve képviselve van az összes mucsonyi faj. E közös fajok: Yoldia

nitida raulini Cossm. <& Peyr., Limopsis anomala retifera S e m p e r, Angulus postera

B e y r i c h, Varicorbula gibba O 1 i v i, Thyasira vara Korobkov, Cadulus gracillina :

vS a c c o, Turritella venus margarethae G a á 1, Hinia schlotheimi B e y r i c h, Volutilithes
I

permulticostata T.-R o t h, Sabatia peyrehoradense Cossm. & Peyr., Cylichna pseudo-

convoluta raulini Cossm. á Peyr., Ringicula auriculata M e n a r d s. 1., Vaginella
,

sp. Különösen feltn a Hinia schlotheimi (egy apró Aassa-féle) és a Volutilithes permulti-
|

costata (Egerbl leírt endemikus faj) jelenléte ~ és a H. schlotheimi gyakorisága mindhá-
|

rom ,,molluszkás agyag”-ban, tehát Egerben, Novajon és a mucsonyi mélyfúrásban egy-
j

aránt. Mindhárom faunát a fenti egyezség alapján egyidsnek tartjuk.

JeUemz erre a mélyebb szublitorális, esetleg batiális faunára az els ízben fels-

oligocénben megjelen formák (Hinia schlotheimi, Sabatia peyrehoradense, Cylichna pseu-

doconvoluta raulini, Turritella venus margarethae, Ringicula auriculata, Angulus postera),

st egy eddig csak a miocénbl ismert faj: Cadulus gracilina nagy száma. Érdekes a
;

hasonlóság az Adour-medencei (DNy-Franciaország) peyrérei agyagmárga faunájával

(Yoldia nitida raulini, Hinia schlotheimi,—H . neuvillei, Sabatia peyrehoradense, Cylichna

pseudoconvoluta raulini), mely tényt a novaji fauna tárgyalása során (B á 1 d i et al.,

1961) már említettük. A peyrérei fauna felsoligocén korát legutóbb Cs. Meznerics
I. (1964) is bizonyította^Néhány idsebb, ,,kiscelli agyag”-ból áthúzódó fajjal is talál-

kozunk, ami nem meglep, hiszen a ,,kiscelli agyag” mint fácies, lényegileg változatlanul

átnyúlik ezen a területen a felsoligocénbe. A Thyasira vara Korobkov, melyet

X o s z k y (1939) az újlaki ,,kiscelli agyag”-ból is leírt Axinus subangulatus néven, tévesen

azonosítva e fajt R. H o e r n e s ottnangi sUrbl leírt formájával, csekély morfológiai

eltérésekkel az egri és mucsonyi molluszkás agyagból egyaránt kimutatható. A Yoldia

nitida raulini a Szentendre 2. mélyfúrás rupéli agyagmárgájában is gyakori (B á 1 d i,

in manuscr.). Végül a ,,kiscelli agyag” fácieséhez kötve, szintén a rupélit túlél faj ezen

a területen a Thaumastocheles rupeliensis B e u r 1 e n.

A molluszkás agyagra települ 1 12 ni vastag ,,cerithiumos” rétegcsoport niolluszka-

faunája kor szempontjából kevésbé értékelhet, csökkentsósvízi fajokból áll, bár a Turri-

tella beyrichi és Theodoxus pictus bükkensis felsoligocénre utalna. Világossá válik azonban

rétegtani helyzete az egri szelvénnyel való összehasonlítás után. Egerben, akárcsak a

mucsonyi fúrásban, a foraminiferás rupéli agyag felett azonos vastagságban és kifejldés-

ben észlelhet a ,,molluszkás agyag”, majd az utóbbira a mucsonyi ,,cerithimnos-cyrenás”

rétegsorhoz kzettanilag és faunisztikailag teljesen hasonló összlet települ (1. 2. ábra).

Mindkét helyen a diszkordánsan települ riolittufa fedi az oligocén összletet.

Ezt a fels, homokosabb, csökkentsósvízi sorozatot újabb egri adatol^ alapján
j

ugyancsak felsoligocénnek, a katti (= akvitáni) emelet legfels tagjának tartjuk, ellen- i

tétben B áldi et al. (1961) korábbi felfogásával, mely szerint e magasabb, partközeli !
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fáciesü rétegek már az alsómiocéiit képviselnék, és az oligocén— miocén határ kissé mélyeb-

ben, a molluszkás agyag fels részén volna.

A mucsonyi mélyfúrás azonban csak egyetlen részszelvény a borsodi kszénterü-

letrl, és hogy valójában sokkal bonyolultabbak a viszonyok, arra utal a lo km távolsá-

gon belül mélyült sajókazinci (Kazincbarcika) 169. sz. mélyfúrás, melynek anyagát

Kovács L., V e r e b é 1 y i K., & Boldizsárl. (1962) dolgozták fel. Szíves hozzá-

járulásukkal az anyagot és kézirati jelentésüket megtekintve, kitnt, hogy a mucsonyi

fúrásban észlelt, még felsoligocénliez sorolt parti, csökkentsósvízi, kszénnyomos össz-

letnek megfelel rétegeket azonos kifejldésben és faunával a sajókazinci fúrás 554— 657
m között harántolta. A fúrás 666,5 m-ben megállt, anélkül, hogy kétséget kizáróan

elérte volna a ,,molluszkás agyagot”. 657 m-ben, agyagmárgából azonban elkerült egy

Hinia schlotheimi töredék, ami a ,,molluszkás agyag” közelségére utal és feltételezhetvé

teszi, hogy a ,,cerithiumos, csökkentsósvízi összlet” itt is a felsoligocén agyagra települ.
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2. ábra. A. Borsodi barnakszén-medence és Eger vidéke alsó riolittufa alatti iUedékösszletének idrendi
tagolódása. Magyarázat: i. Devon medencealjzat, 2. Középsöoligocén (rupéli) foraminiferás agyag-
márga. 3. Felsoligocén (katti = akvitáni Mayer és Cs. Meznerics egyez értelmezése szeiint)
„molluszkás agyag”, 4. Felsoligocén (katti = akvitáni a fenti értelemben) ,,cerithiumos, csökkentsósvízi
rétegek”; agyag, homok, kavics, 5. A fekete-völgyi, mélyszinti, édesvízi kszéntelepes összlet. 6. Alsó-
miocén (burciigalai) amussziumos, halpikkelyes ,,siír-szer” alcuritos márgaösszlet, 7. Alsó riolittufaösszlet

(burdigalai — helvéti emelet határa)
Fi". 2. Chronologic division of a sedimentary complex older than Middle Miocéné in the Borsod coal-
basin and in the environs of Eger. Eegends: i. Devonian socle, 2. Foraminiferal clayey mari of Middle
Oligoccne (Rupelian), 3. Molluscan clay of Uppcr üligocene (Chattian = Aguitanian in Csepreghy —
Meznerics’ sense), 4. Sediments of near-shore, lagoon origin with Tympanotonus. Upper Oligocene
(Chattian= Aquitaaian in the above sense), clay, sand, gravel, 5. Coal-bearing complex of limnic origin
in the Fekete-völgy (Felsnyárád), 6. ,,Schlier-like”, aleuritic marly complex with .Amussium and fish-
scales of Eowcr Miocéné (Burgdigalian), 7. ,,Eow'er rhyolite tuffcomplex.!’ of uppcrmost Burdigalian or

lowermost Helvetian.
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A sajókazinci fúrásban a csökkentsósvízi felsoligocénre nem közvetlenül az alsó

riolittnfaösszlet következik, hanem az utóbbi és a felsoligocén közé 480 m vastag (74— 554
ni között) , egyveret kzetlisztes márga-, agyagos — meszes aleurit-
ö s s z 1 e t települ, melynek a mucsonyi mélyfúrásban nyoma sincs. Ennek a képzdmény-
nek fels 150 m-e viszonylag gazdagabb moUuszkákban és magányos korallokban, míg
a mélyebb szakasz egy-két tartós élet formán kívül jobbára csak halpíkkelyeket tartal-

maz. Gyakoribb fajok: Nucula tnayeri Hörn., Yoldia sp., Solenomya sp., Malletia

raulini Cos sin <& Peyr., Amussium denudatum R e 11 s s, Flabellipecten bnrdigalensis

Lám., Chlamys scabrella alakköre, Varicorbula gibba O 1 i v i. Teliina div. sp., Dentalium

div. sp., Cycloseris perezi H a i ni e (magános korall), Bathysiphon sp. [= Protulites segmen-

tata J a s k ó, vö. M a
j
z o n (1956)].

Közvetlenül a sajókazinci fúrás közelében mélyült a Szuliakálló 94. mélyfúrás,

mely a fenti, ,,amussziiimos— halpikkelyes aleuritos márgasorozat”-ban állt meg. Ennek
gazdagabb makrofauiiáját Kecskemétiné, Körmendy A. (1959) burdigalai-

nak vélte, és valóban már els átnézésre szembetnnek az olyan jellegzetes miocén for-

mák, mint a Basterotia corbuloides M a y e r, Amussium denudatum R e u s s, Chlamys

cf. gigas S c h 1 o t h. (az utóbbi különösen jellemz a burdigalai emeletre).

A fenti, fáciesében ,,sHr”-hez hasonlítható amusszimnos— halpikkelyes aleuritos

márga faunájának re\dziója, melyet Cs. Meznerics Ilona végez, még nincs le-

zárva, azonban az eddigi megfigyelések alapján is határozottan áUítható — szemben
R a d ó c z korábbi, csupán kzettani hasonlóságra alapozott véleményével és K o v á c s

et al. (1962) faunavizsgálati eredményével — hogy kora csak alsómiocén, bmdigalai lehet

(beleértve az ,,akvitáni” sztratotipust is). Erre utal: i. a faunában gyakori Amussium
denudatum R e u s s, mely jól elkülöníthet paleogén eldjétl, az A . corneum S o w.-tól.

Az A. denudatum egész Európában nem található az alsóniiocénnél mélyebben, amint

azt Cs. Meznerics (1960) Pec/en-monográfiájában kimutatja. 2. Az Amussium
denudatum kísérfaunája az eddigi \dzsgálatok alapján miocén-jelleg. 3. Települési

helyzete szerint az egri szelvénynél fiatalabb.

A burdigalai emelet Magyarországon eddig fleg partközeli üledékek alapján volt

ismeretes, a borsodihoz hasonló települési helyzet és kifejldés medenceüledékeket

korábban mind a katti emeletbe (felsoligocén) sorolták. Az utóbbiakhoz tartozik a

J a s k ó (1940) által a Rima és Tárná közérl leírt ,,fels rupéhen — alsó kattien shr”,

melyben az Amussium denudatum, Cycloseris perezi és a Bathysiphon
{
= „Protulites segmen-

tata”

)

szintén gyakori. A Kelet-Cserhátban Szécsény környékén ugyancsak elterjedt

az Amussium denudatum-os ,,slír”, amint azt Ferenczi, Horusitzky, Majzon
és fleg Bartkó jelentéseibl tudjuk. Cs. Meznerics (1960) Sóshartyánról és

Ságúj faluról emliti az A. denudatum-ot, ahol szerinte nem katti, hanem burdigalai

,,slír”-ben fordul el, így e medenceüledék korának els helyes felismerése Magyarorszá-

gon az nevéhez fzdik. Az országot környez területrl már régebben kimutattak a

borsodira emlékeztet fáciesben kifejldött alsómiocént. A Vág-völgybl B u d a y és

C i c h a (1956) ,,alsó”- és ,,fels”-burdigalai, majdnem 1000 m vastag medenceüledékbl

bathysiphonos mikrofaimákat írtak le. Buday és Cicha (1956), Cicha (1961),

Grill (1960), egyidsnek tartják e rétegösszlet fels részét a Bécsi-medencébl Grill
által 1943-ban leírt ,, Bathysiphon—Cyclammina shr”-rel. A molasz-övben megfelel ezek-

nek a burdigalai ,,halli shr” (,,haller Schher”), mely a helvétibe sorolt ,,ottnangi slír!’

(= Robulus-shx) fekvjében foglal helyet, és legutóbb A b e r e r (1960) is a Bathysiphon

filiforme S a r s-t a leggyakoribb Foraminiferák között emliti. Mindenesetre sokatígér

lenne a borsodi medenceüledék mikropaleontológiai vizsgálata is, mivel a Bathysiphon

gyakorisága alapján lehetséges, hogy az említett ,,Cyclammina — Bathysiphon slír”-rel

álhmk szemben.
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A salgótarjáni terület glaukoiiitos liomokkösszletének heteropikus fácies jelle-

gére utalnak a sajókazinci szelvényben a burdigalai meszes aleuritösszletbe települt

vékony, glaukonitos homokkrétegek.
A fekete-völgyi területen az alsó riolittufa alatti tengeri fauna korát egyesek már

korábban burdigalainak minsítették, ami a sajókazinci és a szuhakállói fiirás alsó

riolittufa alatti összletének vizsgálata után valóban helyesnek látszik. További adatok

szükségesek annak eldöntésére, hogy a mélyszinti édesvízi kszéntelepek az elbbi összlet

fekvjében egyidsek-e a felsoligocén csökkentsósvízi, cerithiumos rétegekkel, vagy pedig

a burdigalai transzgresszióhoz kapcsol<)dnak-e.
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Upper Oligoceiie Molluscan Clays of Eger Type and Lower Miocéné Basin Facies írom the

Borsod Coal-Basin (NE-Hungary)

DR. T. BÁLDI - DR. GY. RADÓCZ

A iitimber of deep wells drilled in the course of the last years in the Borsod brown-
coal-area (Sajó-river-valley, North of Miskolc) transversed depo.sits underlying the well-

known middle Miocéné (Helvetian) coal-formation.
One of the wells, the Mucsony No 136, was drilled through a bed of molluscan

clays o 116 ni thickness, resting without any lithological difference upon foraminiferal
clays of the Middle Oligocene (Rtipelian) age (“Kiscell clay”). The molluscan clays of the
IMucsony section yielded the following macrofauna: Yoldia nitida ranUni C o s s m.
and Peyr., Limopsis anoinala retifera S e m p e r, Angnhts pasiéra B e y r i c h, Vari-
corbula gibba O 1 i v i, Thvasira vara K o r o b k o v, Gadulus gracilina S a c c o,

Tiirritella venus margarethae G a á 1. Hinia schlotheimi B e y r i c h, Vexillum ci. söllin-

gense S p e y e r, Vohitilithes perniulticostata T.-R o t h, Sabatia peyrehoradense
C o s s m. et Peyr., Cylichna psendoconvolnta raulini C o s s m. et Peyr., Ringicula
auriciilala M e n a r d s. 1.. Turbonilla sp., Odoniosioma sp., Vaginella sp. This fauna has
a striking resemblance to the molluscan asseniblage of the clays, underlying a sandstone

4 Földtani közlöny
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bed with the earlier described, well-known Eger fauna at Wind’s brick factory. Unfor-
tunately, the molluscs of the Eger clays were nt separately coUected and analysed from
those of the richer upper levels in coiurse of previous works. However, it can be stated after
B á 1 d i’s new, yet unpubUshed data that all of the Mucsony species (except three) can be
found in the Eger clays too. Similar resemblance appears with the moUuscan clay fauna of

Novaj (near Eger). The latter was described and determined as Upper Oligocene by
Báldi et al. (1961). The species Miogypsina septentrionalis Drooger has been
foiuid in the same assemblage both in Eger and Novaj.

Thus we can conclude that the molluscan clays of the Mucsony section are of
Upper Ohgocene (Chattian = Aquitanian in somé author’s sense) age, like those at Eger
or Novaj. The recently discovered Mucsony faima is of importance because it demonstra-
tes that the characterisrtic Upper Oligocene basin facies with a Hinia schlotheimi — Volu-
tilithes permtilticostata-2LSSt.vA>\sig& is nt restricted to a small area around Eger, bút
ranges over a large territory in NE-Hungary.

In the Mucsony No 136 well-section the Upper Oligocene moUuscan clays are over-
lain by a 1 1 2 m thick complex of altemating sandstone, clay and süt, deposited in nearshore
or lagoon environment. It contains the foUowing molluscs: Melanopsis inipressa hantkeni
Hof m a n n, Theodoxus pictus bükkensis T.-R o t h, Tympanotonus margaritaceus
B r o c c h i, Pirenella plicata Brug., Turritella beyrichi H o f m a n n, Polinices
catena helicina B r o c c h i and, at the upper level, Polymesoda convexa Brong-
n i a r t, Mytilus aquitanicus M a y e r. This section is similar alsó in this respect to the
Eger- and Novaj -series, where the same facies wdth the same fauna rests upon the mollus-
can clays. The age of this upper, brackish complex is most probably stül uppermost Oh-
gocene on the base of somé new observations in the Eger outcrop.

The stratigraphic succession can be traced further upwards in another weU-section
(Sajókazinc No. 169). Here, the uppermost Ohgocene (treated above) is overlain by a
marly, süty formation of 480 m thickness, containing comparatively munerous Amussium
denudatum R e u s s, Flabellipecten burdigalensis Lám., Chlamys scabrella Bathy-
siphon sp. among others. vSimilar fonnations exposed on surface in N-Hungary were
described earlier as Upper Oligocene, “Chattian”. The fauna is stül mider reidsion by Mrs.
Csepreghy — Meznerics, bút it can be already stated on the base of the known
stratigraphic rangé of Amussium denudatum (Csepreghy — Meznerics, 1960), _

on that of the Miocéné character of the other fannal elements and on base of the observ’ed

stratigraphic position in the Sajókazinc-section (Fig. 2.), that this marly, süty clay-fonna-
tion with Amussium denudatum belongs to the Lower Miocéné (Burdigalian, including
alsó the Aquitanian stratotype). It is perhaps the counterpart of the ,,Bathysiphon-
Cyclammina Schlier” described as Burdigalian by B u d a y and C i c h a (1956) and
Grill (1960) from the Vág-river-valley and the Vienna Basin. So far the existence of a
Burdigalian basin facies like the above mentioned has nt been proved in Hungary,
except a reference of Csepreghy — Meznerics (1960). Probably they were
treated as Chattian.



A „CÁKI KONGLOMERÁTUM“ KÖ^ZETTANI VIZSGÁLATA

JUHÁSZ ÁRPÁD*

(i táblázattal)

Összefoglalás: A „cáki konglomerátum” hosszú id óta szerepel a földtani iroda-

lomban, azonban éppen konglomerátmn avagy tektonikai breccsa jellegét illeten sok
írásban nem rögzített vita volt. A tektonikai breccsára vonatkozó téves felfogás a konglo-
merátum monomikt jellegében gyökerezik. Szerz vizsgálatai alapján álláspontját a követ-
kezkben összegezi: a konglomerátumösszlet metamorf sorozat tagja és mint ilyen egyrészt
elsdleges üledékes, másrészt másodlagos dinamometamorf folyamatok bélyegeit hor-
dozza.

A tektonikai breccsa jelleget a konglomerátumösszlétnek a bezáró mészcsillámpala-
mészfUlitrétegekhez való viszonya — azokkal ujjas összefogazódása illetve váltakozása —
eleve kizárja. Á mikroszkópos vizsgálatok ugyancsak kizárják a tektonikai breccsa lehe-

tségét, .mert az egymás melletti dolomitkavicsok eltér szövetek és smaradván3unen-
tes dolomitkavicsok társaságában mikrofaimát tartalmazó kavics is található.

A konglomerátum és a bezáró vagy bezárt finomabb szemcsenagyságú törmelékes
kzetek szemcsenagyság eloszlásuk alapján négy típusba sorolhatók. Ezek tömelékes jelle-

gei a késbbi, nagyobb nyomást, viszonylag kis hmérsékletet jelz metamorfózis során
is megrzdtek, reliktum struktúrák formájában. A pélites frakció viszont mind a négy
típusban egyenl mértékben átkristályosodott, az átalakulási foknak h mutatója.

A fed vagy bezirt pélites betelepülések nagyobb csillámtartalmuk következtében
ersen palásak, gyüredezettek, míg a pszefites összlet merev tömbként reagált az erha-
tásokra.

A Kszegi-hegység kristályos palasorozata régi témája a földtani irodalomnak.

Földvári A. —N o s z k y J. —S z e b é n y i L. —S z e n t e s F. (1948) átfogó ismer-

tetése alapján a terület kzeteirl és szerkezeti helyzetérl régóta kialakult elképzelések

vannak. Munkájuk alapján Vadász F. alaptételként különbözteti meg a kszegi és a

velemi sorozatokat. A sorozatok korára vonatkozó, eltér vélemények különböz alpi

analógiákban gyökereztek. B. V a r r ó k K. (1964) részletes megfigyeléseken és vizsgála-

tokon alapuló véleménye szerint a Kszegi-hegység és Vashegy kristályos palasorozatá-

nak legnagyobb tömeg és egyúttal legidsebb része mészcsillámpala és mészfüht, amely

az említett két hegységet alkotó antiklinális magjában foglal helyet. Ebben az összletben

kevés konglomerátmn is találliató. A konglomerátum a felszínen Cák környékérl régóta

ismert és mivel az itteni kfejtkben legalul foglal helyet, sokáig alapkonglomerátumnak

tartották. Csak a Vashegyen lemélyített kutatófúrások tisztázták, hogy a konglomerátu-

mos rétegcsoport közbetelepülés a csillámpalában.

A ,,cáki konglomerátmn” valósággal fogalommá vált a magyar földtani irodalom-

ban, holott az elnevezés hiányos, hiszen csak üledékes kzetet, jelöl és nem utal a meta-

morf jellegekre. Konglomerátum avagy tektonikai breccsa jellege mindmáig sok írásban

nem rögzített vitára adott okot, ami a Földtani Társulat 1964. évi vándorgylésén is

felújult. Ez késztetett arra, hogy évekkel ezeltt, a Természettudományi Múzemn Ásvány-

Kzettárában végzett kzettani vizsgálataim eredményét — megkésve bár — közzé

tegyem.

* Eladta a Földtani Társulat 1965. január 20-i szakülésén. Készült a Természettudományi
Múzeum Ásvány-Kzettárában és az OKÉT Földtani Anyagfeldolgozó Osztályán.
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A törmelékes meszes üledékes kzetekbl képzdött metamorf kzetek nevezék-

tana szegényes. A „cáki konglomerátum” és a bezáró, vagy közbetelepült mészcsillám-

pala, illetve mészfillit iskolapéldája annak, hogy — azonos pt viszonyok mellett —
a csupán szemcsenagyság-eloszlásukban különböz üledékes kzetek az átalakulás során

látszólag milyen eltér metamorf fokú kzetekhez vezetnek. \dzsgálataim arra irányultak,

hogy az üledékes kzettípusok hogyan reagáltak a pt viszonyok változására.

Üledékes jellegek alapján a ,,cáki konglomerátumot”, annak közbetelepüléseit

illetve fedjét a cáki kfejtk feltárásaiban a következ típusokra lehetett szétválasztani-

I. típus. Konglomerátum. Ivényegében mononiikt törmelékes kzet, mert az

irodalomból ismertetett mészk-, leukofillit-, gneisz- és kvarcitkavicsok a dolomitkavicsok-

hoz viszonyítva alárendeltek. A kavicsanyag változó mértékben koptatott. Vamiak alig

koptatott és vannak teljesen legömbölyített doloniitkavícsok. A durvább rétegekben több

a gyengén koptatott kavics, a finomabb rétegekben több a teljesen koptatott. Százalékos

kiértékelésük nehéz, mert a/kavicsok alakja a metamorfózis során deformálódott is. Két-

ségtelen azonban, hogy a kavicsok szállítódtak és vízben rakódtak le. \"eg}"es koptatott

-

ságuk a szeszélyes üledékképzdési viszonyok következménye. A durvább rétegek az

uralkodólag szögletes törmelék alapján üledékes breccsának minsülhetnének, de a fino-

mabb konglomerátum-jelleg, koptatott kavicsanyagú rétegekkel való sokszoros váltako-

zásuk ezt a metafizikus szétkülönülést értelmetlenné teszi és a rövid szálhtási távolság

hangsúlyozásával megtarthatjuk mint eredetileg üledékes kzetre a hagyományos kong-

lomerátum elnevezést. A dolomitkavicsok legnagyobb része sötétszürke szín és változó

nagyságú doloniitkristályokból épül fel. Egymás mellett elhelyezked kavicsok kristá-

lyossági foka is különböz, ez arra mutat, hogy a dolomitkavicsok metamorfózis során

történt átkristályosodását az elsdleges szöveti bélyegek determinálták. Az átkristályo-

sodás nem tüntette el az smaradványokat sem, amelyek azonban a dolomitkavicsok

csupán egy részében találhatók. Az üledékes konglomerátum-jelleg mikroszkópos bizo-

nyítéka, hogy az egymás melletti kavicsok különböz mértékben sötétszürkék, hogv
eltér az egyes kavicsok kristályossági foka és az smaradványos kavicsokkal együtt,

smaradványmentes kavicsok is vannak.

Oravecz János szóbeli közlése szerint; ,,a kövületes kavicsok vékonycsiszo-

lataiban ezideig még pontosabban meg nem határozott, néhány meszes házii, egj'sorkam-

rás Foraniinifera és nagyszámú Ostracoda ismerhet fel. Tekintettel arra, hogy meszes

házií Eoraniiniferákat csak a devontól kezdve ismerünk, a kavicsok kzetanyagának
keletkezése a szüur idszaknál fiatalabbnak valószínsíthet. Nem hagyható azonban

figyelmen kívül, hogy az ordoviciumból é^ a szilurból leírt agglutinált Astrorhizidea for-

mák mészkövekbl, savas kezelés folytán kerültek el, aminél az esetleges meszes alakok

feloldódtak, és így aligha tekinthet biztosnak a meszes házx'i P'oraminiferák megjelenésé-

nek devonbeli kezdete.”

A dolomitkavicsok nagysága 2 mni-tl 2 dni-ig változik és nagyjából a konglonie-

rátumösszlet aljától felfelé haladva — ha nem is egyenletesen - finomodik. A kavicsok

nagysága az eredeti lerakódás szintjeiben horizontálisan is gyorsan változó, ami szintén

az üledékképzdési feltételek szeszélyes voltára utal. A konglomerátumösszlet kiékeld
rétegekben települt a finomabb meszes, pszammitos - pélites összletbe, amelybl a meta-

morfózis során mészcsillámpala, illetve mészfillit keletkezett. A konglomerátum a legfino-

mabb törmelékes rétegekkel ujjasán összefogazódik. Ez a települési helyzet a konglonierá-

tumösszlet tektonikai breccsa lehetségét eleve kizárja.

^ A dolomitkavicsok a nagyobb nyomás és kis hmérséklet mellett történ átalaku-

lás során deformálódtak, illetve részben átkfistályosodtak, de a kötanyagban lev kvarc-

cal, illetve a felsbb szinteken lev agyagásványokkal kémiai reakcióba nem léptek.

A deformáció a kavicsok egyirányú összenyomódásával, kataklasztos nyúlvánj'ok kelet-
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kezésével járt. Helyenként fiatalabb széttöredezés is megfigyelhet, ilyenkor a széttöre-

dezett részeket nem dolomit, hanem kaiéit cementálta. A kavicsok deformálódása miatt

a kzet irányitott szövetvé vált, ez a palásság azonban nem olyan kifejezett mint a bezáró

pélites összletben. A palássági sik az eredeti rétegzdéssel egybeesik. A metamorfózis

a rétegzettséget tehát még ki is hangsiilyozza. A konglomerátumnak a mészfillitnélkevésbé

palás jellege, valamint az, hogy a dolomitanyag nem lépett a szilikátokkal kémiai reak-

cióba, nem jelenti egyúttal azt, hogy a konglomerátum valamilyen nyomásárnyékban

maradt volna ugyanakkor, amikor a környez kzetek mészfillitté, illetve niészcsillám-

palává alakultak. A kavicsok közötti kötanyag ugyanis a mészfillittel illetve mészcsilláni-

palával azonos mértékben alakult át ásványos összetételében is. A kötanyag meszes,

kvarclisztes, a felsbb szintekl^en pedig agyagos is volt. A metamorfózis során ez a finom

szemcsenagyságú frakció teljesen átkristályosodott és mobilizálódott. Ezért a konglome-

rátum kavicsanyagát jelenleg jórészt a környez pélites kzetekbl kiszorított SiOj-bl,

illetve karbonátokból kikristályosodott mozaik szövet kvarc és pátos kalcit alkotja,

valamint (a felsbb szintekben) a helyi agyagos frakcióból keletkezett csillámok. A meta-

morfózis mértékét a konglomerátum kötanyagának, illetve a fed pszammitos — pélites

összletnek azonos fokú átalakulásából kell lemérni. A dolomitkavicsok a jelenlegi meta-

morf kzetfáciesben csak reliktmnok (a konglomerátum szövete pedig relikt struktúra),

amelyek az átalakulás pt viszonyai között az üledékes fáciesbl megmaradtak.

A kötanyagban eredetileg jelenlev dolomitliszt a kavicsokkal ellentétben telje-

sen átkristályosodott, illetve mobilizálódott.

A pélites kötanyag nagyfokú átkristályosodásának és részleges niobilizálódásának

bizonyítékai a metamorf differenciációs kvarc- és kalciterek, csomók. A konglomerátum-

összlet fels, finomabb része sokkal inkább palás, mint az alsó durvább rész. Benne
a csillámtartalom megnövekszik. A csillám fleg muszkovit, alárendelten biotit. A musz-

I

kovitnak két generációja ismerhet fel. Az egyik, kisebb mennyiségben jelenlev, rend-

szerint roncsolt, gyüredezett, törmelékes származású, míg a csillámtartalom nagyobb része

üde, metamorf keletkezés. A csillámtartalom a palásságot kifejezettebbé teszi, a csillám-

csíkok a kzetet a palássági síkkal párhuzamos elválásra teszik hajlamossá. A kzetben
finoman hintett pirít is található.

A kémiai elemzésekben a legnagyobb MgO-tartalom a konglomerátum legdurvább

részeiben jelentkezik, ami egyértelmen a dolomittörmelékbl való származást bizo-

nyítja.

A konglomerátumösszlet egészében az erhatásokra merevebben reagált, mint

a bezáró pszaimnitos — pélites összlet. Ezért a fed mészfillitösszlet a konglomerátmn
tetején elnyíródott, annak felszínén összegyüredezett. A késbbi tektonikai erhatások
során is a legnagyobb mozgások a merev konglomerátumtömbök és a plasztikusabb mész-

fillitösszlet határfelületén léptek fel.

A kzet mai állapotában is rzi fbb üledékes jellegeit. A törmelékanyag változó

mértékben koptatott, tehát rövid szállítás után ülepedett le.

Helyes elnevezése, ami az üledékes eredetét és metamorf voltát magába foglalja;

metamorf d o 1 o m i t k o n g 1 o m e r á t u m.

2/a típus. D o 1 o m i t-k varc homokk. A konglomerátum finomabb szem
változata, amely vékonyabb-vastagabb lencsékként települ a konglomerátumba, fleg
annak felsbb szintjeibe. Az eredeti kzetben a dolomit- és a kvarchomokszemcséket
meszes, a felsbb szintekben márgás kötanyag cementálta. A dolomit— kvarc arány

a konglomerátumhoz viszonyítva csökken és az egyes lencsékben is eltér. A metamorfózis

során ebben a homokos szemcsenagyságú kzettípusban is még a mechanikai átalakulás

volt tiilsúlyban, a dolomithomokszemcsék deformálódtak, kihengerldtek, de a sziliká-
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tokkal kémiai reakcióba nem léptek. A legfinomabb törmelékes frakcióból a dolomit már
eltíínt. A kvarcszemcsék szigetekké összeálltak, összefogazódtak, részben pedig, nyilván

fleg a finomabb frakcióban mobilizálódott is a kvarc, ezért a kvarcszigetek szöveti képe
sok helyen már nem rzi a törmelékes eredetet, hanem teljes újrakristályosodásra vall.

A finom frakcióból, illetve a környez pélites kzetekbl felszabaduló SiOj, illetve a kar-

bonátok (egyirányú párhuzamos) vándorlását metamorf differenciációs kvarc és kalcit

erek, csomók bizonyítják. Az eredeti agyagásványtartalom is viszonylag kevés, csak a fel-

sbb szintek betelepüléseiben volt valamivel több, ezért a belle keletkez csillámtartalom

is a fels szintek betelepüléseiben több. A kzetben hintett pirit is gyakori.

A kémiai elemzésekben lényegesen kisebb a MgO—SiO, arány, mint a konglonierá-

tmnban. Ez a homokfrakció elsdleges dolomit— kvarc arányának csökkenésébl adódik

(I. sz. táblázat). A MgO menn3dsége a viszonylag nagyobb dolomit— kvarc arányú típus-

ban 4,29%, az eredetileg nagyobb agyag-tartalmú, csillámos változatnál 3,42%, míg
a nagy kvarchomok-tartahnú típusnál csak 2,97%.

A kzet elnevezése az ásványos és kémiai összetételben még egyaránt jelentkez

üledékes reliktumokra való tekintettel; metamorf dolomi t-k varchomokk.

I. táblázat. — Tabelle

Dolomit-
kvarchomok-
kbetelepülés
a konglome-
rátumban
Cák, 3. sz.

Kbánya

Dolomit-
kvarchomok-
kbetelepülés
a konglo-

merátumban
Cák, 2. sz.

Kbánya

Dolomit-
kvarchomok-
kbetelepülés
a konglome-
rátumban
Cák, 3. sz.

Kbánya

Meszes-csillá-
mos kvaréit -

betelepülés a
konglomerá-

tumban
Cák, 3. sz.

Kbánya

Fed
mészfillit
Cák, 2. sz.

Kbánj'a

Fed
mészfillit
Cák, 2. sz.

Kbánya

SiO, 52,98 55,74 54,86 76,83 55,53 55,65

A1,0, 3,00 8,10 5,29 9,61 12,72 5,08

Fe,0,

+ FeO

1,80 4,88 5,29 3,89 " 3,66 4,26

CaO 17,18 11,54 19,53 2,77 10,78 17,39

MgO 4.29 3,42 2,97 1,56 1,18 0,23

KjO 0,93 3,95 1,54 o,6r 2,55 2,04

Na,0 1,49 0,46 0,96 0,45 0,82 1,33

Izz.
veszt.

17,96 12,29 14,62 4,20 13,07 13,60

Összesen 99,63 100,38 99,77 99,92 100,31 99,58

Elemz; R a p s z k j- u é, H a 11 á k M.

2/b típus. Kvarchomokk. A konglomerátumba olyan homokklencsék
is települtek, amelyek homokszemcséi közül a dolomit — nyilván a szeszélyes üledékkép-

zdési viszonyok következtében — hiányzott. Itt a homokfrakciót szinte kizárólag kvarc

és alárendelten csillám (fleg niuszkovit, kevés biotit) alkotja. A törmelékes kvarcon és

csillámon kivül újrakristályosodott kvarc és az agyagos frakcióból keletkezett metamorf
keletkezés csillám (muszkovit) is találliató. Az eredeti agyagosságnak megfelelen a

nagyobb, metamorf keletkezés csillámtartalom a konglomerátmnösszlet felsbb szint-

jeibe települt homokklencsékben jelentkezik. A kvarcon és a csillámon kívül változó

mennyiség kalcit található pátos kifejldésben, amelynek százalékos mennyisége nem
az eredeti mésztartalmat jelzi. A karbonát vándorlása miatt ugyanis az eredeti mésztar-

talom erteljesen megváltozott. A kzetben hintett pirit is található. Ez a kzettípus,

aminek kiindulási anyaga kvarchomokk, agyagos kvarchomokk, vagy márgás kvarc-
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homokk volt, a jelenlegi ásványos összetétele alapján kvarcitnak, csillámos
kvarcitnak, meszes kvarcitnak, vagy meszes csillámos
kvarcitnak minsül. Ez a sok, nevezéktanilag elválasztható tipus azonban geneti-

kailag egységes közetfáciest jelöl, csakúgy mint a

3. tipus, alegfinomabb törmelékes változata kzettípusok között

és amelynek kiindulási üledékes kzete az agyagmárgás kvarchomokos aleurit és az agyag-

márgás kzetlisztes kvarchomokk tartomány minden lehetséges átmenetét képviseli.

Acáki kfejtben látható feltárásban a pélites — pszaumiitos összlet volt akonglomerátum

fedje, ami megtalálliató a rétegösszlet egészében vékony lencsék formájában is.

A metamorfózis során ez a tipus rzött meg legkevésbé üledékes reliktumokat,

bár pl. eredeti rétegzettség még helyenként most is felismerhet benne. Nagyobb eredeti

agyagásványtartalmuk miatt benne sok a csillám, ami csikókban a kvarctól és kalcittól

elkülönülve a kzetnek palás voltát hangsúlyozza. Nem jelenti ez azonban azt, hogy a

fedösszlet, vagy a közbetelepült pélites rétegek nagyobb pt viszonyok között alakultak

vohia át, mint a konglomerátum. Ásványos összetételükben kristályos kakit, összefoga-

zott, vagy újrakristályosodott kvarc mellett nagy szerepet játszik a muszkovit és a biotit.

Alárendelten a metamorf keletkezés plagioklász, helyenként, zoizit, valamint hintett

pirit jelentkezik. Az eredeti üledékes kzet kvarc— mész— agyag arányától függen a

metamorfózis során átkristályosodó, vagy keletkez ásványoknak az aránya is változik

és Így az egyes lencsék, illetve a fed kzetei meszes csillámos kvarcit és mészfillit közötti

mindenféle elvi átmenet mikroszkóposán rögzíthet válfaját képviselik. A fentiek közül

a legnagyobb csillámtartalmúak kihengereltek, kaotikusán gyüredezettek, a merevebb

konglomerátumtömbök között, vagy azok felszínén a késbbi tektonikai mozgások
során elnyíródtak, szétkendtek. Ezek az eredetileg pszanmiitos— pélites kzetek a fenti

jellegek alapján atípusos mészfillit és típusos m észcsillám pala
közötti átmenetnek megfelel fáciesbe tartozónak minsülnek. Megnevezésük
a Kszegi-hegység képzdményeihez hasonlóan inkább csak a makroszkópos megjelenés,

-- elssorban a csillám csíkokba tömörülése — alapján történt hol mészcsillámpalának,

hol mészfillitnek. Mivel pedig a csillámtartalom elrendezdése az eredeti kzet pszammit—
pélit eloszlásának arányától, a homok- vagy kzetlisztfrakció szemcsenagyság eloszlásától

is függ, ezek az eltér metamorfizációs fokot jelöl elnevezések a Kszegi-hegységben
tulajdonképpen eredeti üledékes kzetbeli sajátságokban gyökereztek.

A fed kzetösszlet, aüiely a merevebb konglomerátumösszlet felszínén késbbi
mozgások során szintén elnjnródott, összetorlódott, a cáki kbányákban a felszínhez

közel van, ezért a kzet hintett pirittartalma elbomlott. A keletkez savas oldatok hatá-

sára ezért a fed mészfillit kalcitkristályainak helyén csak üregek vannak, a földpát helyén

pedig kaolinos csomók. Emiatt a felszín közelében sejtes, likacsos fillit található, amelyik
kvarcszigetek hálózatából és köztük bomlott, limonitos festés csillámcsíkokból álló

vázkzet.

A felsorolt kzettípusok tulajdonképpen heteropikus kzetfáciesek, amelyeknek
néhány száz méteres feltárássorozaton belüli vízszintes és függleges váltakozása, össze-

fogazódása, az eredeti üledékképzdési viszonyok szeszélyes voltát bizonyítja. A konglo-

nierátumképzdés idszakában a lepusztulási területnek a tengeri üledékgyjthöz leg-

közelebb es, partmenti része változatos felszín dolomitvidék lehetett. Az egymás mel-
lett létrejött heteropikus kzetfáciesek a metamorfózis nagyobb nyomás, viszony-

lag kis hmérséklet hatásai során, szemcsenagyságuktól függen riztek meg reliktmn

struktúrákat. A metamorfózis fokát egyértelmen a pélites frakció átkristályosodásán

lehet lemérni, amely :nind a konglomerátum kötanyagában, mind a fed mészfillit-

összletben azonos. Ez az átalakulás a kzetliszt finomságú kvarcfrakció mobilizálásával,

újrakristályosodásával, a finom eloszlású karbonátanyag mobilizálásával és újrakristá-
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lyosodásával, az agyagásványok csillámmá alakulásával járt, a karbonátásványok és

a szüikátásványok közötti kémiai kapcsolat (mészszilikátok)
,
illetve földpátképzdés csak

alárendelt mértékben jött létre.

Vizsgálataim kzettani jellege miatt a kzetösszlet korának tisztázását ebbl
következleg nem is tzhettem ki célul. A rendelkezésre álló kzettani analógiák alapján

a kzetösszlet metamorfózisát mindenképpen a devon utánra, legvalószinbben a karbon
elejére helyezhetjük.

A kisalföldi medencealjazatban legújabban megismert epimetamorf és anchimeta-
morf kzetek közül (Ölb és Mihályi környéke) feltnen sok, a nagy karbonáttartahnú
(mészfillit, kvarcos mészpala, mészpala). Ezek szoros kapcsolatot jeleznek a Kszegi-
hegység mészfillit— mészcsillámpala összlete felé. Vizsgálatuk nagymértékben gazdagí-

taná a nyugat-magyarországi kristályos képzdményekre vonatkozó ismereteinket.
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Sedimentpetrographische Untersuchungen am Konglomerat von Cák

A. JUHÁSZ

Das Konglomerat von Cák ist seit lángéin in dér geologischen Literatur bekannt,
doch gab es auch viele Diskussionen darüber, die nicht schriftlich festgesetzt wurden uzw.
darmn, weil die Forscher sich lángé nicht einig werden konnten, ob es sich um ein Konglo-
merat oder eine tektonische Brekzie hándelt. Die falsche Auffassimg des Vorliegens einer

tektonischen Brekzie lásst sich auf die monomiktische Natúr des Konglomerates zurück-
führen. Auf Grund dér Ergebnisse seiner Untersuchungen fasst Verfasser seinen Stand-
punkt in folgendem zusammen: Dér Konglomeratkomplex ist das Glied einer metamor-
phen Serie und als solches trágt er die Merkmale von sowohl prhnáren sedimentáren, als

auch sekundáren dynamometamorphen Vorgángen.
Das Vorliegen einer tektonischen Brekzie wird durch das Verháltnis des Konglo-

meratkomplexes zu den ihn einschliessenden Kalkglimmerschiefem— Kalkphyllit-Schich-
ten, sowie durch seine Zusaimnenfingertmg, bzw. Abwechslung mit den letzteren von vom-
herein ausgeschlossen. Die mikroskopischen Untersuchungen lassen ebenfalls die Möglich-
keit des Vorhandenseins einer tektonischen Brekzie nicht zu, da die nebeneinander sitzen-

den Dolomitschotter ganz unterschiedliche Textur aufweisen und in dér Gesellschaft

fossilleerer Dolomitschotter auch Schotter mit einer reichen Mikrofauna zu finden ist.

Als Sedimentgesteine lassen sich die Konglomerate und die sie einschliessenden

oder in ihnen eingeschlossenen klastischen Gesteinsmateriahen feinerer Komgrösse nach
ihrer Korngrössenverteihmg in vier Typen einreihen. Die detritischen Merkmale dieser

Gesteine wurden in Form von Reliktstrukturen auch wáhrend dér spáteren, durch grösse-

ren Druck und relatív niedrigere Temperatur gekennzeichneten Metamorphose erhalten.

Die pelitische Fraktion wurde dagegen in allén vier Typen in gleichem Masse umkristalli-

siert und zu einem verlásslichen Indikátor dieser Umwandlung.
Dér Grad dér wáhrend dér Metamorphose stattgefundenen Umkristallisierung

variiert alsó als Funktion des Psephit/Pelit-Verháltnisses, wenn mán die Gesamtheit des
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Gesteines betrachtet. Die pelitischen Hangendgesteine oder die iin Konglomeratkomplex
eingeschalteten pelitischen Lagen sind wegen ihres grösseren Glinunergehaltes stark schief-

rig, gefáltelt, wáhrend dér psephitische Komplex als ein starrer Block auf die Beanspru-
chungen reagiert hat.

Dér Dolomit kommt ausschliesslich in dér psephitischen imd dér psa:nmitischen
Fraktion vor imd in dér pelitischen Fraktion verschwindet er schon, daher nimmt dér
MgO-Gehalt mit dér Verfeinerimg dér Komgrösse ab. Bei dér Metamorphose traten die
Ca-, bzw. Mg-Karbonate nur in sehr beschránktem Masse mit den Süikaten in Reaktion,
daher blieben Kalzitdolomit imd Ouarz nebeneinander lebensfáhig und wmrden mit-
einander paraUel kristaUisiert, bzw. mobilisiert. Deswegen tritt im Gesteinskomplex,
nebst den Karbonatminerahen, nur wenig metamorpher Kalksilikat (Zoisit) auf.



FELSLUTÉCIAI TRANSZGRESSZIÓ AZ ÉSZAKKELETI-BAKONYBAN
DR. KOPEK GÁBOR-DR. KECSKEMÉTI TIBOR*

{4 táblázattal)

Összefoglalás: A Szerzk az Északkeleti-Bakony három bányavidéke (Dudari-,
Balinkai-, Iszkaszentgyörgyi-niedencék) maggal mélyített fúrásainak nagy Foraminifera-
faunáját vizsgálták meg részletesen. A vizsgálatok nagyrészt a medencék területét érintet-
ték, a peremi részekre faciológiai és faunisztikai különbségek miatt egy másik dolgozatban
térnek ki részletesen. A meg\'izsgált fúrásokból medencénként egyet mint alapszelvényt
mellékelnek.

A feldolgozás eredményeként beigazolják, hogy a tárgyalt területek kszéntelepei-
nek egy része és azok csaknem 100 m vastag fedösszlete a lutéciai emelet fels részébe tar-
tozik. A dolgozat a transzgresszív jelleg rétegsort, annak fáciesváltozásait és nagy Fora-
minifera-íaunáját ismerteti részletesen. A rétegsoron belül faunisztikailag, nagy Foramini-
ferákon kívül egyéb jellemz faunaelemeket is figyelembevéve, szmteket 'különít el és meg-
kísérli a rétegek elhatárolását lefelé és felfelé egyaránt.

A lefelé történ elhatárolással kapcsolatban megállapítják a középslutéciai rétegek
hiányát és ezzel kapcsolatban bevezetik az ,,mtralutéciai denudáció” fogalmát, melyet
azonosnak tartanak — kihangsúlyozva, hogy egyelre csak bakonyi vonatkozásban le-

ellenrizve — Telegdi Roth K. (1928) ,,infraoligocén denudációjával”.
Felfelé az elhatárolást a szerzk még nem tartják véglegesnek,^ Ideiglenes határul

a középseocénre jellemzen a Nummulites millecaput, a Tubulostium spirulaeum fajok
eltnését, illetve a felseocén aljára jellemzen az Operculina-, Operculinoides-íajoii zonális
jelleget ölt felszaporodását jelölik meg. E zóna feletti rétegek biztos felseocén korát már
olyan nagy Foraminiferák igazolják, mint a balinkai fúrásokban talált Nummulites cf.

pulchellus, N. cf. incrassatus, N. cf. variolarius, N. cf. wemmelensis, Discocydina augustae
fajok. Üledékföldtanilag az üledékfolytonosság figyelembevétele mellett (csak a tárgyalt
területre vonatkozóan) a felseocén határ közellétét konglomerátum és kavicsos rétegek
megjelenése, valamint a glaukonittartalom ers lecsökkenése jelzi.

A záró részben szerzk azonosítják e képzdményeket néhány hazai és külföldi
rétegsorral, majd állást foglalnak a H o 1

1

i n g e r, É- és S c h a u b, H. (1960) által
bevezetett ,,biarritzi emelettel” kapcsolatban.

A Bakony-hegység eocén kszénösszleteinek keletkezési körülményeit és korviszo-

nyait tárgyaló dolgozatmik (1964) nyomán a legfiatalabb eocén kszénképzdmény alján

lev rétegösszlet kifejldési viszonyait és nagy Foraminifera vizsgálatokon alapuló réteg-

tani helyzetét kívánjuk ismertetni a Dudari-, Balinkai- és Iszkaszentgyörgyi-medencék-

ben leméljútett fúrások anyagának feldolgozása alapján. A továbbiakban megkíséreljük

ezeknek a rétegeknek egyéb magyarországi és külföldi területek hasonló képzdményeivel
való párhuzamosítását.

Az Északkeleti-Bakony három feldolgozásunk alá vont medencéjének mindegyiké-

bl a 16 vizsgált fúrás közül egy-egy alapszelvény szemlélteti (I., II., III. táblázat) követ-

keztetéseinket. Hangsúlyozzuk, hogy az említett területrészek túlnyomóan medencebeli

helyzetek. A parti régiókról az erteljesen szembeötl kifejldésbeli és faunisztikai elté-

rések miatt külön dolgozatban számolunk be.

E területek rétegösszlete transzgresszíve települ — a középslutécium jellemz

hiánya mellett — az alsólntéciai rétegekre, másutt ezeken túlterjeden az alaphegységre.

* Eladva a Magyar .állami Földtani Intézet 1964. III. 20-án Veszprémben tartott beszámoló
ülésén. Kézirat lezárva 1964. XII. i-én.
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A transzgressziós településre, illetve a középslutéciai rétegek hiányára már elttünk

Várpalotáról KókayJ. (1961) hivta fel a figyelmet.

Erre a kiemelkedésre a hegységrész egész északi elterére kiható süllyedés követ-

kezett. A süllyedés során a hegységperem egyenetlenségeiben változó vastagságú tarka-

agyag képzdött, majd késbb a süllyedés fokozódásával édes-, illetve csökkentsósvízi

lápmedencék alakultak ki, meginduló kszénképzdéssel. Ezzel egyidejleg több helyen

azonban közvetlenül az alaphegységen tengeri eredet alapbreccsa, konglomerátmn,

homok is mutatkozik, sokszor kzetalkotó mennyiség Nummulites brongniarti, N. puschi

és N. perforatus fajokkal.

A felslutéciai rétegsor üledékföldtani jellege ersen különbözik a medenceperemi

és a medencebelseji fáciesterületek között.

A rétegsorban müidkét fáciesterületen szárazföldi, édesvízi, tengeri beütéseket

tartannazó csökkentsósvízi-oszcülációs, csökkentsósvízi betelepüléseket tartalmazó ún.

alsó tengeri-oszcillációs és végül tiszta tengeri szakasz ismerhet fel. Hangsúlyozzuk,

hogy e szakaszok elkülöníthetsége mellett az egész rétegsornak egységesen legjellemzbb

sajátossága az oszcillációs jelleg, amely minden fúrásban és minden szakaszban, ha nem
is egyforma mértékben, de szembeötl (IV. táblázat).

A szárazföldi szakaszt a tarkaagyag-sorozat igen változó szín képzdményei
építik fel. Vastagságuk általában 10 m alatt marad, ritkán azonban a 30 m-t is meghaladja,

gyengén vagy ersen homokos kavicsos rétegekkel. A kavicsok anyagában uralkodó a

hegységperem mezozóos mészkanyaga, illetve a színtelenedett júra tzk; általában kevés

az ópaleozóos lidit és a kvarcit. A többnyire diónagyságú kavicsok 0,5 — 1,0 m vastag

rétegekben vagy lencsékben észlelhetk.

A rétegsor édesvízi és csökkentsósvízi szakasza tartalmazza a barnakszénösszle-

tet. A megelz szárazföldi rétegekkel szemben jellemz a homokos üledékek alárendelt

volta, a medencékben pedig teljes hiánya; kzetanyaguk uralkodóan agyag, agyagmárga,
helyenként márga, mészmárga. A kszénösszlet alaptelepe édesvízi kifejldés, a fed-
telepek pedig csökkentsósvízi viszonyok közt keletkeztek. A változó számú és vastagságit

telepek közül kett fejtésre érdemes, amelyekhez általában két lencsésen kifejldött

nem mrevaló, egy alsó, és egy fels kísértelep csatlakozik. A fels egyes kszéntelep
és a kisértelepek között már Nummulites striatus-taxtaAmxí tengeri közbetelepülések

találliatók.

Az alsó tengeri rétegeket homokos agyagmárga, márga és mészmárga képviseli,

ritkán, fleg a partközeli medencefáciesben kavicsos márgával és kavicslencsékkel.

Jellemz e rétegek dús fauna-tartalma. Az alsó és fels tengeri rétegek biztos határát

mindkét fáciesterületen még az alsó tengeri rétegekhez tartozó, kzetalkotó mennyiség
korallos rétegek jelzik. Jellemzek továbbá e szakaszra a csökkentsósvízi beütések.

A fels tengeri szakasz agyagmárga-, márga-, mészmárga-, mészk-, homokos
mészk- és ritkán meszes homokkrétegekbl áll. E szakaszon belül üledékkzettanilag
azonban éles különbséget kell tennünk a két medencefácies között.

A medenceperemi fáciesben mészk vagy márga, ritkán átmenetül a litoráHs fácies-

területek felé, meszes homokkrétegek váltogatják egymást; a homokk és homokos
mészk féleségek jellemzen kavicsosak. A kavicsok anyaga mezozóos mészk, márga és

tzk, csak igen kevés kvarccal és lidittel. A mélyebb eocén szintek kavicsai és koptatott
nagy Foraniiniferái már teljesen hiányoznak a törmelékanyagból, jeléül annak, hogy
az idsebb eocén képzdmények a felslutécium e szakaszában már mindenütt tenger
alá süllyedtek. A kavicsok általában aprók, mogyorónyi vagy annál kisebbek, ritkán

diónagyságúak .

A medencebelseji fácies kzettani képe lényegesen egyhangúbb, az itt mélyült
fúrásokban az agyagmárga, ületve a homokos agyagmárga uralkodik. A rétegsor felsbb
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részében gyakori nagy biotitpikkeh-ek jelzik a tnfitos rétegeket, amelyekben nagymér-

tékben feldúsul a glaukonit. Ezek a glaukonitdús rétegek az eddigi tajiasztalatok alapján

az egész Bakonyra, st Dorog és Csehszlovákiában SturovO' vidékére is érvényesen, a

középs- és felseocén határt jelzik.

A két fáciesterület üledékeinek egykorúságát bizonyitja, hogy mindkét kifejldés

kzettanilag eltér üledékeit következetesen felseocén váltakozó tufás homokk (,,cser-

nyei homokk”), illetve tufás, lithothánmiumos mészk fedi, továbbá, hogy a medence-

beli agyagmárga tartalmazza a parti fáciesre jellemz nagy Foraminiferák ,,A” formáit

és a Tubulostium spirulaeum fajt, illetve, hogy a medenceüledékek fels részében, a fels-

eocén üledéksor alatt a Discocyclina-íé\é^ éppenúgy kzetalkotóak, mint a parthoz köze-

libb fácies területén.

E pont tárgyalásánál két lényeges megállapítást kell tennünk:

1. A Dudar— Bodajk között elterül medencék úgynevezett ,,hantkeninás” vagy
,,foraniiniferás agyagmárga”-összlete, amelyet régebben a Bakonyban a budai kiscelli

agyaggal azonosítottak (H a n t k e n M., Taeger H., T elegei i Roth K. és

mások), azonos képzdmény az elbbiekben ismertetett felsölutéciai jnedencefácies agyag-

márgájával.

2. Ebbl következen a T e 1 e g d i Roth K. által igzS-ben kimutatott, illetve

részben a kisgyóni Rákos-táróban és a csernyei Dolina-árokban felismert ,,infraoligocén

denudáció”, amelynek fedjeként az említett szerz az ,,oligocén foraminiferás (kiscelli)

agyagmárgát” jelölte meg, azonos az ,,intralutéciai denudációval”, amit Dudaron, Pén-

zesgyrben, Iszkaszentgyörgyön kimutattunk (Kopek G. 1964, Kopek G. és K e c s-

k e m é t i T. 1964), és amit korábban K ó k a y J. (1961) is említett már Várpalotáról.

A medenceperemi, valamint a medencebelseji fáciesterületek fels szakaszára

egyaránt jellemz Iszkaszentgyörgyön és Balinkán az ersebb, Dudaron a gyengébb
tufatartaloni. A fels tengeri rétegösszlet vastagsága 100— 150 ni között ingadozik.

Az összletet slénytanilag az alábbiakkal jellemezhetjük:

1. Az édesvízi rétegekbl szerves maradványokat gyjtenünk eddig nem sikerült.

2. A csökkentsósvízi üledékek jellemz smaradványai, annak alsó részén a tele-

pek között és a közvetlen fedben csaknem kizárólagosan és sokszor kzetalkotó mennyi-

ségben fellép Brachyodontes corviigaHts és Anomia gregaria. Kissé magasabban a sokszor

kzetalkotó mennyiségben mutatkozó IMiliolhiákkal együtt találhatók az i'm. ,,fornai

szint” alsó csökkentsósvízi részének jó megtartású niolluszkái. Ezt a zónát ligynevezett

Ostrea roncana-tartahnú padok zárják le Iszkaszentgyörgy, (ránt és IMór vidékén. Balinka

környékén az osztreás-padok csak lencsésen észlelhetk. (Az Ostrea roncána-k. a fels

szakaszban még revideálandók.)

3. A tengeri sorozat alján, az alsó tengeri rétegcsoport kezdetén külön zónaként

jelentkeznek, kzetalkotó mennyiségben a Miliolinák. P'aji hovatartozóságukkal kapcso-

latban egyelre közelebbit mondani nem tudunk. A Miliolinák fölött ugyancsak zónasze-

ren, kzetalkotó mennyiségben Alveolinák következnek. A kis elnyújtott formák az

Alveolina fusiformisra és az Alveolina fragilisra emlékeztetnek. Érdekes sajátossága ennek
a zónának az Alveolina elongata teljes hiánya, ami a Déli-Bakonyban az Assilina spira-

rétegek aljára jellemz. Az Alveolinás képzdmény fölött nem általános elterjedésben

az Orbitolites-iélé'kk.éi jellemezhet zóna jelentkezik, helyenként kzetalkotó mennyiség
mollu.szkával. Az alsó tengeri rétegeket záró zónára a korallok kzetalkotó szerepe jellemz.

Ez a zóna tiüajdonké]3pen megfelel az orbitoliteszes zónának, azzal a megjegyzéssel, hogy
a korallok jelenléte az eddigi tapasztalatok szerint mindig állandó és szintjelz. A korallos

zónában az uralkodó magános korallok mellett telepes korallok is jelentékeny mennyiség-
ben vannak, a Bryozoák alárendeltebb szerepek. Az alsó tengeri rétegcsoport tartalmazza

a ,,fornai fauna” felsbb, már tengeri alakjait.
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Az alsó tengeri sorozat föntebb tárgyalt zónái mindkét fáciesterületen és mind-

három medencében megtalálhatók és jól azonosíthatók.

Az elbb tárgyalt alsó tengeri sorozat és a következ fels tengeri sorozat között

a f különbséget a Nummulites-íé\é\í ritkasága, vagy egyes helyeken teljes hiánya adja

A fels tengeri rétegek a Nummulites-ié\é\L és a Discocychnidák túlsúlyával jeUe-"^

mezhet. E faunacsoportok fajainak eloszlása Iszkaszentgyörgy, Balinka és Dudar terü-

letén közel hasonló jellegeket, st a fajok egymáshoz való viszonya bizonyos szmtszeriísé-

get mutat (IV. táblázat).

A fels tengeri rétegek legjellemzbb nagy Foraminiferái a Nummulites perforatus

typus, N. brongniarti (az itt nem tárgyalt medenceperemi zónában a N. puschi, mint

a N. brongniarti helyettesít faja), továbbá a N. striatus és a N. millecaput. Ritkább fajok:

Nummulites variolarius, N. incrassatus, N. discorbinus, N. garnieri és egy még le nem írt

igen jellegzetes vonalazott faj.

Az egyes fajoknak a rétegsoron belüli függleges elterjedését vizsgálva azt találjuk,

hogy’ a Nummulites brongniarti, a N
.

puschi, a N. perforatus typus és a N. discorbinus

a rétegsor alján, többnyire szk vertikális határok között, 15 — 20 ni vastag rétegben

fordulnak el. Kivétel ez alól az Iszkaszentgyörgyrl közölt alapszelvény (MRF i. sz.

fúrás), amelyben ez a zóna közel 100 m vastag. A Nummulites perforatus— N. brongniarti-

tartalmú rétegek keleti irányban kivastagodnak. A N. variolarius, N. incrassatus és N.

garnieri viszont kizárólagosan az összlet fels részére jellemz, de még mindig a N

.

millecaput társaságában. Egyébként a N. striatus és a N. millecaput a teljes rétegsorban

fellelhet.

A Discocyclinidae család tagjai a szelvény fels részében, általában agyagos, már-

gás, ritkábban mészk jelleg üledékekben kzetalkotóak. Az összlet alja felé fokozatosan

csökken a szerepük. Az egész rétegsorban ugyanazok a fajok szerepelnek és dominálnak.

Uralkodó fajok: Discocyclina sella, D. pratti, D. variáns. Gyérebben elforduló fajok:

Discocyclina aspera, D. nummulitica, D. fortisi és bizonyos Actinocyclina-, illetve Astero-

cyclina-iajók..

A fajok rétegeken belüli mennyiségi elterjedése igen változó, a nagyobb termet

,,B” formák inkább a medenceperemi, a kisebb ,,A” formák a medencebelseji, csendesviz

pelites zónákhoz kötöttek és ugyanígy’ kzetalkotóak.

A képzdménycsoport rétegtani helyzetérl a legtöbbet a Nummulites brongniarti,

N
.
perforatus typus, N . striatus, N . discorbinus fajokat tartalmazó rétegek mondanak.

Az ugyanezzel a faunával jellemezhet, fleg transzgressziós jelleg szint általánosan elter-

jedt az európai eocén mediterrán régiójában, st áthúzódik Ázsiába és Í)szak-Afrika terü-

letére is. A sztratigráfusok dönt többségének véleménye szerint az említett fajok a közép-

seocén (lutéciai emelet) fels részét jellemzik (= auversien, auversiano).

Eegújabban H o 1

1

i n g e r, U. és S c h a u b, H. (1960) a Nummulites brongniarti,.

N. perforatus stb. tartalmú rétegeket kikülönítették a lutéciai emeletbl és az olasz-

országi ,,auversiano” (F a b i a n i, R. értelmezésében), valamint az alpi ,,auversien”

(B o u s s a c, J. értelmezésében) megfeleljeként, a biarritzi sztratotípus alapján, mint

új emeletet iktatták be, az ilyen módon megcsonkított lutéciai és felseocén lédéi emeletek

közé, biarritzi emelet elnevezéssel.

A szerzk a felállított új emelet biosztratigráfiai törvényszerségeit az alábbiak-

ban adják meg: szerintük alsó határát a Niimmulites aturicus, N. meneghini, N. carpenteri,

N. millecaput, Assilina exponens. Áss. spira fajok kihalása, a fels határát a Nummulites

striatus fajt leszámítva a jellegzetes biarritzi formák és általában a nagy’ termet Nummu-
litesek, az Alveolina s. str. genus eltnése jellemzi. Új alakokként jelennek meg a biarritzi-

felseocén határon a Nummulites garnieri, N. fabianii és a kis sugaras pillérezetlen Num-

mulites-iélélí. Az lij emelet jellemz nagy Foraminiferáinak a következ fajokat tekintik:
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Kzettani jellemzés és

lejlódésloriéneli megjegyzések

Felül ersen glaukonifos

agyagmórga ésmészk
Alul- mészk esmészmárga

Ritkán vékony homokos
agyagmórga közbe-

települések

Mészk ésmesrmórgo retegek

sOrOn vóHogatjók egymást
tufás -biQlilos homokk
kzbelelepulésekkel

Keleten rri^zkó és margó

,

nyugatfelé meszes homokk es

homokosmészk közöliNDrsrg^\

niorlishomok kozbefetepulések

Nyugaton ersebb, keleten-

gyengébb oszcillációkkal

Keleten mórga. nyugaton homokos
márga,nyugat felé kovicslorfalom-

mai. néholfokozatos mélyüléssel,
gyengül Oszcillációs mozgások
nyomaival

keleten agyagmórga
Nyugaton homokos márga

£ kf! Nyugaltelg a Illegi

3 egyr9homokoSQ60aket<n
“5 esrollocó) eir^Mv'

Tarkaagyag, többnyire zsíros, ritkán

homokos vogymeszes igensok-

szór a közei! ataphegységKavicsai-
val (jellemzi j fehér túzkka-
vics)
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A Uudari*, Baliokai- és Iszkaszcntgyürgyi-mcdcucélc felslutédai szintjeinek rétegtani beoszUisa. Classiücaliou sttatigrapUique dcshorizons lutétienssupéricurs

des bassins Dudar, Balinka, IszkaszentgyOrgy
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Nummulites brongniarti, N. puschi, N. perforaíus typus, N. cf. discorbinus, N. beaumonti,

N. lyelli, Alveolina elongata, Alv. fragilis és az Alv. fusiformis.

A bakonyi Nummulites brongniarti—N
.

perforatus-rétegsox bizonyos vonatkozá-

sokban összehasonlitható az említett svájci szerzk által ismertetett „biarritzien” réteg-

sorával; ez az összehasonlítás határozott hasonlóságokat, ugyanakkor azonban igen lénye-

ges, az emelet felálhtásának jogosságát kétségbevonó eltéréseket eredményez.

Hasonlóságok:z.A rétegsor a Bakony-hegységben is transzgressziós jelleg,

2. A rétegsor szintjét determináló fajok nagyrészt azonosak.

Eltérések: j. A délnyugatról jöv transzgresszió két hullámban foglalta el

a Bakony-hegység területét-. Az els hullám a Déhiyugati-Bakonyban tengeri üledékeket

(Alveolina elongata, Nummulites perjoratus, N. striatus, Assilina spira), az Eszakkeleti-

Bakonyban csökkentsósvízi kszéntelepes üledékeket eredményezett (Brachyodontes

corrugatus, Anomia gregaria, Ampullina perusta, de ebbe a szintbe tartozik az ún. ,,fornai

faima” csökkentsósvízi része is).

A második hullám folyamatos üledékképzdéssel, de jeUemzen ers oszcillációs

jelleggel (helyi jelleg eróziós diszkordanciák mellett) a Délnyugati-Bakonyban márgás

mészkövet hozott létre (Nummulites perforatus, N. millecaput, Assilina exponens, Tubu-

lostium spirulaeum)

,

az Északkeleti-Bakonyban viszont márga, mészk, agyagmárga és

törmelékes meszes üledékek képzdtek (Nummulites perforatus, N. aturicus, N. brong-

niarti, N. puschi, N. millecaput, N. striatus, N. discorbinus és Alveolina fusiformis).

Külön ki kell emelnünk, hogy a Déhíjmgati- és Északkeleti-Bakony határán (Pén-

zesgyr— Hárskút környéke) a Nummulites brongniartit helyettesít N. puschi az Assilina

spira fajjal együttesen, a Nummulites perforahts—N
.

puschi-tartalirm rétegek alatt is

elfordul.

2. Faunisztikailag tehát kitnik, hogy a Hottinger és Se h au b-féle jelleg-

zetes biarritzi alakokkal együtt a Bakony-hegységben olyan fajok is elfordulnak, ame-

lyeknek kihalása éppen a ,,biarritzien” alsó határát kellene, hogy jellemezze. Ilyen fajok:

Assilina spira, Assilina exponens, Nummulites millecaput

.

A fentiekhez hozzá kell tennünk

még azt is, hogy a Nummulites millecaput és az Assilina exponens a Bakony-hegységben

túléh a jellegzetes ,,biarritzi” fajokat és amiál magasabb szintben is megtalálható, olykor

mint domináns faj. Ez a jelleg az egész Bakony területén feldolgozott több mint 30 fúrás

anyagában törvényszer.

3. A harmadik probléma, hogy a ,,biarritzi fajokkal” jellemzett rétegek és a fels-

eocén üledékek között (ez utóbbiak a 2— 300 m vastagságot is elérhetik) van egy kb.

50— 60 m vastag összletünk, amelyet az Északkeleti-Bakonyban a Nummulites mille-

caput, N. striatus, N. garnieri, N . incrassatus
,
N. variolarius, Discocyclinida-iélék, a Dél-

nyugati-Bakonyban a N. striatus, N. millecaput, Assilina exponens és a Discocyclinidák

jellemeznek. Ezekben a rétegekben nem található egyetlen olyan nagy Foraminifera

sem, amel3mek alapján ezt a rétegsort biztosan a felseocénhez csatolhatnánk, már pedig

ha a „biarritzi” emeletet elfogadjuk, úgy ezeket a rétegeket a biarritzi emelet és a fels-

eocén közé, mint új emeletet kellene közbeiktatnunk. Azt hisszük ezzel az amúgyis bonyo-

lult eocén rétegtannak nem tennénk jó szolgálatot és ezért arra az álláspontra helyezke-

dünk, hogy az itt leírt és jellemzett rétegösszletet a maga egészében felslutéciai korúnak

tartjuk.

A továbbiakban rétegsorunk elhatárolásával foglalkozunk. E rétegek elhatárolása

lefelé könnyebb, mint felfelé, az alsó határt ugyanis az ,,intralutéciai denudáció” diszkor-

dancia felülete adja. Természetesen ennek kinyomozása regionális értelemben nem min-

denütt egyszer, sföldrajzi rögzítése pedig nagyrészt még a jöv feladata.

A felseocén felé az elhatárolás még problematikus, végleges megoldásához ki kell

dolgoznunk a felslutéciai és a felseocén faunakép helyi differenciáldiagnózisát. Ennek
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ellenére ott ahol az üledékképzdés a felslutéciai és a felseocéii üledékek között folya-

matosnak látszik (pl. Balinka), máris hozzájárulhatunk néhány adattal a szétválasztás

kísérletéhez. A határzóna felslutéciai részére a Nunimulites millecaput, a Tubulostium

spirulaeuni utolsó fellépése jellemz, a határzóna felseocén szakaszából viszont ezek

a fajok teljesen hiányoznak. Az Opercnlina- és az Operculinella-iélék a felslutéciai szakasz-

ban még ritkák, a felseocénben viszont ersen feldúsulnak és ugyanaz vonatkozik a

Lithothaninium-iélékr^ is. Kzettanilag a határ felslutéciai szakaszára az igen ers glau-

konittartaloni, a felseocénre viszont a glaukonittartalom háttérbeSzoridása, a tufatarta-

lom feldúsulása, valamint a kavicsos, konglomerátmnos közbetelepülések a jellemzk.

A Bakonyban felismert középslutéciai kiemelkedés és az erre következ transz-

gresszió, ha nem is mindenütt ugyanazzal az intenzitással, de biztosan éreztette hatását

a Vértes-hegységben csakúgy, mint a Dorogi-medencében, vagy akár a Budai-hegységben.

Valószínnek tartjuk, hogy mindezeknek a területeknek kszénösszlete, ahol a

kszéntelepek és a fels üledéksor között folyamatos az üledékképzdés, továbbá, ahol

a közvetlen tengeri fed a jellegzetes felslutéciai nagy Foraminiferák Ijármelyikét tar-

talmazza, azonos korú a bakonyival.

Ebbl a szempontból okvetlen meg kell vizsgálni a gánti, a móri Antal-hegyi, a

Pusztavám— Oroszlány kszénterületeket, amelyek közvetlen fedjébl Taeger H.

(1909) ésT e 1 e g d i R o t h K. (1924, 1935) Kumniulites striatus, N. perfovatus, N. bron-

gniarti és N. millecapnt fajokat emlitenek és egyben kiemelik mindketten e rétegsor aljá-

nak transzgressziós jellegét.

A dorogi területen a tokodi homokkben, az ebben helyet foglaló felslutéciai

kszéntelepekben, illetve a fedben mutatkozó Nnmmulites striatus-os homokkben sejt-

hetjük a bakonyi rétegsor megfeleljét. Valószínleg a lábatlan! Duna-part Nnmmulites

millecapnt-os konglomerátuma a felslutéciai összlet tengeri alapkonglomerátumának

tekinthet.

A Bakonyon kivüles területekre vonatkozó következtetéseinket csak fenntartás-

sal Írjuk le, mert ezek a területek ebl)l a szempontból még újravizsgálatra szorulnak.

P'ehnerül végül a több helyütt kimutatott, Európa-szerte általános jelleg transz-

gresszió és a vele bevezetett üledékciklus elnevezésének kérdése. Erre a földtani törté-

nésre 1909-ben Taeger H. a fornai transzgresszió elnevezést alkalmazta, a biarritzi

rétegek transzgressziós jellegét B o u s s a c 1911-ben adta hírül. A magunk részérl egyik

elnevezést sem találjuk helyesnek és a lokális jelentés nevek helyett — a fauna korának

megfelelen — a továbbiakban felslutéciai transzgresszióról, illetve felslutéciai üledék-

ciklusról beszélünk. Ezt tesszük azért is, mert véleményünk szerint a ,, fornai rétegek”

a felslutécium transzgressziós kezdetének csak egyik heteropikns fáciesét jelentik és így

természetesen nem alkalmazhatók a többi fáciesre, még kevésbé az egész üledékciklusra.
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Transgression au Lutétien supérieur dans le secteur NE de la Montagne Bakony

DR. G. KOPEK et DR. X. KECSKEMÉTI

Les auteurs out examiné eii détaü la fauné de grandes P'oraminiféres provenant de
forages á carotte, foncés dans les trois régions miniéres du secteur nord-est de la Montagne
Bakony (bassins de Balinka, Dudar et Iszkaszentgyörgj') . Les recherches embrassent
en premier lieu le territoire propre des bassins, tandis que les parties marginales, á cause
de différences facielles et faunistiques, seront analysées en détaü au cours d’ime étude
suivante. De chaque’mi des bassins, un profil caractéristique est représenté.

Les résultats des recherches ont permis de prouver qu’une partié des gisement de
charbon des régions étudiées et leur tóit d’une puissance d’á peu prés loo m appartiennent
au terme supérieur du Lutétien. Le présent article donne íme description détaiUée de la

série transgressive, de ses changenients facianx et de sa fauné de grandes Foraminiféres.
Á la base non seulement des grandes Foraminiféres, mais aussi des autres élénients faimi-

stiques caractéristiques plusieurs horizons sont déterminés et les couches délimitées tant
vers le tóit que vers le mur.

A propos de la déhmitation vers le mur l’absence du Lutétien moyen est notée et

en mérne temps la notion de la «dénudation intralutétienne» introduite. En souUgnant
que la validité de cette suggestion n’est encore vérifiée que pour la région de la Montagne
Bakony cette imtion est identifiée avec la «dénudation infraoligocéne» de K. T e 1 e g d i

R o t h (1928).

La déhmitation vers le tóit des couches en question n’est pás encore considérée
comme définitive. A titre provisoire la limité supérieure de l’Éocéne moyen est tracée la,

oü les espéces Nummulites millecapiit et Tubulostium spirulaeum disparaissent, en indi-

quant que la base de l’Éocéne supérieur est caractérisée pár íme augmentation de la fré-

quence des représentants á’Operculina et Operculinoides, jouant un rle d’indices zonaux.
L’áge éocéne supérieur súr des dépóts surmontants cette zone est prouvé pár des grandes
Foraminiféres identiques á celles trouvées dans les forages de Balinka: Nummulites cf.

pulchellus, N. cf. incrassatus, N. cf. variolarius, N. cf. wemmelensis, Discocyclina augustae.
En ce qui conceme la composition lithologique, la proxiniité de la limité de-bEocéne su-
périeur est indiquée — tenant conipte de la continuité de la sédimentation (seulement
pour la région étudiée

!) — pár l’apparition de conglomérats et de couches de gravier, ain-

si que pár une diminútion prononcée de la teneur en glauconie.
Dans la partié finálé de l’article les auteurs identifient ces foruiations á certames

séries en Hongrie et á l’étranger et prennent position dans la question du «Biarritzien»

proposé pár L. H o 1

1

i n g e r et H. S c h a u b (1960) .

N
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Dr. Darnay-Dornyay Béla

(1887-1965)

1965. április 5-én hajnalban, szorgalmas alkotómunkája kénj^szerszünetében, 78
éves korában váratlanul elhúnyt dr. D a r n a y-D o r n y a y Béla aranydiplomás gim-
náziumi tanár, ny. nmzeumigazgató. Társulatunk régi hséges tagja. Távozása hirül-

adására R u f f y Péter ihletett sorait idézzük: ,,Mikor néhány évvel ezeltt írtunk róla,

azt is megkérdeztük tle: 'És — kedves Béla bátyám — minek nevezzünk: tudós? Régész?
Geológus? Múzeológus ?

’ Másnap levelet írt. A borítékból egy cédula hullt ki: ’Honismer-
tet’. Annak vallotta magát. A hétfre virradó éjszaka, kevéssel 78. születésnapja után
a Margit Kórházban szívembóliában meghalt a honismertet, dr. D a r n a y-D o r n y a y
Béla, magyar tájak és a magyar föld kincseinek tudósa, akit csak nemrég választott dísz-

polgárává Tata. Tevékeny, végtelenül szerény és tiszta élete során három nagy múzeumot
alapított, hét nuizeumban dolgozott, nyugdíjba vonulásáig keszthelyi szülvárosa múze-
umának az igazgatója volt. A Balatonról mintegy kétszáz írása jelent meg, a Bakonyról
három kötete, legutóbb megírta ’A Nagysomló monográfiáját’, s szinte végórája pilla-

natáig munkálkodott, tervezett és dolgozott. A honismertet tudomány halottja .
Gyászolják barátai, tudósok, geológusok, muzeológusok s mindazok, akik ismerték és

szerették a kedves, csöndes, mindig mmikára kész, fehérliajú tudóst”. (Magyar Nemzet,
1965. ápr. 7.)

Dr. D a r n a y-D o r n-y a y Bélát 1965. április 12-én a keszthelyi Szent Miklós
temetben, nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra. Társrilatunk nevében
dr. Z s i 1 á k György László szakcsoporttitkár búcsúztatta. Temetésén megjelentek
Keszthely város tanácsa, a Veszprém nieg\’ei Idegenforgalmi Hivatal, a salgótarjáni

tanítványok, s a Magyar Túrista Szövetség képviseli. Dr. Darnay-Dornyay
Béla emlékét megrizzük, miként a bérc is, :nelyet róla, a Balaton-környék természeti
kincseinek elszánt oltalmazójáról neveznek el a Magyar Túrista Szövetség javaslatára.

Kitüntetések

D r. A 1

1

o d i a t o r i s Irma tagtársunknak a Tudományos Ismeretterjeszt Tár-
sulat IV. Országos Küldöttközgylése alkalmából a mveldésügyi miniszter a ,,Kiváló
dolgozó” kitüntetést adományozta (Mv. Közi. 1964. juli. i., 13. sz.).

D r. S e m p t e y Ferenc tagtársunknak 1964. június 7-én, a 13. Pedagógus Nap
alkalmából a mveldésügyi miniszter az ,, Oktatásügy Kiváló Dolgozója” kitüntetést

adományozta.
A 14. Magyar Bányásznap alkalmából a Központi Földtani Hivatal elnöke jó

munkájuk elismeréséül a ,,h'pldtani Kutatás Kiváló Dolgozója” kitüntetésben részesítette

Albert Eszter, B a r t h a P'erenc, i f j. D u d i c h Endre, Erkel András, J á r á n y i:

István, Kopek Gábor, K u r u c z Béla, Molnár János és Z e 1 e n k a Tibor tagtár-j

sulikat. I

' D r. D a r 11 a y-D o r 11 y a y Béla tagtársunkat 1964. szeptember 14-én, azi

Eötvös Ivoránd Tudományegyetem Évnyitó Közgylésén aranydiploniával tüntették ki.
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A Tudományos Ismeretterjeszt Társulat Országos Elnöksége 1965. április 4.

alkalmából oklevéllel tüntette kidr.Kriván Pált, Társulatunk ftitkárát és J u h á s z

Árpád tagtársunkat, melyben ,,köszönetét és elismerését kívánja nyilvánítani áldozatos
és közhasznú tevékenységéért, amellyel népünk mveltségének emelésén tudományos
ismereteinek gyarapításán a haza üdvére — az emberiség haladásába vetett ers bizalom-
mal — fáradhatatlanul munkálkodott”.

A Magyar Tudományos Akadémia 1965. évi Közgylése a P'öld- és Bányászati
Tudományok Osztálya felállítására hozott határozatát követen 1965, április 23-án leve-

lez tagjai sorába választotta d r. K e r t a i Györgyöt, Társulatunk elnökét, d r. P a 11 1 ó
Gábort, Választmányunk tagját és d r. Pécsi Márton tagtársunkat.

A VII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záróülésén, 1965. április

24-én, a Mveldésügyi Minisztérium és a KISZ K. B. együttes jutalmával tüntették ki

Buda György ifjúsági tagunkat, az Eötvös Eoránd Tudományegyetem V. éves geoló-
gushallgatóját ,,Középs cserháti piroxénandezitek porfiros elegyrészeinek optikai vizs-

gálata” c. dolgozatáért.

Megjelent „Magyarország földtana” c. mii orosz nyelven

Dr. h. c. Vadász Elemér kétszeres Kossuth-díjas akadénkus ,,Magyarország
földtana” c. mvét a moszkvai ,,Mir” könyvkiadó 530 oldal terjedelemben igen szép
kiállításban kiadta. A csaknem teljes orosz nyelv kiadás elszavát E. E. Milano v-
s z k i

j
és V. E. H a i n professzorok írták.

Felszabadulásunk 20 éves évfordulójára a magyar földtan nem kaphatott szebb
ajándékot, minthogy ezt a hatalmas nronográfiát világnyelvre fordítva az egyetemes tudo-
mány közkincsévé tették. A könyv méltatása, elismerése talán még nagyolrb, mint ide-

haza volt, amikor a P'öldtani Társulat nyilvános vitaülésén ismertettük.
A mi méltatásunk helyett szóljanak maguk a szovjet tudósok, akik a mvet közre-

adták: ,,V a d á s z E. akadémikus a ma él legnagyobb magyar geológus monográfiája
Magyarország földtani felépitésének els teljes szintézise. Ennek a mnek jelentsége
elssorban abban van, hogy Magyarország területe Piurópa földtani térképén rendkívül
fontos helyet foglal el. Ezen ország hegyvidéki területeinek rétegtani és tektonikai isme-
rete kulcsfontosságii a Lengyelország, Csehszlovákia, a Szovjetunió Ny-i része és Románia
területeit átszel kárpáti ív földtani fejldéstörténetének megismerése szempontjából” . . .

Az elszó külpn kiemeli a szerz rendkívüli érdekes magyarázatát a bauxit és más hasz-
nosítható ásványi nyersanyagtelepek keletkezésére nézve.

A pannóniai közbens masszívum földtani fejldéstörténetét, ahogy az orosz nyelv
kiadásban hazánk területét földtanilag nevezik Vadász E. mindenkinél világosabbarr
fogalmazta meg és ezzel irányt szabott az elkövetkez idk földtani kutatásai számára.

Amikor a 80. életévét jubiláló szerznek szintén gratulálunk a mvét ért kitün-
tet elismeréshez kívánjuk, hogy az orosz nyelv kiadás hozzásegítse a szomszéd államok
geológusait a Kárpát— balkáni terület még teljesebb földtani megismeréséhez és ásványi
nyersanyagkincseinek kiaknázásához.

CMHpHOB B, R. reoJioPHH nejiesHbix HCKOnaeivibix
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I

(S z m i r n o V V. J.: Hasznosítható nyersanyagok földtana) ,,Nedra”, Moszkva 1965.
592 p. 397 ábra.

A szerz, a moszkvai Lomonoszov Egyetem teleptani tanszékének tanára, általá-
nos teleptani eladásainak anyagát foglalta össze — jelentsen kibvítve — terjedelmes
könyvében.

A könyv 15 fejezetre oszlik. Közülük 5 foglalkozik a magmás telepképzdéssel
(korai magmás, pegmatitos, szkarn és hidrotermális telepek, valamint a szerz által külön
fejezetként tárgyait magmás eredet karbonátos telepek), 4 az üledékessel (mállási mara-
dékok, az oxidációs folyamatok telepei, toriatok, s a szorosabb értelemben vett üledékes
telepek), i a metamorf telepekkel.

Az egyes fejezetekben a folyamat általános jellemzése után a keletkezés fiziko-
kémiai és földtani körülményeit ismerteti, majd a fontosabb teleptípusokat genetikai,
azon belül nyersanyagok szerinti csoportosításban, szovjetunióbeli és külföldi példákkal,
fejezetenként rövid összefoglaló irodalomjegyzékkel.
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A könyv bevezet fejezetei (1 — 3) történeti kérdésekkel, valamint a telepek tér- i

beli helyzetével, alakjával, anyagi és szerkezeti felépitésével, helyzetével, valamint a I

keletkezés földtani, nagyszerkezeti körülményeivel foglalkoznak, a befejezk pedig

(14—15) az elfordulások földtani-szerkezeti viszonyaival, s az elfordulások szovjet-

unióbeli regionális megoszlási törvényszerségeivel tér és idbeliség szempontjából, vala- 1

mint a prognosztikus térképek összeálhtásával.
;

A könyv egyetlen hiányosságaként a szovjet immkákban általában ritkán talál- \

ható név és tárgymutató hiányát emlithetjük. A részletes tartalomjegyzék azonban {

némileg pótolja ennek hiányát. >

A könyv melegen ajánlliató a teleptannal és nyersanyagkutatással foglalkozó i

geológusoknak és kutatómérnököknek.
1

B e n k Ferenc 1

I

Dr. 0. Podgajni; Drugi prilog petroloskoj klasifíkaciji miadtjih ugljeva <

\

(Más adat a fiatal kszenek kzettani beosztásához) Informacije B 29 Rudarski Institut .

Beograd, 1964.
A megtéveszt cim ellenére is a dolgozat önmagában álló kerek egész. A cikkben '

ismertetett új kzettani beosztást a szerz javaslatként dolgozta ki az 1964-ben megtar- .

tott haarleni Nemzetközi Szénkzettani Konferenciára.
Beosztásának alapja a kszénanyag vékonycsiszolat! vizsgálata során felismerhet

mikrolitotipusok (sávfajták) és azok macerátmnainak elkülönitése a különböz
kszenekben. A javasolt kzettani beosztás voltaképpen a barnakszénben található sáv-

'

fajták rendszere.

A szerz a hazánkban többé-kevésbé egységesen használt barnakszén elnevezés
alatt összefoglalt kzetcsoportot 1 i g n i tre (nálunk : földes-fás barnakszén) ésbarna-
k s z é nre osztja fel. A barnakszénnek lágy és kemény fajtáját különbözteti meg.
A lignitet (földes-fás barnakszén) és barnakszenet összevonva fiatal kszé nnek \

nevezi. ’

Cikkének ,,A fiatal kszenek megaszkópos vizsgálata” c. részében a lignit (földes-
j

fás barnakszén) és a barnakszén elkülönítésének módját vizsgálja az általánosan ismert ?

kzettani, kémiai és fizikai módszerek alapján. Itt némileg elre is ugrik, mert a lignit
j

(földes-fás barnakszén) és a barnakszén közötti legfontosabb különbség szerinte az,
j

hogy a lignitben (földes-fás barnakszén) még sok jól felismerhet növényi szöveti elem I

és némi cellulózé található, míg a barnakszénben nem.
j

Ezekután rátér javasolt kzettani beosztásának ismertetésére. A javaslatnak két
j

változata van. Az els külön beosztás a hgnitre (földes-fás barnakszén) és a barnak-
szénre, a második változat a fiatal kszenek, tehát mindkett együttes kzettani beosz-
tását adja. Cikkében a szerz részletesen ismerteti az általa megállapított mikrohtotípu-
sok jellemz kzettani összetételét. A mikrolitotipusok voltaképpen a nálunk használatos
sávfajták: vitrit, durit, fuzit, (kiárit) finomabb felbontásai, tehát a kszénben található
sávfajták típusai. Ezek részletesebb ismertetésére nincs mód, csak a szerz által ismerte-

'

tett új sávfajták összetételére utalimk röviden.
A lignit (földes-fás barnakszén) javasolt kzettani beosztásában hat niikrolito-

,

típust különböztet meg. Ezek a következk: atrit, moüt, fuzit, xilit, gelit és gelinertit. '

Az atrit és a molit vitrit detritusból és opak anyagból áll. Elkülönítésük
macerátimiaik különbözsége alapján történik. Az atrit a molitnál több bitiuninit félét

tartalmaz. A gelit és a gelinertita gélesedett növényi kszénképz anyag termé-
'

kei. Elkülönítésük abban áll, hogy a gelitben reziniteket, a gelinertitben pedig opak anya-
got találunk nagyobb mennyiségben a géles alapanyag mellett.

A barnakszén javasolt kzettani beosztásában öt sávfajtát különít el. ,'j

Ezek rendre: a ravit, hidrit, fuzit, uhuit, lniinertit. Valamennyi sávfajta kzettani össze-
I

tételében a lignit (földes-fás barnakszén) megfelel sávfajtájával egyez. Attól csupán !|

nagyobb szénültségében tér el, valószínleg ez az oka, hogy a barnakszén mikrolitotípu-
j

sai között nem említi a xilitet.

A másik javasolt beosztási változat a fiatal kszén sávfajtáinak
rendszere, ez a lignitre (földes-fás barnakszén) és barnakszénre egyaránt érvényes.
Itt a szerz hét rmkrolitotípust különböztet meg. A mikrolitotipusok a következk:

j

xilit, molit, ravit, fxxzit, gelit, gelinertit és hidrit. Hogy az elnevezések milyen anyagi össze-
tételt takarnak az az elzkbl kiderül. Hogy az els változat két csoportjában megkülön-

[

böztetett és különböz néven nevézett sávfajták végeredményében anyagukat és eredet-
|
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két tekintve egyenértékek, azt az mutatja, hogy az általánosan érvényes beosztásban
a szerz felváltva hagyja meg vagy el a sávfajták egyik vagy másik nevét.

A szénkzettani alapokon felépített rendszert a szerz a csoportokra jellemz
kémiai adatokkal egészíti ki. Ezek között az illóanyagtartalom, valamint a C-, 0-, H-
tartalom súlyszázalékos mennyiségét adja meg. Ezekkel lehetvé teszi az egyes kszén-
fajták pontos elkülönítését.

A cikket az egyes beosztási változatokat összefoglaló és összehasonhtásul a fekete-
kszénre érvényes beosztást bemutató négy táblázat, valamint az egyes sávfajtákat,

I mikrolitotípusokat bemutató 24 eredeti mikrofotográfia egészíti ki.

Az új kzettani beosztási javaslat különösen didaktikai szempontból értékes. Az
egyes mikrolitotípusok fejldési sort alkotnak. így pl.: a lignit (földes-fás barnakszén)
gelitje = a barnakszén ulmitjával = a feketekszén vitritjével, vagy
ugyanígy: atrit = ravit = klárít. Az ilyen fejldési sor érzékelteti az egyes sáv-
fajtáknak és elegyrészeiknek a szénülés során való átalakulását.

- Másrészrl a sávfajták ilyen mérvxí széttagolása és végeredményében azonos fel-

I

építés sávok (nkrolitotípusok) más-más néven való elnevezése nem mondható helyes-

nek, mert nevezéktani zrzavarhoz vezethet.

S z e n t i r 111 a i

Augusta, J. — Biirian, Z.: Saurier dér Urmeere. (Az si tengerek hülli.) ,,Artia”.

Prága, 1964.

A kitn tollú tudós és a híres festmvész legújabb együttesen kiadott album-
alakú kötete a tengeri életmódi! hüllket tárgyalja. (67 oldal szöveg, fényképekkel, raj-

zokkal és 23 színes tábla és rajzok.) Hangulatos bevezet után az Ichtliyosaurusok, Plesio-

I
saurusok, Placodontiák, Mosasaurusok, Mystriosaurusok, Pelagosaurusok, krokodilusok
és teknsök ismertetését kapjuk, majd a ,,tengeri kígyók”-ról szóló mondák eredetének
magyarázatát.

A szöveges részben Augusta J. immáron jól ismert színes és könnyen érthet
stílusában (a német fordítás S c h ö n w á 1 d e r M. A. mve) a pontos adatok sokaságával
ad kitn életképeket a tárgyalt csoportokról. Részletes leírást kapunk Holzmadenrl,
de H a u f f B . munkásságának jelentségérl is. A szövegben találimk olyan részeket,
amelyek a magyar népszersít irodalomban, fleg Lambrecht Kálmán és Tus-
nádi Kubacska András írásain keresztül, már megjelentek, de nagyon sok olyan
tényt is közöl a szerz, amelyek nemcsak slénytani, hanem tudománytörténeti vonatko-
zásban is fontosak, új eredményekre vonatkoznak és magyar nyelven még nem kerültek
közlésre.

A szöveges részben közölt fényképek rendkívül tanulságosak és nyomdatechnikai
kivitelük is kifogástalan. Itt találjuk H a u f f egyik fényképét is egy budapesti Pelago-
samusról.

B u r i a n mvészi rajzai a már megszokott tökéletességgel adják vissza a tudós
szerz elképzeléseit a tengert meghódított hüllkrl. Szokatlan a Plesiosaurusoknak a ten-
geren kívüli ábrázolása (egyetértésben Augusta szövegével) és jelentsen mások elkép-
zeléseink a Placochelysrl, mint a B u r i a ntól ábrázolt fej- és nyaktáji rész. A színes
táblákon kívül kisebb rajzokkal is találkozunk. Ezek sokszor igen szerencsésen egészítik
ki a tengeri shüllkrl alkotott képünket.

B o g s c h E.

M a ji e e B, E. (J).: HeoreHOBbiü ByjiKaHHSM SaKapnarbB (M a 1 e e v, E. F.: A kárpáton-
túli terület neogén magmatizmusa.) Izd. ,,Nauka”, Moszkva 1964. 250 p., 35 tábl.,

100 ábra.

A szovjet Kárpátok vulkáni vonulatán az elmúlt két évtizedben nagy kiterjedés
ás nagy alaposságú földtani-kzettani kutatómunka folyt, mely nagy mértékben módo-
sította a területre vonatkozó vulkanológiai nézeteinket. Az új adatok, eredmények, melyek
a belskárpáti vulkáni koszorú számimkra közvetlenül nem tanulmányozható, de id-
közben igen alaposan kutatott láncszemére vonatkoztak, közvetlen analógiái miatt igen
fontosak, érdekesek számunkra. A legutóbbi összefoglalás (S z o b o 1 e v et al. 1955) óta
elért, részletmmikákban közölt eredmények már szinte áttekinthetetlenné váltak, ezért
az újabb monografikus összesítést nagy érdekldéssel fogadtuk.
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M a 1 e e V könyve igen értékes forrásmunka számunkra. Értékes az egész immkán
j

végigvonuló földtani-vulkanológiai szemlélet miatt, mely mindvégig egyensúlyban |
marad az ásvány-kzettani adatközléssel. Nagy szolgálatot tesz a vizsgálati eredmények I

(184 teljes elemzés) bséges közreadásával. A feltárások és kifejldések részletes leírása 1
— jól sikerült ábrázolásokkal — igen közel hozza a vizsgált területet és megengedi pár- j
huzamok vonását hazai példákkal. {

A könyv egységes, világos felépítés és tárgyalásmódú. Az egységességet az is #
biztosítja, hogy szerz az egész területet és valamennyi képzdményt saját szemüvegén
át nézi, átvett eredményeket is eszerint rendez el és értelmez. Kezdve a vulkáni (fleg

j

piroklasztikus) kzetek nevezéktanától a képzdésmód, település megítélésén keresztül I

az idrend ill. szakaszosság megállapításáig M a 1 e e v sok olyan kérdésben foglal határo- \

zottan állást, melyekben országa szakmai közvéleménye sem egységes. A Magyarországon i

elfogadott rétegtani, nevezéktan! normákhoz képest különösen sok az eltérés, ez azonban
|

éppen a következetes tárgyalásmód folytán sem a megértésben, sem az összehasonhtás-
ban nem zavaró.

A vulkáni mííködés idrendi tagolása a kárpáti hegységképzdés f folyamataihoz
;

igazodik: geoszinklinális (kréta— paleogén), orogén (neogén) és táblás (felspliocén—
negyedkor) ciklusokkal. Legjelentsebb az orogén ciklus, mely négy — igen egyenltlen

'

idtartamú — szakaszra (i. középsmiocén, 2. tortonai— pannóniai, 3. alsólevantei és

4. felslevantei) oszlik. Ez a beosztás szoros tartalmi és kifejldésbeli párhuzama ellenére
sem állítható pontosan a magyarországi vulkánosság idrendje mellé. Eltolódás nemcsak
a rétegtani alapbeosztásban van (alsópannóniai, középs- és felsszarmata a miocénbe
sorolva !), hanem a vulkáni mködés határainak (szüneteinek) megvonása is a miénktl
eltér elv szerint történt. A nagytömeg tufaszintek anyagát szolgáltató riodácitlávát
a szakaszok utolsó tagjaként tünteti fel a kezdeti bazaltos andezitbl differenciációs le-

származást tételezve fel. (A mennyiségviszonyökat is figyelembevéve értehnezésünk
szerint a tufaszintek riodácitja a szakaszok els, szial-vegyikeverdés (kontamináció)
révén savanyú terméke, s késbb jut csak felszínre, kevésbé keverdött bázisosabb láva.)

M a 1 e e V a törésvonalakhoz kötött tufaszinteket helyi elterjedéseknek tekinti,

s a korban, kifejldésben összevágó ,,középs”, ,,fels” riolittufaszintek elterjedését elszi-

geteli magyarországi részeiktl. Ezt a könyv összeálhtása után a szovjet határtól 6
km-re lemélyített gelénesi alapfúrás 1400 m-es összefügg tortonai— szarmata tufa-

összlete, megcáfolja.
Igen érdekesek M a 1 e e v minden fejezet végén adott vulkanológiai rekonstruk- ,

, ciói, melyek a neogén utáni lepusztulás igen nagy szerepének bemutatásával mondanak
líjat. Habár egyes rekonstrukciók merészeknek tnnek, lényegesen hozzájárulnak ahhoz,
hogy a könyvbl a Vihorlát— Gutin-, az Avas-, a Hát- és Gyil-hegység és a beregi domb-
vidék vulkánossága elevenen lépjen elénk.

A monográfiának részletes és bséges adatközlésén kívül nagy értéke, hogy sok-
oldalú, dinamikus (folyamatokat ábrázoló) és összefügg, teljes viilkanológiai képet adó.

Saját numkánknál sok haszonnal forgatjuk majd és ellen- vagy eltér véleményünket
további vizsgálatokon edzve és szrve, segítségével könnyebben jutmik el a határokon
is átnyúló egységes és reális ábrázoláshoz.

,
P a n t ó G.

Opjioea, A. B. — Tomcoh, M. H. — B 0 .1 b (}) c 0 h, (}). H. — J1 y k h h Jl. H.:
JlHTOJiorHHecKHe H crpyKTypHbie (})aKTopbi pasjviemeHHn opyaeHCHHH b pyflHbix paoHax.

/
(O r 1 o V a, A. V.—Tömsz 011, I, N. —Volfszon, F. I.—Lukin, L. N. : Az -

ércvidékeken belüli ércelosztást szabályozó litológiai és szerkezeti tényezk.) ,,Nedra”
kiadó, Moszkva 1964. 213 p. 43 ábra.

S a t a 1 o V E. T. szerkesztésében igen érdekes ércgenetikai tamüniány-gyjte-
mény látott napvilágot, mely alcíme szerint ,,ércvidékek metallogéniai kutatásának,
valamint metallogéniai és prognózistérképeik szerkesztésének alapelveit” világítja meg.

Az ércföldtan legizgalmasabb kérdése kerül itt megvitatásra: miért van ott az

érc, ahol már megtalálták és miért hiányzik ott, ahol eddig nyomát sem lelték? Kétségte-

len, hogy ennek a kérdésnek pontos és biztos megválaszolása már hozzásegíthet bizonyos
jóslásokhoz, kutatásra legreményteljesebb szakaszok kijelöléséhez és ezen keresztül,

a helyesen felismert törvényszerségek értelmében valóban létrejött érctestek megtalá-

lásához.
A kötet három átfogó tanulmányt tartalmaz, O r 1 o v a tollából az endogén (fleg

metaszoniatikus) ércesedés eloszlását szabályozó üledékes mellékkzet-tulajdonságok jól
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áttekinthet elemzését olvashatjuk. A gazdag példatáron kívül igen hasznos a dönt
kzettulajdonságok: doloinitosodás foka, bitúmentartalom, repedezettség, fiziko-mecha-

nikai sajátságok, nedvszívóképesség meghatározásának metodikai elírás-gyjteménye
irodalomjegyzékkel.

T o ni s z o n a mély törések ércesedést szabályozó szerepét és kimutatásuk mód-
jait tárgyalja. Példái igen érdekesek, különösen az eltakart törések felszíni nyomozására
ajánlott módszerek szellemesek. Kár, hogy a közölt vázlatok méret híjján földtanilag

nehezen értelmezhetk, s így az „utólagos szerkesztés” (ismert érctesteken át fektetett

törések) gyanújába esnek.
Volfszon és L, 11 kin tanulmánya ércmezk szerkezeti földtani helyzetérl

ad áttekintést. Az ércesedés lokalizációját 4 féle környezetben vizsgálja: i. geoszinkliná-

lis-területek kiemelt részei, 2. geoszinklinális-területek központi süllyedékei, 3. közbüls
tömegek geoszinkhnálisok között ill. geoszinklinálisok és pajzsok határán, 4. pajzsok töré-

ses övei. Az egyes területfajták szerkezeti elemzéséhez sok érdekes példán megvilágított
gyakorlati tanácsot ad.

Végül is a metallogéniai térkép szerkesztje ismét zavarba jut, hogy a felsorolt

sokrét tényezk és adottságok közül térképén melyeket és hogyan ábrázolja, hogy az
ércdúsulás valamennyi lehetséges módját, vagy legalább a legfontosabbakat visszatük-

rözze. Az egyes irányokban igen elmélyült tanulmányok olvasásakor felötlik az is, hogy
a leírt „ércszabályozások” kivetítésével jósolt vagy jósolható ércesedés hozott-e valahol
gyakorlati eredményt? Ilyen példák ismertetése nagyban növelné a tanulmány értékét.

P a 11 1 ó

Felsoktatási Szemle Repertóriuma (Kézirat, Tankönyvkiadó, 1965.)

A felszabadulás után megindult felsoktatási refommiunkálatok szellemi segítje,
a Felsoktatási Szemle els tízéves (1952— 1961) évfolyamának betrendes és szakmai
tárgymutatójának kiadása, hasznos és szükséges segítség uiindep rend felsoktatásban
mködnek. Ezen a helyen fölhívjuk kartársaink figyelmét is erre a nagy hozzáértéssel
végzett összeállításra, amiben a földtudományi szakok oktatói is érdemleges közlemények-
kel szerepelnek. Igazolva azt a tényt, hogy a földtan képviseli elsk között vállalták és

végzik a felsoktatási reform munkálatait, animek elkészítésében is elljártimk.
A ,,repertórium” szóhasználatát fölöslegesnek tartjuk, aközérthet ,,tárgymutató”

helyett.

V. e.

N a g a n n a, C. : Mineralogy of the manganese ores írom Sandur re deposits, Bellary Dist.,

Mysore State, India. (A Sandur érc-területének mangánércesedés ásványtana.) Acta
Universitatis Carolinae, Monographia II. Praha, 1964.

A szerz, India egyik legfontosabb, eddig laterites keletkezésnek tartott prekamb-
riunii ,,Sandur” niangánércesedé^ét tanulmányozta mikroszkópos, röntgenes, DTA, DTG
és kémiai vizsgálatokkal. Összesen ii különböz mangánásványt ismert fel: manganit,
hidrohausmanit, piroluzit, ramsdellit, kriptomelán, pszilomelán, lithioforit, braimit,
jakobsit, vredenbergit és woodrufit. /

A vizsgált mangánérc homokk és pelites üledékekkel váltakozva oldatból kivált
üledékes eredet, gyengén átalakult kzetegyüttes. A tömött érc tisztán mangánoxidból
áll. Az átalakulás során a mangánoxid bramiittá, piroluzittá, majd manganittá és jakob-
sittá alakult át. Ily módon a mangánércek tömött, metaszomatikus és vegyes érctípusait
különböztethetjük meg.

1. A tömött érc palás szövet braunitból, piroluzitból, manganitból, jakobsitból
és vrendenbergitbl áll. Leggyakoriljb együttes a braimit, piroluzittal és kevés jakobsittal,

vagy braunit, piroluzittal és kevés manganittal. F'entieken kívül gyakori még a piroluzit—
braunit, majd braunit— vrendenbergit együttes is. A vrendenbergit, a jakobsit és haus-
nianit közötti átmenetet jelent. A braunit— piroluzit együttesben nndig a braimit vált
ki elsnek. A vrendenbergit, a jakobsit és hausmanit közötti átmenetként ,,Widmann-
státti” vonalakra emlékeztet szöveti kialakulásban mutatkozik.

2. A metaszomatikus érctípus kolloidális szövet pszilonielánból, kriptomelán-
ból, lithioforitból és piroluzitból áll.

3. A tömött és a metaszomatikus ércben utólagos oldásos jelenségek tapasztalha-
tók, ahol az érc repedéseit epigén piroluzit, hidrohausmanit, lithioforit, ramsdellit és
woodrufit tölti ki.

N. W. G o k h a 1 e
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B o u c e k, B.: The Tentaculltes of Bohemia. (Csehszlovákiai TentacuHtesek) . A Csehszlovák
Tud. Akad. Kiadója, Prága, 1964.

A TentacuHtesek alaktana, taxionomiája, környezettana, törzsfejldése és bio-
sztratigrafiai viszonyai adják a tárgyalás menetét. Ezeket megelzen a kutatástörténet ,

vázolásával a vizsgálandó problematikát is megadja a szerz. Ebbl látjuk, hogy a Ten-
tacuHtesek tanulmányozása L j

a s h e n k o G. P. monográfiájától eltekintve, évtizedek
óta elhanyagolt téma volt.

A morfológiát a szerz alaposan és részletesen ismerteti és ennek alapján a rendek,
családok, nemzetségek és fajok jeUemz bélyegeit is megadja. (A jeUemz sajátosságok

!

között els helyen szerepel a váz szerkezete.) A változékonyságról és az egyedi fejldés
folyamán bekövetkez változásokról szóló rövid fejezetek arról gyznek meg, hogy apró-
lékos bélyegek pontos megfigyelése mennyire lényeges.

Az ökológiával kapcsolatban megtudjuk, hogyha a tengeri pHlangókkal való köz-
vetlen rokonság nem is áll fenn, azonban a váz kialakulása kétségtelenné teszi — legalább-
is a vékonyfalú alakokat illeten — a lebeg, planktonos életmódot. Ebbl következik,
hogy a TentacuHtesek elfordulása a kzettani fáciestl független. Az Orosz tábla és a
Rajnai Pala-hegység területe a devonban eltér volt a Barrande-medencétl. Itt vasta-
gabbfalú, fenéken él TentacuHtesek fordulnak el. Szerz szerint ezek gyrik segítségé-

vel ,,horgonyozhatták” magukat a tengerfenék iszapjához. Megemlíti F i s h e r, D. V.
gondolatát is: ezek az áUatok a fenék fölött, fölfelé irán}oiló csúccsal, úsztak (nektoben-
thonikus életmód)

.

Nagyon meggyz a rendszertani rész, elssorban azért, mert szerz mindig igen
határozottan elkülöníti a biztos ismeretanyagot a feltételezettl. A Tentaculitesektl
merben eltérnek tartja a Conulariákat, ezeket a Scyphozoákhoz sorozza, összehason-
Htva a TentacuHtesek maradványait egyrészt a puhatestek, másrészt a gyrs férgek
jeUegzetességeivel, arra a meggyzdésre jut, hogy a TentacuHtesek a gyrs férgek közé
tartoznak, míg a Hyolithes-i^ékhen a MoUusca törzs egyik önálló osztályát látja. így
Ej ashenko Coniconchia osztálya B o u c e k felfogása szerint — minthogy nem
foglalja magában a TentacuHteseket, mesterséges és fölösleges. Az Annelida törzsbe tar- .

tozó Tentaculita osztálynak a következ rendjei vannak:

1. rend: Téntaculitida G. P. E j
a s h e n k o, 1955 (sziliu:— felsdevon) l

2. rend: Homoctenida n. ordo. (felsdevon)
|

3. rend: Dacryoconarida D. W. F i s h e r, 1962 (felsszilnr— alsófrasni)
]

4. rend: Coleolida n. ordo (alsókambrimn— alsókarbon)
|

5. rend: Cornulitida n. ordo (középskambrium— alsókarbon)
;

Külön fejezet foglalkozik a kutatási methodikával s részletesen a fényképezéssel is. ‘

A könyv 2., leverjedelmesebb ffejezete az egyes rendszertani egységek pontos
leírását adja. i

A 3. rész a törzsfejldést vizsgálja elször, számos összefüggést áUapít meg s ábrá- »

bán is összefoglalja ezeket. Hangoztatja a gyors evolúciós tempót. Ezért alkalmasak ezek
(

az alakok idhatározásra is s ezért foglalkozik B o u c e k is igen részletesen a Nowakiák
^

biosztratigrafiai jelentségével s ad ezek alapján korbeH összehasonHtást a Barrande-
medence s a tle Ny-ra fekv területek sziliu'— devon képzdményeivel. ’

A bséges irodalomjegyzéken kívül 36 szövegközti ábra, 6 táblázat és a 40 pompás,
nyomdatechnikaüag is szép kivitel tábla (szerz ésZáporozcovaE. fényképeivel) 1

járul még hozzá az alapos munka értékének növeléséhez.
B o g s c h E.

)

U h 1 m a n n Aladár— Z i r c z Péter— Z s i d a i József: Útmutató a bányászati irodalomhoz !

(A miskolci Nehézipari Mszaki Egyetem Központi Köny\i:árának kiadványai 8. sz.)

Miskolc, 1964. p. 1—200.

Bár a miskolci Nehézipari Mszaki Egyetem Könyvtárának új kiadványa nem
kifejezetten a földtan tárgykörébe tartozik, mégis érdemes néhány szóban tájékoztatást

adnunk róla, annál is inkább, mert a bányászati irodalmon belül a bányász, st bánya-
geológus számára legfontosablD földtani irodalommal is foglalkozik, am általános részeit

pedig haszonnal forgathatja a geológus-szakember is.

Am a szakirodalom elég elhanyagolt területérl, a szakirodalom rendszerérl és (

felhasználásáról ad jó és rendszerezett áttekintést.
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\

A könyv els fejezete a szellemi- de nyugodtan mondhatjuk: tudományos mimká-
ról és annak technikájáról ad útbaigazítást. Ezután megismertet a különböz szak és

osztályozási rendszerekkel, beleértve a legfontosabb referáló folyóiratokat is; késbbi
fejezetek foglalkoznak a bibliográfiai és dokumentációs rendszerekkel és hazai dokumen-
tációs forrásokkal. Foglalkozik a kiadvány a könyvtárak használatának általános szabá-
lyaival s a könyvtárak fontosabb technikai szolgáltatásaival is.

Különösen figyeleiüre méltók a könyvnek különböz jelleg szakirodalmi tipu-
sokat ismertet fejezetei (vö. lexikon, szakszótár, gyjtemény, monográfia, kézikönyv,
tankönyv, zsebkön5rv stb., ül. a speciális dokmnentációk, mint a disszertáció, kutatási,
tanuhnányúti jelentés, szabadalom, szabvány stb.).

Am foglalkozik a fontosabb bányászati munkákkal (példaként is ezekre hivat-
kozik), folyóiratokkal, s közU a fontosabb hazai bányászati könyvtárak, bányászati tan-
székkel rendelkez egyetemek, bányászati egyesületek és kutató intézmények, bányász
professzorok címét is.

Ha a könyv nem is geológusok számára készült, minden bizonnyal haszonnal
forgathatja a geológus-haUgató, s megkönnyíti az irodalmi búvárkodást amúgysem nélkü-
lözhet geológus mimkáját is; egyszersmind egyre nyomatékosabban felhívja a figyelmet
azonban annak szükségességére, hogy sokszáz geológusunk, geofizikusunk, technikusimk
kezébe is adjrmk olyan könyvet, mely a szinte áttekinthetetlenül szaporodó földtani szak-
irodalmi mimkák közt való ehgazodáshoz, a szakirodalmi munka technikájának tudatos
elsajátításához nyújt segítséget.

B e n k Ferenc



A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1964

Répertoire bibliographique des publieations du domaine des scienees géologiques eu
Hongrie, 1964

BH6;iH0rpa$H>t aHTepaTypu reoaorMqeCKMx h civiewHbix Hayn, 1964 r.

A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat és kiadványokat vettük ügye-
lenibe

:

I . Acta Geologica Academiae »Scientiarum Hungaricae
2. Acta Technica Acadeniiae Scientiarum Hímgaricae, Series geodaetica et geophysica
3. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Biologica, Szeged
4. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged
5 . Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae
6. A Kolaj és Földgázbányászat Tudonián3ms Közleményei
7. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1961. évrl
8. A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve
g. A Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának Közleményei

10. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Trrdományos Intézete, Értekezések
1 1 . Annales Universitatis Scientiarmn Budapestinensis de Rolando Eötvös nm. Sectio

Geologica
Annales de ITnstitut Géologique de Hongrie lásd A Magyar ÁUami Földtani Intézet
Évkönyvvé
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici lásd Magyar Nemzeti
Múzeum — Természettudományi Múzeum Évköny've

12. Annáién des Naturhistorischen Museimis in Wien
13. Association Géologique Carpato-Balkanique, V-iéme Congrés, Bucarest, Conuumiica-

tions scientifiques

14. Association Internationale de Volcanologie, Róma
15. Az Építipari és Közlekedési Mszaki Égyetem Tudományos Közleményei
16. Bányászati Kutató Intézet Közleményei
17. Bányászati Tápok
18. Bollettino deUa Societá Geologica Italiana, Pisa

19. Borsodi Szemle, Miskolc
20. Borsodi P'öldrajzi Évkönyv. Miskolc
21. Bulletin de l’Association Internationale d’Hydrogéologie Scientifique, Gentbrugge,

Belgium
22. Bulletin de ITnstitut Royal des Sciences Natnrelles de Belgique, Bruxelles

23. Bulletin triniestriel, Páris
Colloque du Jurassique lásd Comptes Rendus et Ménioires

24. Comptes Rendus et Ménioires, Colloque du Jurassique, luixembourg 1962
25. Dobó István \Tirmúzeum Évkönyve, Eger
26. Felsoktatási Szemle
27. Fizikai Szemle
28. Földrajzi Értesít
29. Földrajzi Közlemények
30. l'öldrajzi Tanulmányok
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31. Földrajzi Zsebkönyv
32. Földtani Közlöny
33. Földtani Kutatás
34. Geofisica e Meteorologia, Genova
35. Geofizikai Közlemények
36. Geologie, Berlin

37. Geologische Rundschau, Stuttgart
38. Hidrológiai Közlöny
39. Hidrológiai Tájékoztató
40. XiiMHH ScMHoií Kopbi, MocKBa
41. Internationale Wissenschaftliclie Konferenz über chemische und physikalische

Problenie dér Erkundimg und Förderimg von Erdi und Erdgas, Brno 1964
42. Ipari szakkönyvtár
43. Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató
44. Kszén- és kolaj anyagismereti monográfia sorozat

45. Magyar Geofizika
46. Magyar Kémiai Folyóirat

47. Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum Évkönyve
48. Magyar Tudomány
49. METESZ vSzegedi Intézbizottságának Évkönyve, vSzeged

50. Mélyépitéstudományi Szemle
51. Ménioires du Bureau du Reclierches Géologiques et Miniéres, Paris

52. Mérnöki Továbbképz Intézet eladássorozata
53. Mitteilungen des Geologisclien Gesgllscliaft in Wien
54. Natúré, Eondon
55. slénytani viták
56. PasBCAKa H Oxpana Heflp, MocKBa
57. Rendiconti dél vSeniinario della P'acoltá di Scienze dellTIniversitá di Cagliari

58. Symposium sur les Bauxites, Oxydes et Hydroxydes, Zagreb
59. Természettudományi Közlöny
60. Vertebrata Hungarica Musei Historico-Naturales Hímgarici
61. Vízügyi Közlemények
62. Vortráge des Bad Kreuznacher Kolloquiums, Mainz

,

63. Zeitsclirift fúr Sáugetierkmide, Hámburg

Aczél Etelka: A függvonal évszázados változásáról — BeKOBasi Bapiiamm
oTKJioHeHiiH OTBeca — Secular variation of deviation of the vertical. Geofizikai
Közlemények, XIII, 1964, 21—32, 9 ábra, or. ang. R

Aczél Etelka — Sülök y I.: A földmágneses tér évszázados változása Magyar-
országon 1950 és 1963 között, a szekuláris hálózat mérései alapján — BeKOBbie
BapiiamiM reoMarHHTHOro iiojih b Beurpiiii, 1950—1963 — The secular variation
of the terrestrial magnetic field in Hmigary between 1950 and 1963, as measured
upon the,,Secular base net”. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 345 — 358, 9 ábra,
or. ang. R

Ad ám A. — H o 1

1

ó L. — Ver J.: Sósvízkrrtatás a F'ert tavon geoelektromos
módszerrel. Hidrológiai Tájékoztató, 1963, 20—23, 8 ábra

Á d á 111 A. — e r J.: A földi áramok eloszlásának vizsgálata Magyarországon.
Magyar Geofizika, V, 1964, 3. sz. 23 — 31, 6 ábra, or. néni. R

A d á 111 A. : A kéreg és a fels köpeny elektromos felépítése Magyarországon a magneto-
tellurikus és relatív tellurikus frekvenciaszondázások alapján — SjieKTpmiecKoe
crpoeHiie seMnoii Kopu 11 BepxHefi MaHTiiii iia TeppiiTopmi Benrpiiu no AamibiM
Mai'HiiTOTejijiypiiMecKoro 11 OTHOCiiTejibiioro TCJUiypiiHecKoro BacTOTiioro BOHAiipoBaHim
— The electric structure of the crust and upper niantle in Hungary on the hasis of
magnetotelluric and relatíve telluric frequency sounding. Geofizikai Közlemények,
XIII, 1964, 141 — 161, 13 ábra, 3 táblázat, or. ang. R

Ad ám L. : A Szekszárdi-dombvidék kialakulása és morfológiája. Földrajzi Tanul-
mányok 2. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, 1—83, 42 ábra

Ad ám O.; Geofizikai kutatások táblás területeken. Fölcitani Kutatás, \T, 1963, 4. sz,

12— 16
Á d á m ü. — K i 1 é n y i Éva: Közelít sebességfüggvény meghatározása refrakciós

menetidgörbékbl — Oö oiipeAejiemiii iipnújiii>KCHHori cKopocTHoii (liyuKuiiii no
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rOAorpa(})aM npejiOMJiCHHbix bojih — Determination of the approximate vel- i

city-depth function írom refraction travel-time curves. Geofizikai Közlemények, |
XII, 1963, 67— 78, 12 ábra, i táblázat, or. ang. R 1

Ádám O.: Szeizinikus felvételek frekvencia analízise — O MacTOXHOM anaJiMse |
ceiicMHMecKHX sannceií — Frequency analysis of seismic records. Geofizikai

j

Közlemények, XIII, 1964, 61 — 70, 6 ábra, or. ang. R
|A

j
t a y Z. : A bányavíz elleni védekezés mai helyzete és távlati küátásai. Hidrológiai

|
Tájékoztató, 1963, 89— 97 (Becker F. és Reviczky F. hozzászólásával), 1

7 táblázat, I ábra f

Alföldi L. : Lefolyástalan területek üledékföldtani kérdései — Problémes sédimento- j'

logiques des territoires privés d’écoulement — CeflHMeHxojiornMecKne Bonpocbi J
öeccTOBHbix oöJiacTeii. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 1

271—290, 8 ábra, fr. or. R |
Alliquander Ö.: A rotari fúrás fúrószerszáma és öbhtése. Mérnöki Továbbképz j-

Intézet eladássorozata 4264. sz. 1964, 1 — 183, 124 ábra
Alliquander Ö.; Geológia III. Mérnöki Továbbképz Intézet eladássorozata 4286.

sz. 1964 (É. M. Építésügyi Dokumentációs Iroda), i — 173, 136 ábra
Andreánszky G.: A növényvilág kialakulása (in; Az élvilág fejldéstörténete,

szerk. : T a s n á d i-K u b a c s k a A., Budapest, 1964), 31 — 132, 8 tábla, 36 ábra
Andreánszky G. : A növényföldrajzi táj változásai Éger környékén a harmad-

idszak folyamán. Dobó István Vármúzeum Évkönyve, Eger, i, 1963, 39— 53 .

Andreánszky G.: Ergánzímgen zr Kenntnis dér sarmatischen Flóra Ungarns III.
'

Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum Évköu3rve, 56, 1964,
97—116, 6 tábla, 4 ábra

Andreánszky G. — Szilágyiné Cziffery G. : Reste einiger mikrothermen
;

Gattungen aus dér imter-oligozánen Flóra von Kiseged bei Eger (Obérungam). :

Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum Évkön}rve, 56, 1964, ,

117— 128, 2 tábla, 4 ábra
,

Aujeszky L. : Hidrogén-izotópok szerepe a hidrometeorológiai kutatásokban — The
role of hydrogen isotopes in hydrometeorological research — Die RoUe von
Hydrogen-Isotopen in dér hydrometeorologischen Forschung. Hidrológiai Közlöny,

44, 1964, 230— 233, ang. ném. R.
B a b i c s A. ; Az Észak-mecseki kszénbányászat a feudahzmus korában — Stein-

kohlenbergbau im nördlichen Mecsek zr Zeit des Feudahsmus. Értekezések
j

1963 — A MTA Dimántúli Tudományos Intézete, Pécs, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1964, 149— 177, i ábra, ném. R.

Baktai Mária— Fejes I. — Horváth A.: A Pinnxylon tarnóciensis ;

(Tuzson) Greguss évgyrííinek vizsgálata — Examen des cernes de
Pynuxilon tarnóciensis (Tuzson) Greguss. Földtani Közlöny, 94, 1964,

393— 396, 3 ábra, fr. R.
Balázs D.: Az éghajlat szerepe a karsztos korrózióban. Karszt- és Barlangkutatási

Tájékoztató, 1964, 2— 3. fz. 63— 66.

Balogh K.: A Bükkhegység földtani képzdményei — Die geologischen Bildrmgen
des Bükk-Gebirges — reojioriiMecKne oöpaaoBaHHH rop Biokk. A MAFI Év-
könyve, 48, 2. fz. 1964, I — 719, II melléklet, 128 ábra, 10 táblázat, 24 elemzési

,

táblázat, bibUográfia, néni. or. R.
Balogh S. : Vulkáni mködés nyomai a mecseki alsóliász összletben — Spuren einer

vulkanischen Tátigkeit im unterliassischen Komplex des Mecsekgebirges. Földtani
j

Közlöny, 94, 1964, 136— 137, ném. R. <

R. Baranyai Livia — N. Melles Margit: A Mecsekhegység helvéti tufái —
Helvetian tuffs of the Mecsek moimtains — PejibBeTCKHe xy(j)bi rop Mcmck. <

A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 121 — 141, 2 tábla, 5 ábra, 3 »

táblázat, ang. or. R.
B a r t h a F. ; A Mecsekhegység és tágabb környéke pannon üledékeinek biosztra-

tigráfiai vizsgálata — Biostratigraphische Untersuchung dér patmonischen
Ablagerungen des IMecsek-Gebirges imd seiner weiteren Umgebung — Bnocrpa-

|

Tnrpa(l)HHecKoe H3yiieHiie paHHOncKnx ox.jio>KeHHH rop Mchck h OKpywaiouiHx
,

OÖJiacTeii. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 175—183, i táblá- t

zat, 2 ábra, ném. or. R. ' jí

Bárt ha F.: Biosztratigráfiai vizsgálatok a Dorogi—Esztergomi-medence pleisztocén
^

kori képzdményein — Biostratigraphische Untersuchímgen an pleistozánen í

Bildungen des Dorog-Esztergomer Beckens — BnocTparnrpa(j)HHecKne hc-
j

cjicAOBaHiiíi no n.neücTOneHOBbi.w oOpaBOBaniinM ÉoporcKO— 3creproMCKoro CacceíiHa.
|
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A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 407— 416, 5 táblázat, 2 ábra,

( ném. or. R.
I B a r t b a F. lásd Géczy B.

I B a r t a G y. : The secular variation in the geomagnetic field and other geophysical
phenomena. Annales Univ. Se. Budapestinensis, Sectio Geologica, VII, 1963, Buda-

I
pest, 1964, 71 — 81, 7 ábra.

I BartaGy.:A földmágneses tér és más földfizikai jelenségek évszázados változásáról.

Fizikai Szemle, 14, 1964, 44— 50, 7 ábra.
’ B a r t a G y. : A Föld évszázados változásai során fellép energia átalakulások —

— O npeopaaoBaHHjixoHepnm, npoiicxoípimiix b npouecce bckoblix BapnHunii Scmjih
* — Energy transfonnations in the course of the secular variations of the
: Earth. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 359— 366, 4 ábra, i táblázat, or.

B a u e r J.: Budapest gyógyfürdinek fejlesztése. Az Építipari és Közlekedési Mszaki
’ Egyetem Tudományos Közleményei, X, 1964, 29— 45, 2 ábra.

I
B á 1 d i T. : Über das Altér des ,,Pectunculussandes” von Törökbálint imd das Problem

[

dér OHgozán-Miozán-Grenze. Magyar Nemzeti IVIúzeum-Természettudományi
[ Múzeum Évkönyve, 56, 1964, 135— 152, 3 tábla, 8 ábra, 3 táblázat.

1
Báldi T. — Csepreghyné, Meznerics I. — Nyir M. R.:La biostrati-

r graphie des gisements oligocénes et niiocénes de 1’ Est de la Montagne Börzsöny.
' Magyar Nemzeti Múzemn — Természettudományi Miizeum Évkönyve, 56, 1964,

153—183, 3 tábla, 13 ábra, 10 táblázat
Báldi T. lásd Géczy B.

Bányai J.: A Szent Aima-tavi ikerkráter erupciójának kora — Altér dér Eruption des
Doppel-Kraters des Sankt Anne-Sees (Rumánien). Földrajzi Értesít, 13, 1964,

57— 66, 4 ábra, ném. R.

Bárdossy Gy. : Die Entwicklung dér Bauxitgeologie seit 1950. Symposium sru: les

Bauxites, Oxydes et Hydroxydes d’Aluminium, 1963, Zagreb, 1964, 31 — 50,

4 ábra, 3 táblázat

Bárdossy Gy. — N. Fazekas Gabriella: A Pécs környéki alsó-liász k-
szénösszlet alapszelvényeinek üledékkzettani vizsgálata — Exanien sédimentolo-
gique des profils fondamentaux du complexe houüler liasique inférieur des
environs de Pécs (Montagne Mecsek) — OcaflOMHO-neTporpa(j)HMecKoe iiay^cHHe

qnopHbix paapeaoB moKHejienacoBori tojiuiii pafiOHa r. flen (ropi>i Mcbck). AMÁFI
Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 41 — 59, 10 ábra, 4 táblázat, fr. or. R.

Bárdossy Gy.: A pécsi kszén röntgendiffraktométeres vizsgálata — Investigation
of coals from Pécs (Mecsek mountains) with X-ray diffractometer — HayBCHHC
KaMCHHbix yrjieii 113 panona r. Oen npu noMomn pcHTreHoan({)(})paKTO.MeTpa. A MÁFI
Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 81 — 95, ó ábra, ang. or. R.

Bárdossy Gy.: A kzetek kórszer anyagvizsgálati módszerei. IMérnöki Tovább-
képz Intézet eladássorozata 4308. sz. T964, 1—46, 9 ábra

Bárdossy Gy. lásd S z á d e c z k y—K a r d o s s É.
B. Beke Mária: Coccolithophorida vizsgálatok a mecseki miocénben — Unter-

suchímgen an Coccolithophoriden aus dem Miozán dés Mecsek-Gebirges — Hc-
cjieflOBaHHH no K0KK0jiHT0(j)0pHflaM MiionenoBbix OTjioweHHÍí rop MeucK. A MÁFI
Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 161 — 173, 2 tábla, ném. or. R.

B. Beke Mária: A Nannoconus nemzetség földtani szerepe — Geological importance
oi gyxms Nannoconus — reojiornnecKoe^BHaneHHe poAa Nannoconus. Á MÁFI
Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 169— 181, i tábla, 2 ábra, ang. or. R.

B. Beke Mária: A mészvázú törpefosszüiák kutatásának módszere és jelentsége —
Methods of investigation of the calcareous Nannofossils and their significance —
McTOAHKa, nayneHim KapjiHKOBbix nBBecTKOBbix OKaMeHejiocTeíí n nx snaneHue.
A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 263— 267, ang. or. R.

B. Beke Mária: Beszámoló a 8. Éurópai Mikropaleontológiai Kollokviumról
(Ausztria, 1963. szept. 23. — okt. i). slénytani Viták, 2, 1964, 19— 24.

Bendefy L.: Geokinetic and crustal structure conditions of Hungary as recorded by
repeated precision levelings. Acta Geologica, VIII, 1964, 395— 41 1, 9 ábra, i térkép

Bendefy E. : Fuchs Károly kézirati hagyatéka. A MTA Mszaki Tudományok
Osztályának Közleményei, 33, 439— 456, i ábra

Bendefy L.; Az 1963. évi szkopjei földrengés magyarországi vonatkozásai — The
effect of the Skopje earthquake 1963 as observecl in Hungary. Földrajzi Értesít.
13, 1964, 31 — 56, 17 ábra, ang. R.
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B e n k P'. : A kutatólétesítmények egymástól való távolságának meghatározása.
Mérnöki Továbbképz Intézet eladássorozata 4212. sz. 1964, i — 181, 23 ábra.

B e n k F. : A hálózati távolság meghatározása az ásványi nyersanyagkutatás során —
Onpeaejieuiie pocToaHiiü BHyxpii cexii b nponecce pasBejOK Ha MimepajibHbie
cbipbH. Földtani Közlöny, 94, 1964, 213— 236, 12 táblázat, or. R.

B e n k F. : Néhány szó a kutatási távolság meghatározásához. Földtani Kutatás, VI,
4. fz. 1963, 2 — 7.

B e n k P'. : A prognosztikus készletek meghatározása II. rész. Földtani Kutatás, VII.
I. sz. 1964, 9— 23, 2 ábra.

Benk F. : A KGST és a földtani kntatás. Földtani Kntatás, VII, 2— 3. sz. 1964,
41-45

Beranek B. — Kadlecik J.: Einige Eigentümlichkeiten dér geophysikalischen
Forschung im Gebiete dér neogenen Karpatenbecken dér Tschechoslovakei —
HcKOTopbie ocoöeHHOCTii reo(J)ii3iiHeci<OH pasBeaKii BHyTpiiKapnarcKiix HeoreHOBbix
üacceÜHOB MexocjiOBaKiiii — vSeveral characteristic featnres of geophysical prospect-
ing in the inner-carpathian Neogene basins of Czechoslovakia. Geofizikai Köz-
lemények, XIII, 1964, 163 — 168, or. ang. R.

,

B i d 1 ó G. : Veránderung dér Znsannnensetzimg von Eruptivgesteinen unter Ein-
wirkung verschiedener chemischer Stoffe — áTgyi anyagok hatása az eruptív k-
zetek kémiai összetételének változására. Az Építipari és Közlekedési Mszaki
Egyetem Tudományos Közlemény^ei, X, 1964, 47— 69, 7 ábra, 8 táblázat, magy. R.

B i d 1 ó G. — M a u c h a E. : A Jósvaf környéki karsztüledékek vizsgálata. Az Épít-
ipari és Közlekedési Mszaki Egyetem Tndományos Közleményei, X, 1964, 71 —
82, 2 ábra.

Bidló G. — Kertész P. — KlebB. — Papp F. — Török E. — Zsilák
G y. L.; P'öldtani megfigyelések Hejcsaba környékén. Az Építipari és Közle-
kedési Mszaki Egyetem Tudományos Közleményei, X, 1964, 83— 97, ii ábra, i

táblázat.
Bisztricsány E. — Kiss Z. — Molnár K.: Robbantással keltett felületi hnl-

lámok vizsgálata — lIccjreAOBaHne B03y>KaeHHbix B3pbiB0M noBcpxHOCTHbix bojih
— Investigation of surface waves generated by explosion. IMagyar Geofizika,

V, 1964, 26— 32, 8 ábra, or. ang. R.Bd a J.: Budapest smaradványai az életfejldés tükrében (in. Schafarzik
P'. — V e n d 1 A. — P a p p F.: Geológiai kirándulások Budapest környékén. 3.

kiad. Mszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964), 64— 72, ^4 ábra
B o d a J.: Magyarországi smaradvány típusok jegyzéke. Ösállatok — Catalogus origi-

nalium fossilium Hungáriáé. Pars zoologica. IMag'yar Állami P'öldtani Intézet
kiadása, Budapest 1964, 1 — 229. Bevezetés és iitnmtató ném., fr., or., ang.

B o d a J.: A Mag^’ar Állami P'öldtani Intézet slénytani típnsgyjteniénye — Collection

des échantillons types paléontologiques de ITnstitut Géologiqne de Hongrie —
Paláontologische Typensannnhmg dér Ungarischen Geologischen Anstalt — CoUec-
tion of palaeontological type specimens of the Hungárián Geological Institute^ —
KoJiJieKuiiH naJieoHTOJioriiMecKiix tiihob Benr-oro FeoJi-oro HucTiiTyTa. A MAPI
Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 139— 142, fr. ném. ang. or. R.

Bognár L. — P ó k a Teréz: Nagybátonyi andezittelér slír- és homokkérintkezé-
sei — Über den Kontakt Andesitgang-Schlier-Sandstein in Nagybátony. Földtani
Közlöny, 94, 1964, 82 — 88, 2 ábra, néni. R.

Bognár L. lásd Szolnoki J.
B o g s c h L.; Elnöki megnyitóbeszéd a IMKBT 1964. Hl. 22-i közgylésén. Karszt- és

Barlangkntatási Tájékoztató, 1964, 2— 3. füzet, 23— 25
Bogsch L.: D r. W i n k 1 e r-H e r m a d e n Art húr (1890—1963). P'öldtani

Közlöny, 94, 1964-, 149— 150.
Bogsch E. : Ursachen dér Parallelisierímgsschwierigkeiten dér Biochronologie des

Xeogens. Mitteihmgen dér Geologischen Gesellschaft in áVien, 56, 1963, Heft 2,

Wien. 1964, 653 — 636.
Bogsch E.: A gerinctelen állatok fejldése (in: Az élvilág fejldéstörténete szerk.:

Tas nádi Knbacska A., Gondolat Kiadó, Budapest, 1964), 135— 349-
172 ábra.

Bogsch E.: Fajfogalom az sállattanban. slénytani viták, 3, 1964, i — 17
Bogsch E. lásd G é c z y B.
B o h n 1 ’. — B. Pl a V a s INIargit: P'lnoreszcenciás vizsgálatok az slénytanban.

slénytani viták, 3, 1964, 27— 28.

Boldizsár T.: Magj-arország geotermikus térképe és földi hárama. A MTA Mszaki
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7
Tudományok Osztályának Közleményei, 33, 1964, 307 — 327, i melléklet, 5 táb-
lázat

Boldizsár T.: Geothermal measurements in the twin shafts of Hosszúlietény— Mes-
sung des irdischen Wármeflusses in dér Zwillingsschacht von Hosszúlietény —
Mesures du courant géothermique dans les puits jumaux de Hosszúhetény —
0 paöoxax no nsMepeHiiio reorepMimecKiix ootokob b flBoenHbix maxrax panona
XoccyxereHb. Acta Technica, 47, Series geodaetica et geophysica, 5, fasc.

3— 4, 1964, 293— 308, 6 ábra, 6 táblázat, néni, fr. or. R.
B ó n a- J.: Coccolithophorida-YÍzsgá\atk a mecseki neogén rétegekben — Coccoli-

thophoriden-Untersuchungen in dér neogenen Schiclitenfolge des Mecsekgebirges.
Földtani Közlöny, 94, 1964, 121 — 131, 3 ábra, 3 tábla, néni. R.

Bon dór Lívia: Die mineralogiscli-petrographische Untersuchung dér Bohrimg in

dér Ziegelei von Eger. Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum
Évkönyve, 56, 1964, 59— 62, 2 táblázat.

Boros Á. : Die Untersuchung dér Algen und Moose (in: Tata. Eine mittelpaláolithische
Travertin-Siedlung in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964), 45.

Boskovits G.: A visontai és bükkábrányi lignit-kutatásoknál végzett vízföldtani
megfigyelések. Földtani Kutatás, VI, 1963, 4. sz. 30— 33, i ábra.

Budó V. — Skoflek I.: Pflanzenreste ini Tataer Süsswasserkalkkomplex (in: Tata.
Eine mittelpaláolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1964), 51 — 66, I melléklet, 4 tábla.

B. Czabalay Lenke: A sümegi fels-kréta malakológiai vizsgálata — Examen
malacologique du Crétacé supérieur de vSünieg (Montagne Bakony) — MajiaKOJipni-
vecKoe nsyieHiie BepxHCMejiOBbix OTjio>i<eH[iri b c. UlioMcr (ropbi BaKOiib). A MÁFI
Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 263 — 293, 5 tábla, 6 ábra, fr. or. R.

C s á g o 1 y F. : Az Egyesült Államok ásványi kincsei. Bányászati Lapok, 97, 1964,

725 — 726, 2 táblázat.
Csajág hy G. : A vegyi laboratórium 1961. évi mködése — L’activité du Labora-

toire chimiqiie en 1961 — JlenTejibnocTb xiiMmiecKoií jiaSoparopiiu b 1961 r.

A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 97—101, fr. or. R.
Csalagovits I.: The non-magmatic derivation of Átlantic and Mediterranean

rock-provinces and their connection witli orqgenic metamorphism. Magyar Nemzeti
Múzeum — Természettudományi Mixzeum Évkönyve, 56, 1964, 17— 29, 5 ábra.

Csalagovits I. : De la palingenése calédonienne et des rapports de grande tectonique
du Massif de socle cristallin du vSud du Bassin Pannonién (Cisdanubie). Magyar
Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum Évkönyve, 56, 1964, 31—57,
13 ábra, 4 táblázat.

Csalagovits I. — Siposs Z.: Csehszlovákiai tanulmányéit az ostravai szén-
kutatás módszereinek megismerésére. Földtani Kutatás, \TI, 1964, 2 — 3.SZ. 46— 49.

Csath B.: Hidraulikus rétegrepesztéses vízhozanmövel eljárás — Mexofl no yBCJUi-

ueHHio fleönra c rnApaBJuiMecKUM pacuenjieHiieM cjiocb. Hidrológiai/ Közlöny, 44,
1964, 189—192, 6 ábra, or. R.

Csánk E 1 e m é r n é: A Piliscsév 4. sz. fúrás oligocén képzdményeinek üledékkzet-
tani vizsgálata — Examen lithologique des formations oligocénes du forage Pilis-

csév No 4 — JliiTOJiormiecKoe iiayneHiie ojmroucHOBbix opasoBaHun ci<Ba>KiiHbi Ilu-

jmumcB No 4 . A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I, rész, 1964, 383 — 392,

3 ábra, 2 táblázat, fr. or. R.
Csepreghyné Meznerics Ilona: Isocardia hörnesi DALL.-aus den torto-

nischen Ablagefungen des Tokajgebirges (Ungarn). Annáién des Naturhistorischen
Museums in Wien, 66, 1962, Wien, 1963, 121 — 124, i tábla.

Csepreghyné Meznerics Ilona: L’analyse de la fauné de Peyrére (Bassin de
l’Adour) et de l’Aquitanien du Bordelais et du Bazadais. Ménioires du BRGM, 28,
I, Colloque sur le Paléoggne, Bordeaux, 1962, Paris, 1964, 455 — 466, i táblázat.

Csepreghyné Meznerics Ilona: Le probléme du ,,CÍiattien”-Aquitanien du
point de vue de l'histoire de la subdivision du Miocéné. Ménioires du BRGM, 28,
II, Colloque sur le Paléogéne, Bordeaux, 1962, Paris, 1964, 893 — 907.

Csepreghyné Meznerics Ilona: A bakonyi áltekns névadója: J a e e k e 1

Ottó. Természettudományi Közlöny, VIII (95), 1964, 8. sz., 365 — 367, 7 ábra.
Csepreghyné Meznerics Ilona lásd B á 1 d i T.
Csilling L. : A perspektivikus lignitkutatás f kérdései a Mátra- és Bükkalján. Föld-

tani Kutatás, VI, 1963, 4. sz. 20—24, -3 ábra.
Csiky G. : A P'öld 1962. évi kolajtermelése. Bányászati Lapok, 96, 1963, 954— 955,

1 táblázat.
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C s i k y G. ; Kolaj- és földgázkitörések. Földrajzi Zsebkönj-v, XIV, Magyar Földrajzi
Társaság és TIT kiadása, Budapest, 1963, 81—97, ábra

Csókás J.
— Takács E.: Magúétotellurikus mérések a Magyar Alföldön —

MarHeTO-rejiJiypHqecKue usiviepeHHH ua Bojibiuoh BeurepcKOH HuaMeHHOc™ —
Magnetotellurische Messímgen in dér ungarischen Tiefebene — Magneto-telluric
measurement in the Great Hímgarian Piain. Bányászati Lapok, 97, 1964, 713—
717, 5 ábra, or. ném. ang. R.

Csongrádi Béláné; Az üllési mélyfúrások rétegtana. A Kolaj- és Földgázbányá-
szat Tudományos Mszaki Közleményei, 1964, 158—162.

D a n k V. : A délalföldi kolaj- és földgázkutatások története, eredményei és kilátásai —
HcTopHu, flocTuwcHHH H nocjieACTBiui pasBegKH He(})TH H npupoAHoro raaa —
Geschichte, Ergebnisse imd Auswirkímgen dér Erdi- und Erdgasforschxmg im
südliclien Teil dér Ungarischen Tiefebene — History, results and effects of the
prospecting fór oil and natural gas in the Southern piain of Hungary. Bányászati
Lapok, 97, 1964, 775 — 788, 8 ábra, or. ném. ang. R.

Darányi F.: A középseocén foraminiferás, moUuszkás agyagmárga rétegtani hely-
zetérl — Stratigraphical conditions of Middle Eocéné clayey mari containing
foraminifers and molluscs — CTpa™rpa(j)iiBecKoe cocTOAHue cpcAHeaoueHOBoro

4)opaMiiHH(})epHoro MOAAWCKOBoro rAiiuiicTOBoro luepreAU — Stratologische Lage^
des Tomnergels aus dem niittleren Eozán mit Foraminiferen und MoUusken — Les
conditions stratigraphiques des gisements de mame argileux á foraminiféres de
l’Éocéne moyenne. Bányászati Kutató Intézet Közleményei, Vili, 1963, 85— 86,

1 melléklet, ang. or. ném. fr. R.
H. Deák Margit: A Scytinascia-ié\é^ — Les Sc\dinascias. Földtani Közlöny, 94,

1964, 96—106, 4 tábla, I ábra, fr. R.
Dénes G y. : A bódvaszilasi Meteor-barlang feltárása. Borsodi Földrajzi Évkön)rv, V.,

Miskolc, 1964, 24— 30, 4 ábra.

Dénes G y. : Karszthidrográfiai összefüggések kutatása az É-borsodi Alsóhegyen.
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1964, 2— 3. fz. 30— 33.

Dobos Irma: A rétegvizek vastartalmát befolyásoló néhány tényez. Hidrológiai

Tájékoztató, 1963, 66— 70, 5 ábra.
Dudich E. jr. — H^riszt Gy.: Devecser környéki és Kisalföld-peremi földtani

vizsgálatok — Geologie und Entwickhmgsgeschichte dér Umgebung von Devecser.
Földtani Közlöny, 94, 1964, 10— 26, 8 ábra, 2 táblázat, ném. R.

Dudich E. jr. — S. J e 11 e i Margit: Dolomitos kzetek a bakonyi eocénben —
Eocéné dolomitic rocks in the Bakony Moimtains. Földtani Közlöny, 94, 1964,

250— 253, 2 táblázat, ang. R.
Dudich E. jr. — K á r o 1 y G y. : Subsurface geolOgic maps in Hxmgarian bauxite

prospection — Tiefgeologische Karten im Dienste dér Bauxitschürfrmg in Ungam.
Symposium sur les Bauxites, Oxydes et Hydroxydes d’Alimiinimn, 1963, Zagreb,

1964, 235— 249, 9 ábra, ném. R.
Egyed L.: The satellite geoid and the structure of the'Earth. Natúré, 203, 4940,

London, 1964, 67— 69.

Egyed L. : Gravity, geophysics and astronomy. Annales Universitatis Scientiarmn
Budapestinensis, Sectio Geologica, VII, 1963, Budapest, 1964, 19— 22, 2 táblázat.

Egyed L.
:.
Closing speech of the president. Annales Univ. Se. Budapestinensis, Sectio

Geologica, VII, 1963, Budapest, 1964, 109
Egyed L.: A Föld bels felépítésérl — 0 BHyTpeuHeM cxpoeHUH SeMAii — On the

inner structure of the Earth. Geofizikai Közlemények,- XHI, 1964, 169—174,
I ábra, i táblázat, or. ang. R.

Egyed L. : A szekuláris variációk kérdéséhez — K Bonpocy 0 bckoblix Bapujmuux —
To the question of the secular variations. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964,

367— 368, or. ang. R.
Erdélyi J.

— Melles M. N. — Tolnay Vera: Das neue Vorkormnen des
Hydroamesits und Lizardits in dem Einschluss des Basaltes vöm Haláp-Berg am
Balatonseegebiet. Acta Geologica, VIII, 1964, 37—69, 4 ábra, 5 táblázat.

Erdélyi M.: Tracing of the subsurface structure and fault lines on sedimentary
lowlands by using indirect geological methods. Acta Geologica, VIII, 1964, 365 —
376, 9 ábra.

Erdélyi M.: Ghana vízföldtana. Hidrológiai Közlemények, 44, 1964, 61—66,
2 ábra.

Erkel A. — Hobot J.
— Szábadváry L. : Komplex geoelektromos medence-'

kutató mérések Dél-Dunántúl területén — O npocAe>KHBaHHn ocHOBaHHH öacceÜHa
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B paíioHe lO-oro SaAyHan KOMnaeKCHbiM reoajicKTpimecKUM mctoagm paaBCAKn —
Complex geoelectric basin-floor exploration in S-Transdanubia. Geofizikai
Közlemények, XIII, 1964, 273— 288, 6 ábra, 2 táblázat, or. ang. R.

Értekezések 1963 — A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete,

Pécs, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, 1—305, (Szerzk szerint is)

S. Farkas Erzsébet; A Dorogi-medence eocén képzdményeinek üledékkzettani
vizsgálata — Sediment-petrograpliische Untersuchung dér eozánen Bildímgen des
Doroger Beckens — OcaflOHHO-neTporpa(})HHecKoe nsyHeHiie aoueHOBbix opaaoBaHHH
üoporcKoro Sacceilua. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964,

343 — 354, I melléklet, 2 ábra, néni. or. R.
N. Fazekas Gabriella lásd Bárdossy Gy.
Fejes I. lásd B a k t a i M.
K. Feledi Katalin— Takács P.: Dimántúli széntelepek minsít vizsgálata

VII. A középdimántúli eocén széntelepek szénkzettani, szénkémiai és széntechno-
lógiai jellemzése. Bányászati Kutató Intézet Közleményei, Vili, 1963, 341 — 345,
22 ábra, i táblázat.

Félszerfalvi J.
— Kaszap A. — Mucsi O.: A tennolumineszcencia jelen-

ségének földtani alkalmazása — Geologische Anwendimg dér Tliermoluniineszenz.
Földtani Közlöny, 94, 1964, 452— 458, 6 ábra, ném. R. *

Firbás O.: A soproni hegyvidéki forrásokról. Hidrológiai Tájékoztató, 1963,23— 28,

4 ábra.

Földvári A.; Debrecen vidékének geológiája. Debrecen ipari és mezgazdasági fej-

lesztésének geológiai alapja. Természettudományi Közlöny, VIII(95), 1964, 5. sz.,

208— 211, 6 ábra.
Földvári A. lásd P a p p P'.

Földváriné Vogl Mária: Korszer geokémiai vizsgálati módszerek. Mérnöki
Továbbképz Intézet eladássorozata 4312. sz. 1964, 1—44, 5 ábra.

Földváriné Vogl Mária: Az ásványok dielektromos sajátságainak vizsgálata —
Examen des propriétés diélectriques des minéraux — H3y«ieHHe fliisjieKTpHiiecKHX

CBOHCTB MiiHepajiOB. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 103 —
III, 8 ábra, fr. or. R

F r a n y ó F. : A futóhomok és a lösz települési viszonyai a Duna—Tisza köze középs
részén — Modes of emplacement of the nioving sands and loesses in the central
part of the area between the Danube and the Tisza — Vcjiobiui saneraHUíi
cbinyyiix necKOB ii jieccoB b ueHTpaJibHon Hacrii MOKgypenbu jJyHaH 11 Tiiccbi.

A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 31—46, 19 ábra, ang. or. R.
F r i t s J.: A végardói termáhs vonal — The Végardó thermal line near Sárospatak —

TepiviajibHaH jihhhh BerapAO b ahsocth r. UlapoiunaTaKa. A MÁFI Évi Jelen-
tése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 505— 515, i tábla, i ábra, i táblázat, ang. or. R.

F ü 1 ö p J.: A Magyar Állami Földtani Intézet tevékenysége az 1961. évben — Activité
de ITnstitut Géologique de Hongrie en 1961 JfeATeabHOCTb BeHrepcKOro
FeoAorHqecKoro HHcrnTyra b 1961 r. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I.

rész, 1964, 3
— II, fr. or. R.

F ü 1 ö p J. : A bakonyhegységi alsó-kréta — De Crétacé inférieur de la montagne
Bakony — Hhwhhü mca rop BaKOHb. A MÁF'I Évi Jelentése az 1961. évrl, I.

rész, 1964, 227— 252, II ábra, i melléklet, fr. or. R.
Fülöp J. — Géczy B.: Résolutions au sujet des reconunandations du Colloque du

Jurassique tenu á Luxembourg. Comité du Mésozoique Méditerranéen, Sous-
Commission du Jurassique de Hongrie. CoUoque du Jurassique, Luxembourg, 1962,
Comptes Rendus et Ménioires, 923— 925.

Gádoros M.: Mszeres vizsgálatok a karsztos beszivárgások megfigyelésére. Az
Építipari és Közlekedési Mszaki Egyetem Tudományos Közleményei X, 1964,
99—107, 7 ábra.

G é c z y B. ; Contribution au probléme de la limité Lias/Dogger dans la montagne Bakony.
Colloque du Jurassique, Luxembourg, 1962, Comptes Rendus et Mémoires, 697—

^ ,
703-

Geczy B.: Szint, életszint, idszint — Zone, Bio'zone, Chronozone. Földtani Közlöny,
94- 1964, 132 -135, fr- R-

Geczy B.: Zóna, biozóna, kronozóna. ÓslénjTani viták, 2, 1964, 1—6 (Hozzászólók:
B á 1 d i T. u. o. 8— 10, B a r t h a F. 10— ii, B o g s c h L. ii — 12).

Géczy B.: Rvoluciós folyamatok jura Ammonoideákon. slénytani viták, 3, 1964,
21 — 24.

Géczy B. lásd Fülöp J.

6 Földtani közlöuj-
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N. Gellai Ágnes: Az oligocén kifejldések párhuzamosítása a Dorogi-medencében
Foraminifera-YÍzsgéL\a.tók alapján — Parallelisierung dér Oligozánausbildrmgen im
Doroger Becken auf Grrmd von Foraminiferen-Untersuchmigen. Földtani Közlöny
94, 1964, 254 — 256, I tábla, néni. R.

N. Gellai Ágnes: A Dorogi medence oligocén képzdményeinek B'oraminiferái —
Die Foraminiferen des Oligozáns im Doroger Becken — OopaMUHiajiepbi onnroue-
HOBbix opasoBaHHii ,IíoporcKoro accerma. A MÁFI Évi Jelentése az 1961.
évrl, I. rész, 1964, 369— 382, 3 tábla, i ábra, néni. or. R.

Gerber P.: A karsztvíztükör változása a Tatabányai medencében a vízelvétel és az id
függvényében (Sólyom F. és Pataki S. hozzászólásával) . Hidrológiai
Tájékoztató, 1963, 111 — 119, 7 ábra.

Gidai L. : A Dorogi-medence részletes földtani vizsgálata — Ausführliche geologische
Untersuchung des Doroger

^
Beckens — ÉeTaJibHoe reoaonmecKoe H3yMeHne

ÉoporcKoro OacceiiHa. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964,
309— 313, I ábra, néni. or. R.

G ó c z á n F. : Stratigraphic palynology of the Hungárián Upper Cretaceous. Acta
Geologica, VHI, 1964, 229—264, 9 tábla, i melléklet.

G ó c z á n P'. : A bakonyi szenon palynológiai standardje — Standard palynologique du
Sénonien de la niontagne Bakony — naJiiiHOJioruMecKHÍi craHAapi cenoHCKiix
OTnoweHiin rop BaKOHb. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964,

253 — 261, I melléklet, fr. or. R.
G ó c z á 11 F. lásd V e n k a t a c h a 1 a B. S.

G o k h a 1 e N. W. : Kzetszerkezeti vizsgálatok a Velencei-hegj'ségi gránitban és kvarc-
fillitben — Striictural studies in the gránité and quartzphyUite of the Velence
Mountains. F'öldtani Közlöny, 94, 1964, 177—183, i tábla, 3 ábra, ang. R.

G o k h a 1 e N. W. : A structural study of the quartz phyllite and gránité occurrence near
fluorite-galena mine of Pátka, Velence Hills, Hungary. Acta Geologica, VHI, 1964,

337— 345, 5 ábra.
,

G o 1 e V B. T. lásd V
j
a 1 o v O. S z.

G b e 1 E. : A Hatvani cukorgyár vízellátásának megjavítása. Hidrológiai Tájékoztató,

1963, 54 — 59. 3 ábra, 2 táblázat.
Greguss P. — R. Vanhoorne (Brüsszel) : D’áge des couches de sable situées

elitre les argües de la Campine et le Pederíien en Belgique. Bulletin, Inst. roy. d.

Sciences Naturelles de Belgique, 40, 1964, No 3, 1—6, 2 tábla, ang. R.
Greguss P.: The phylogeny of sexuality and triphyletic evohition of the landplants.

Acta Univ. Szegediensis, Acta Biologica, Nova series, X, Szeged, 1964, 3— 51. i

melléklet, 27 ábra.

Gyarmati P.: A Tokaji-hegység déli részének andezitfajtái — Andesite varieties of

the Southern part of Tokaj Mts (NO-HungarjJ — PaBHOBHAHOCTii anAesHTOB b

K)>KHOH Mac™ ToKaficKiix rop (CB Bempim). A MÁFI Évi Jelentése az 1961.
évrl, I. rész, 1964, 485— 492, i tábla, 2 ábra, ang. or. R.

H a á z I.: Kzetek mágneses tulajdonságainak meghatározása a M. Áll. Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet földmágneses kutatásaiban — 06 onpeaejieHim MarnnTHbix
CBoncTB ropHbix iiopoA npii reoMarHiiXHbix iiccjieAOBaHinix, npoBOAAiHHXCA Benrep-
CKn.u Foc. reo(})H3iiHecKHM HHCTiiTyroM iim. JIopaHAa STBeuia — Deterniina-
tion of magnetic characteristics of rocks in the coiirse of magnetic researches at the
Hungárián vState Geophysical Institute ,,Roland Eötvös”. Geofizikai Közlemények,^
XII, 1963, 79— 84, or. ang. R.

H a á z I.: Gravitációs és mágneses hatású függleges vagy ferde réteg meghatározása
a mért anomáliákból — 06 onpeAejieHim BepruKaabHoro mm naKHOHHoro
njiacxa c rpaBUxaimoHHbi.M mm MaimiiXHbiM 3({)(})eKxo.\i no nsMepHe.Mbi.M anoMannAM —
Bestimmung einer senkrechten oder schiefen unbegrenzten Schicht aus ihren gravi-

metrischen und magnetischen Störwirkungen. Geofizikai Közlemények, XHI,
1964, 83 — 121, 8 ábra, or. néni. R.

Haáz I.: Roland Eötvös and paleomagnetism. Annales Univ. Se. Budapestinen-
sis, Sectio Geologica, VII, 1963, Budapest, 1964, 59— 70, 3 ábra.

aáz I.: Eötvös és a paleomágnesség. Fizikai Szemle, 14, 1964, 50— 55.
ahn Gy.: Természeti földrajzi megfigyelések Istenmezeje környékén — <I>H3H-

KO-reorpa(j)imecKne naömoAeHMA b OKpecxHOcxii c: HinxeHMeaene — Physico-
geographical observations in the siirroundings of Istenmezeje. P'öldrajzi Értesít,

13, 1964, 291— 314, 18 ábra, or. ang. R.
Hajós Márta — Pálfalvyl.: A Tokaji-hegység szarmata üledékeinek snövény-

tani értékelése — Paláobotanische Auswertung dér sarmatischen Ablagerungen des
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Tokaj-Gebirges — naJieoöoraHHMecKaa oueHKa capMarcKiix orjioKeimn ToKaü-
CKHX rop. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 517— 534, 3 táb-
la, 4 ábra, ném. or. R.

Hámor G. ; A K-i Mecsek miocén képzdményeinek vizsgálata — Untersiiclnmgen an
miozánen Bildungen des östlichen Mecsek-Gebirges — Hay^emie MiionenoBbix
OTJioweniin BOCTomioro MeMCKa. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész,

19Ö4, 109— 1 19, 2 ábra, néni. or. R.
Hámor G. — J á m b o r Á. ; A K-i és Ny-i Mecsek miocén képzdményeinek pár-

huzamositási lehetségei — Parallelisierung dér Miozánbildungen des östlichen und
westlichen Mecsekgebirges. Földtani Közlöny, 94, 1964, 53— 65, 9 ábra, ném. R.

Hámor G. : A mecseki slir biofáciesvizsgálata — Biofaziesuntersuchmigen am Schlier

des Mecsekgebirges. F'öldtani Közlöny, 94, 1964, 349— 361, 6 tábla, 3 ábra, i

táblázat, néni. R.
Hámor G.: Tájékoztató a Paleontológia! Társulat 1963. évi bécsi ülésszakáról (1963.

október 1 — 8). slénytani viták, 3, 1964, 35— 37.
B. Havas Margit lásd B o h n P.

Hetényi R.: A Mecsekhegység részletes földtani vizsgálata — Étude géologique
détaillée de la montagne Mecsek — jJerajibHoe reojioi iiMeCKoe iiayaeHiie rop
Mcmck a MAF"! Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 15 — 21, 1 ábra, fr

or. R.
H o r u s i t z k y P'. : La limité entre le Crétacé et le Tertiaire et le probléme de ,, 1’étage

gallien”. Acta Geologica, VIII, 1964, 319— 335, i melléklet.
Horváth A. : Mollusca-periods in the sedinients of the Hungárián Pleistocene III. The

upper hmnid period of the boring of I'elsszentiván. Acta Univ. Szegediensis, Acta
Biologica, Nova series, X, vSzeged, 1964, 131 — 146, i melléklet.

Horváth A. lásd B a k t a i M.
Hriszt Gy. lásd D u d i c h F.
Jakucs L.: A jegesbarlangok képzdése, l'öldrajzi Zsebkönyv, XI\', 1963, 50— 62,

7 ábra.

J a k n c s L.: Geomorfológiai problémák az Észak-borsodi karsztvidéken. Dolinatípusok
és terra rossa szintek. Borsodi P'öldrajzi Évkönyv, V, Miskolc, 1964, 12 — 23, 3 ábra.

Jakucs P. — Marosi S. — Szilárd J.: Mikroklimaniérések és természeti föld-

rajzi megfigyelések az Osztopáni meridionális völgyben (Buzsák-I.,engyeltóti között)
— MiiKpoKJiHMaTHBecKiie HSMepeHHH H (íni3iiKo-reorpa(j)HMecKiie HaÖJuoACHim b Mepn-
AiiajibHOÜ AOJnme OcTonanii (.MOKAy cc. By>Kai< 11 JlenAbejibTOTii) — Mikroklima-
tische Messungen und physisch-geographische Beobachtungen im meridionalen
Tál von Osztopán (Inneres Somogy, zwischen Buzsák-Lengyeltóti) . P'öldrajzi

Értesít, 13, 1964, 425— 446, 9 ábra, 2 táblázat, or. ném. R.
Jámbor Á. lásd H á m o r G.
Jánossy D.: Letztinterglaziale Vertebraten-P'auna aus dér Káhnán-Lanibrecht-

Höhle (Nord-Ungarn) II. Acta Zoologica, X, 1964, 139— 197, 2 tábla, 6 ábra.

Jánossy D.
: Evolutionsvorgánge bei pleistozánen Kleinsáugern. Zeitschrift für

Sáiigetierkunde, Hamburg, 29, 1964, 285 — 289, 3 ábra.
Jantsky B.: Velencei-hegység (in : S c h a f a r z i k P'. — V e n d 1 A. — P a p p P'.

:

Geológiai kirándulások Budapest környékén. 3. kiad. Mszaki Könyvkiadó, Buda-
pest, 1964), 224— 233, 3 ábra.

J árai né Komi ód i Magda: Die palynologischen Untersuchungen (in: Tata.
Eine mittelpaláolithische Travertin-Siedhmg in Ungarn, Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1964), 67—77, 5 tábla, I táblázat.

J á r a i n é K o m 1 ó d i M a g d a — S k o f 1 e k I. — S t i e b e r J. : Die strati-

graphische Wertung dér botanischen Beobachtungen (in: Tata. Eine mittelpaláoli-
thische Travertin-Siedlung in Ungarn, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964), 83 — 86,
1 táblázat.

J a s k ó S. : Bányavízvédelmi kérdé.sek a Dunántúli Középhegység földtani kutatásában.
Mérnöki Továbbképz Intézet eladássorozata 4325. sz. 1964, 1—42, 7 ábra.

J a s k ó S. : A mérnökgeológiai térképezés nevezéktanának és a kzet-fizikai vizsgálatok-
nak egységesítése. P'öldtani Kutatás, VI, 1963, 4. sz. 17—19.

Jaskó S.: A Nyugat-Vas megyei barnakszénterület. Földtani Kutatás, VII, 1964,
2 — 3. sz. 24 — 28, 2 ábra.

Jaskó vS. — Barabás A.: Az összefoglaló földtani jelentések készítési módja
Csehszlovákiában. P'öldtani Kutatás, VII, 1964, 2 — 3. sz. 45— 46.

S. J e n e i Margit lásd D u d i c h E.
Juhász Á.: Adatok a Duna— Tisza köze É-i részének mélyföldtanához — Beitrag zr

6 *
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Tiefengeologie des X-Teiles des Donau-Theiss-Zwischenstroirdandes. Földtani
Közlöny, 94, 1964, 184— 194, 2 ábra, 2 táblázat, ném. R.

Juhász Á.: A Rudabányai-hegység kvarcporfir kzeteinek összehasonlító vizsgálata —
Fxamen coniparatif des roches de porphyre quartzifére de la montagne de Ruda-
bánya. Földtani Közlöny, 94, 1964, 321—326, 2 tábla, i táblázat, fr. R.

Juhász Á. — Kváry J.: Adatok Jászberény környékének mélyföldtanához — Bei-
trag zr Tiefengeologie dér Umgebimg von Jászberény (Grosse UngariS’che Tief-

ebenej. Földtani Közlöny, 94, 1964, 459— 465, 2 ábra, ném. R.
Juhász Á. — Kváry J.

— Krivánné Hutter Erika — Majzon L.:
Mikrofaunás ladini rétegek a Mesteri i. sz. fúrásban. slénytani viták, 3, 1964,
29— .3J-

Juhász A. — K V á r y J.: Faunával igazolt felseocén rétegek a Nagj’körös i. sz.

fúrásban. slénytani viták, 3, 1964, 32 — 34.
Juhász Á. ; Újabb adatok Bugyi környékének niélyföldtanához. A Kolaj- és Föld-

gázbányászat Tudományos Mszaki Közleményei, 1964, 163 — 171, 2 táblázat.

Juhász J.: Magyarszék környékének -vízföldtana — FHíporeoíoniH OKpywHOCTH
MaanpceK — Hydrogeologie dér Umgebung von Mag}"arszék. Hidrológiai Közle-
mények, 44, 1964, 49— 60, 9 ábra, 5 táblázat, or. ném. R.

Juhász J. — Kárpáti L.: Vízbeszerzési lehetségek Hosszirhetény környékén.
Hidrológiai Tájékoztató, 1963, 43 — 54, 21 ábra.

Kadlecik J. lásd Beranek B.
Károly G y. lásd D u d i c h E.
Károlyi A. : Olajtermelési lehetségek repedésmentes mészköv'ekbl — B03 .\í0>k-

HOCTH flobimi He(j)Tn H3 CBOo.iHbix OT TpeupiH ii3BecTHHK0B — Möglichkeiten dér
Erdölförderung aus rissfreiem Kalkstein — Oil producing possibüities from non-
fissured limestone. Bányászati Tápok, 97, 1964, 560— 566, 5 ábra, 6 táblázat, or.

ném. ang. R.
Kassai F.: A magfúrás elméleti és gyakorlati problémái. IMérnöki Továbbképz

Intézet eladássorozata 4233. sz. 1964, 1 — 70, ii ábra.
Kassai F. : Fúrólyukak függélyezésével és irányításával kapcsolatos problémák.

Mérnöki Továbbképz Intézet eladássorozata 4326. sz. 1964, i — 153, 56 ábra.

K a s z a p A.: Dogger koprolitok a Villányi-hegységbl — Koprolithe aus den Dogger-
schichten bei Villány (Südungarn). Földtani Közlöny, 94, 1964, 247— 249, i tábla,

ném. R.
K a s z a p A.: A Föld bauxitkészletei. Bányászati Tápok, 97, 1964, 724— 725, i táblázat.

Kasza p] A. lásd F'élszerfalvi J.

K e c s k e m é t i T. : A Xummulitesek dimorfizmusáról — Te dimorphisme des Xummu-
lites. Földtani Közlöny, 94, 1964, 1 12 — 120, 2 tábla, i táblázat, fr. R.

Kecskeméti T. lásd Kopek G.

Kedves M. — Simoncsics P.: Microstratigraphy of the carbonate manganese
re layers of the shaft III of Úrkút on the hasis of palynological investigations.

Acta Univ. Szegediensis, Acta Minefalogica-Petrographica, XVI, Szeged, 1964,

3 — 48, 10 tábla, 2 ábra.

KJé r i J.: A Dél-nógrádi barnakszén-terület újabb kutatási eredményei — Xeuere
Erkimdímgsergebnisse im Braunkohlengebiet von Süd-Xógrád (Xordímgarn)

.

Földtani Közlöny, 94, 1964, 466— 472, 4 ábra, ném. R.
Kertész P.: Rapport entre les propriétés de déformation et les caractéristiques pétro-

graphiques des roches — A kzetek alakváltozási tulajdonságai és kzettani saját-

ságai közötti összefüggés. Az Építipari és Közlekedési Mszaki Egyetem Tudo-
mányos Közleményei, X, 1964, 109— 132, 6 ábra, i táblázat, niagy. R.

Kertész P. lásd B i d 1 ó G.
K e s s e r ü Z s. — Z i m á n y i J.-n é: Xéhány megjegyzés a karsztvízhozaui-számítás

továbbfejlesztésének lehetségeirl. — Somé remarks upon the possibility of

improving the method of calculating the rate of carstic water inrush — O bo3-

MOWHOCTHX ycoBepiucHCTBOBaHiiH pacMCTa aeiiTa KapcTOBon Boabi — Einige
Bemerkungen über die Entwicklungsmöglichkeiten dér Karst-wasserertragsberech-

nung — Reniarques sur la possibilité de perfectionner le calcul du débit des venues
d’eau carstique. Bán}"ászati Kutató Intézet Közleményei,. VHI, 1963, 2. fz.

53 — 62, 4 ábra, ang. or. ném. fr. R.
•Kessler H.: Észrevételek a hévízfeltárások hutánpótlódíisának kérdéséhez. Hozzá-

szólás T é c z f a 1 V y S.; Hévforrások,' mesterséges hévúzfeltárások stb. c. cikké-

hez. Hidrológiai Közlöny, 44, 1964, 550— 551.
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K e s s 1 e r H.: A bányavíz távlati hasznosítása az ivó- és ipari vízellátásban. Hidroló-
giai Tájékoztató, 1963, 120— 122 (Szakváry J. hozzászólásával), 3 ábra.

Sz. Kilényi Éva: A refrakciós késbbi beérkezések felliasználása a gyakorlati
szeizmikus kutatásban — Hcno.nb30BaHHe nocjieayiouuix BcxynjieHUH npejio.MJien-

Hbix BOJiH B ceücMopaBBeflKe — The application of refraction later arrivals in

seismic exploration. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 405— 422, ii ábra, or.

ang. R.
Sz. Kilényi Éva lásd A d á m O.

K i s s J. : AUitos és szialhtos ásványok és szerepük a Középs-Mátra ércesedésében —
Minéraux alUtiques et siallitiqijes et leur róle dans la métallisation de la partié

centrale de la montagne Mátra (Hongrie du Nord), Földtani Közlöny, 94, 1964,
422 — 431, 3 tábla, 5 táblázat, fr. R.

Kiss J.: Az ércbányászat földtani feladatai (Ércföldtani gyakorlat II). Egyetemi
jegyzet. Tankönyvkiadó 1964”, i — 122, 112 ábra, soksz.

i s s Z. lásd Bisztricsány E.
i s h á z i P. lásd Vendel M.
1 e b B , : Építipari és díszít célra alkalmas kristályos és tömött mészköveink kzet-

tani vizsgálata. Az Építipari és Közlekedési Mszaki PIgyetem Tudományos
Közleményei, X, 1964, 133— 149, 9 ábra, 5 táblázat,

leb B. /ásíf Bidló G.
liburszky B. lásd Szádeczky-Kardoss E.
naiier J.

— Nagy István: Lorenziella nov. gén., lij Calpionellidae nemzetség
— nov. gén., nouveau genre des Calpionellidae — Lorenziella nov. gén.

HOBbiü pog Calpionellidae. A MÁÉI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964,

143 — 153, I tábla, 2 ábra, fr. or. R.
nauer J,: Calpionellidae-renászertaiú kérdések — Problénies systéniatiques des

Calpionellidés — Bonpocbi ciiCTeMarnKH Calpionellidae. A MÁFÍ Évi Jelentése az
1961. évrl, II. rész, 1964, 155—168, i tábla, i ábra, i táblázat, fr. or. R.

och S.: A geo-tárgyak oktatásáról. Felsoktatási Szemle, 13, 1964, 86— 89.

och S. — S a r u d i I.: Data on Felsbányaite. Acta Univ. Szegediensis, Acta
Mineralogica-Petrographica, XVI, Szeged, 1964, 49— 53, 3 ábra, i táblázat.

Kolosváry G.: Adatok Érdély mezozóos és neozóos koraílfaunájának ismeretéhez —
Contribution á la connaissance de la faime de coralliaires niéso- et cénozoique de
la Transjdvanie — CBeflCHiiíi^K nosHamiio mcso- ii KaiiHoaoricKOÜ KopajinoBOÍi

(j)ayHbi TpaHCHJibBaHiiM. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 21 1 —
258, 10 tábla, fr. or. R,

Konda J.: A Bakonyhegység jura idszaki képzdményeinek üledékföldtani vizsgá-
lata — Examen sédimentologique des formations jurassiques de la montagne Ba-
kony — JliiTOJToriiMecKoe iiayBCHiie lopcKHx oöpaaoBaHiiü rop BaKOUb. A MAFI
Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 217 — 226, fr. or. R.

Kopek G.: Kifejldési különbségek okai a délnyugati- és északkeleti Bakony eocén
képzdményeiben — Causes de différences de faciés dans les formations éocénes
des montagnes Bakony SW et NE — npimiiHbi ())auiia.nbHbixpa3.niiMiiri b aoncHOBbix
opaBOBaHiiBX KDS-hoü ii CB-oü BaKOHU. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl,
I. rész, 1964, 295— 306, I ábra, i táblázat, fr. or. R.

Kopek G^ — K e c s k e ni é t i T. : A bakonyi eocén kszéntelepek keletkezési körül-
ményeirl — Über die Entstehungsbedingungen dér eozánen Kohlenlagerstátten
ini Bakonygebirge. F'öldtani Közlöny, 94, 1964, 340— 348, 2 ábra, néni. R

. Kopek G. — K e c s k e m é t i T. : Az eocén kszénkutatás várható eredményei a
Bakony-hegység területén — Owiigae.wbie pesyjibTaTbi pasBeflKii na yrojib aoueno-
Boro Boapacra b ropax Bai<OHb — Die zu erwartenden Ergebnisse dér Eozán-
steinkohlenschürfung iiii Bakonygebirge — Results to be expected froni the
eocene coal prospecting in the Bakony moimtains. Bányászati Lapok, 97, 1964,
828— 830, I ábra, or. néni. ang. R.

Kotsis T. : Derivatograpliische Untérsuchungen von Bauxitiiiineralien. Symposium
sur les Bauxites, üxydes et Hydroxydes d’Aluminium, 1963, Zagreb, 1964, 227 —
234, 9 ábra, i táblázat.

Kotsis T. : Derivatograpliische Untersuchungen von Bauxitmineralien. Geologie,
Berlin, 13, 1964, 159—167, 9 ábra, ang. niagy. or. R.

Kovács L : A mecseki ,,középsliász” foltos mészmárga réte’gtani helyzete — Posi-
tion stratigraphique de la mariié calcaire tachetée du ,,Lias Moyen” cíe la Montagne
Mecsek. Földtani Közlöny, 94, 1964, 388— 392, i tábla, 3 ábra, fr. R.
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K h á t i A.: Gránitos kzetek a dunántúli mélyfúrásokban. A Kolaj- és Földgáz-
bányászat Tudományos Mszaki Közleményei, 1964, 176—179, 2 ábra.

Krössy L.: Kolaj- és földgázkutatás módszertani kérdései. Földtani Kutatás, VII,

1964, 2 — 3. sz. 1—6.
Krössy L.: Magyar kolaj- és földgáz elfordulások törvényszerségei — SaKOHO-

MepnocTii BeurepcKiix MecTopowAeHHÜ He(J)TH h npHpoaubix raaoB — Gesetzmássig-
keiten dér rmgarischen Erdi- und Erdgasvorkommen — Regularities of oil and
gas occurrences in Hungary. Bányászati Lapok, 97, 1964, 115—126, 2 ábra, or.

néni. ang. R.
Krössy L. : Tectonics of tlie basin areas of Hungary. Acta Geologica, VHI, 1964,

377-394. 4 ábra.

Kváry J. lásd Juhász A.
K r e t z o i M.; A gerinces állatok fejldése (in: Az élvilág fejldéstörténete. Gondolat

Kiadó, Budapest, 1964), 353— 545, 67 ábra.
Kretzoi M.:A magyar gerincesfarma kialakulása — Zr Entfaltung dér Wirbel-

tierfauna iin Karpatenbecken. Vertebrata Hungarica Musei Hist.-Nat. Hungarici,
V, 1963, 195 — 217, ném. R.

Kretzoi M.: Die Wirbeltierfauna des Travertinkomplexes von Tata (in: Tata. Eine
mittelpaláolithische Travertin-Siedlimg in Ungarn. Akadénai Kiadó, Budapest,

1964), 105 — 126.

Kretzoi M. — Vértes L.: Zusammenfassimg (in: Tata. Eine mittelpaláolithische

Travertin-Siedlung in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964), 251 — 253, i

melléklet.

Kretzoi M.: Manimal faunae and the Continental geology of India. Acta Geologica,
VHI, 1964, 301— 312.

Kretzoi M. — Vértes L.: Die Ausgrabungen dér Mindel-zeitlichen (Biharién-)

Umienschensiedlung in VértesszUs. Acta Geologica, VHI, 1964, 313— 317-
Kriván P.: Die Freilegimg des jrmgpleistozánen Süsswasserkalksteinkomplexes (m:

Tata. Eine mittelpaláolithische Travertin-Siedlimg in Ungarn. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1964), 15 — 17, 3 melléklet.

Kriván P. : Erózióbázis feletti édesvizi mészkalakulatok földtani vizsgálatának elvi

alapjairól. slénytani viták, 2, 1964, 13 — 18.

Kriván P. — Rózsavölgyi J<^ Andezittufit vezetszint a magyarországi fels-
pleisztocén (rissi) lösz-szelvényekbl — Andesite tuffite index horizon from Upper
Pleistocene (Rissian) loess profües in Hungary. Földtani Közlöny, 94, 1964, 257—
265, 3 ábra, i táblázat, ang. R.

Krivánné Hutter Erika: A rcella Ehrenberg nemzetség elfordulása a

magyarországi oligocén rétegekben — Sur la présence du genre A rcella E h r em-
ber g dans les dépóts oligocénes de la Hongrie. Földtani Közlöny, 94, 1964,

145 -147, fr. R.
Krivánné Hutter Erika: A Dorogi-medence paleogén képzdményeinek

palynológiai vizsgálata — Palynological investigation of the Paleogene beds of

the Dorog basin — CnopoBO-nbuibueBoií aHaJiua najieoreuoBbix OTjio>KeHim Eopor-
CKoro acceÜHa. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 323— 335,
1 ábra, ang. or. R.

Krivánné Hutter Erika: A palynológiai vizsgálatok jelentsége a szénliidro-

gén kutatásban. A Kolaj- és Földgázbányászat Tudományos Mszaki Közle-
ményei, 1964, 180—183.

Krivánné Hutter Erika lásd J u h á s z Á.
Krolopp E.: Die Molluskenfauna (in: Tata. Eine mittelpaláolithische Travertin-

Siedlung in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964), 87 — 103, i tábla, 3 ábra,

2 táblázat.

Kruglyakova G. I. (Moszkva) : HuTepupeTaumi Mai'HiiTHbix aHOMajiuü ii rjiynHHaA
TCKTOHiiKa SaKapnaxa — The interpretation of magnetic anomalies and the deep
tectonic structure of vSub-Carpathia — A mágneses anomáliák kiértékelése és a
mélytektonika Kárpátalja területén. Geofizikai Közlemények, XHI, 1964, 175—
200, II ábra, ang. R.

Kubovics I.: Geobotanikai kutatómódszerek. Mérnöki Továbbképz Intézet el-
adássorozata 4221. sz. 1964, 1—30, 8 ábra, 5 táblázat.

Kubovics I.: Primary glauconite in igneous rocks. Acta Geologica, VHI, 1964, 19—
35, 4 ábra, 5 táblázat.

Kubovics I.: Glaukonitos magmatit a Mátra hegységbl — rjiayKOHHTOBbinMarMaTHTiia
rop Marpa. P'öldtani Közlöny, 94, 1964, 432— 443, 2 tábla, 6 ábra, 3 táblázat, or. R.
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I. Laczó Ilona: A Dorogi-medence oligocén baniakszéntelepeinek köszénkzet-
tani vizsgálata — Kohlenpetrographische Untersuchung dér oligozánen Braun-
kolilenflöze des Doroger Beckens — yrjieneTporpa(j)imecKoe nay^eHiie njiacTOB

ojiHroucHOBbix 6ypi>ix yrjieü XlopoiCKoro öacceiÍHa. A MÁFI Évi Jelentése az
igöi. évrl, I. rész, 1964, 393^405, 16 ábra, néni, or. R,

K. D a k y 1 1 o n a: A K-i Mecsek miocén Foraminifera faunájának vizsgálata — Unter-
suchimg dér miozánen F'oraminiferenfaima des östlichen Mecsek-Gebirges —
HayneHHe cJiayHbi (jiopaMimiaJiep MiioucHOBbix oxiioiKeHiiH B-oro MeucKa. A MÁFI
Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 143— 159, 3 tábla, 3 ábra, ném. or. R.

Ráng S. : Relationship between the young sedimentation of the Hungárián basins and
paleoclimate and surface evolution. Acta Geologica, VIII, 1964, 477— 486, 2

táblázat.

Láng S. : Hazánk artézi ki'itjai, mint természeti erforrások. Hidrológiai Tájékoztató,

1963, 10—14, 12 ábra.

Lányi J. : Az Oroszlány és Balinka között elterül barnakszén-medencének geofizikai

vizsgálata — O reo(})H3iiHecKHX iiccjieAOBaHuax, iipoBCAeHHbix b yi ojibnoM öacceíÍHe

paüoHa OpocjiaHb h BajibiiHKa — Geophysical investigations in the Eocéné lig-

nite-basin between Oroszlány and Balinka. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964,
249— 261, 10 ábra, or. ang. R.

Léczfalvy S.: Hévforrások, mesterséges hévizfeltárások hutánpótlódásának
néhány kérdése. Hévforrások védterületének megállapitása. Kessler H-
be r t hozzászólásával — HeKoxopbie Bonpocbi uonojiHeHim xepMaiibHbix iicxomhu-

KOB, HCKyCXBCHHblX XCp.MaAbHblX KOBOAUCB. OnpeACACHHe aamHXHOÜ xeppHxopiiii u
xep.uajibHbix ncxouHHKOB. Hidrológiai Közlöny, 44, 1964, 546— 55 1,6 ábra, or. néni. R.

Leél-Ossy S.:A Pilis és a Visegrádi-hegység geomorfológiája. Természettudományi
Közlöny, VIII(95), 1964, 2. sz., 66— 68, 5 ábra.

L i b or O.: A glaukonit dezagregálódásának vizsgálata — Stndy of the disaggregation
of glauconite. Földtani Közlöny, 94, 1964, 362— 370, 5 ábra, 4 táblázat, ang. R.

Lovász Gy.: Geomorfológiai tanulniányok a Dráva-völgyben — Geoniorphologische
Studien im Drautal. Értekezések 1963 — A MTA Dunántúli Tudományos Intézete,

Pécs, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, 67— 114, 10 ábra, ném. R.
A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1963 — Répertoire bibliographique des publica-

tions du domaine des Sciences géologiques en Hongrie de l’année 1963 — Bhöjiho-

rpa({)HA jiuxepaxypbi reojionmecKiix h cmokhmx nayx, nyAiiKamiOHHbix b BeHrpiiu

B 1963 r. Összeállította: Kilé 11 yi István né. P'öldtani Közlöny, 94, 1964,

279-304.
Majoros Gy.: shüll-lábnyom a balatonrendesi permbl — Reptilian footprint

from the Permian of Balatonrendes. P'öldtani Közlöny, 94, 1964, 243 — 245, 3
ábra, ang. R.

Majzon L.: A Foraminifera-házak vegyi összetétele — Chemical composition of

foraminiferal shells. Földtani Közlöny, 94, 1964, 237— 242, ang. R.
Majzon L.: Stratigraphic rangé of planktonic foraminifera in Hungary. Acta Geolo-

gica, VIII, 1964, 283 — 300, 2 ábra.

Majzon L. lásd Juhász Á.
Makkay Klára: A P'oraminiferák és szerepük a kolajkutatásban. A Kolaj- és

P'öldgázbányászat Tudományos Mííszaki Közleményei, 1964, 172— 175.
M a u c h a ív. lásd B i d 1 ó G.

Mazur B. (Bratislava) : A csehszlovákiai Kárpátok felszínének alapvonásai és fejl-
désük. Földrajzi Közlemények, XII, 1964, 129—136.

Márton P. — Szenierédy P. — Vörös I.: Hazai paleomágneses vizsgálatok —
HaAeoMarmixHbie iiccneAOBaHHH b Beurpiui — Paleoniagnetic investigations in

Hungary. Magyar Geofizika, V, 1964, 9— 14, 6 ábra, or. ang. R.
M á t h é Klára: A- Gyöngyössolymos környéki kovásodott kzetek eredetérl —

Über den Ursprung dér verkieselten Gesteine dér Umgebung von Gyöngyössoly-
mos — 0 npoiicxowAeHiiii OKpeMiicAbix ropnbix nopoA OKpecxHOCXH c. Ét>en-

AbeumioiiMOUJ. A MÁPT Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 461—468, 7 ábra,

ném. or. R.

Mátrai G y. ^ M o 1 n á r ív. : A gyöngyösoroszi völgyzárógát. Vízügyi Közlemények,
1964, 607 — 619, 12 ábra.

Melles Margit lásd R. Baranyai Lívia.
Melles Margit lásd F' r d é 1 y i J

.

Mezsi J.: Oxyandesitic petrofacies in the western and Central parts of the Mátra
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Mountains. Acta Univ. Szegediensis, Acta Mineralogica-Petrographica. XVI,
Szeged, 1964, 55 — 67, 3 ábra.

Méhes K,: The foraminiferal genus Orbitolina írom Hungary. Acta Geologica, VIII,
1964, 265 — 281, 5 tábla, 2 táblázat, 2 ábra.

Mészáros M. : Az ásványi nyersanyagok készletszáinítási alapadatai. Mérnöki
Továbbképz Intézet eladássorozata 4234. sz. i — 145, 32 ábra, 3 táblázat.

Mészáros M. : Az ásványi nyersanyagok ipari követelményeinek (kondicióinak) el-

vei. Mérnöki Továbbképz Intézet eladássorozata 4235. sz. 1—52, 1964, i táb-
lázat.

Mészáros M.; Az országos ásványvagyon mérlegkészítésének kérdései. Földtani
Kutatás, VII, 1964, I. sz., 40— 47.

Mészáros M. — Zilahi Sebess L.:A számítógépek alkalmazási lehetségei a
földtani munkák során. Földtani Kutatás, VII, 1964, 2 — 3. sz. 7— 24, 14 kép.

Mihaj lov V. A.: A tájkutatás és a természeti földrajzi tájfelosztás DNY-Ukrajna
és Magyarország szomszédos területeinek példáján — Untersuchimg von Land-
schaften und dér physisch-geographischen Rayoneinteilimg nach dem Beispiel
dér Ukraine und dér angrenzenden Gebiete Ungarns. Földrajzi Közlemények,
XII, 1964, 39— 60, 4 ábra, 4 táblázat, néni. R.

Miháltz I. — Mucsi M.:A kiskunhalasi Kúnfehértó hidrogeológiája. — Hydro-
geologie des Kúnfehértó bei Kiskunhalas. Hidrológiai Közlöny, 44, 1964, 463—
471, 10 ábra, i táblázat, néni. R.

Mihályi né Tányi Ilona; Sedimentpetrographische Untersuchímgen (in: Tata.
Eine mittelpaláolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1964), 37— 42, 6 ábra, 2 táblázat.

Mi ke K.: A Dunántúli Középhegység fkarsztvízszintje és annak alakulását befolyá-
soló tényezk — Study of the main carstic water level in the Transdanubian Cent-
ral Mountain and factors influencing its niodification — VpoBeHb ochobhofo
Kapcra SaayHancKiix CpeaHCBenrepcKiix rop, ii (})aKTopi>i, BJinínomiie na er (j)opMH-

poBaniie — Das Haiiptkarstwasserniveau des Transdanubischen Mittelgebirges und
die darauf Wirkmig aiisübenden Faktorén — Ee niveau principal d’eau carstique
dans la Montagne Centrale de Transdanubie et les facteurs l’influangant. Bányá-
szati Kutatóintézet Közleményei, VHI, 1963, 63 — 7 s, i térkép, ang. or. ném. fr. R.

Mik ó L. : A Velencei-hegységi kutatás újabb földtani eredményei — New geological

results of prospecting in the Velence Mountains. Földtani Közlöny, 94. 1964,
66— 74, I tábla, 4 ábra, ang. R.

M i k ó L. lásd P a 11 1 ó G.
Mit 11 eh E. — Posgay K. — Sédy L.: Szélesszögíí reflexiók alkalmazása a kéreg-

kutatásban — npiiMeHCHiie aaKpHTimecKiix OTpoiKCHiiH npii nsy^eHim aeiviHOH

Kopbi — The iise of wide angle reflections fór the investigation of the Earth’s
crust. Geofizikai Közlemények, XHI, 1964, 201 — 210, 6 ábra, i táblázat, or. ang. R.

M i t u c h E.: A hazai szeizmikus kéregkutatás újabb eredményei — O flonoJiHHxejibHbix

pesyjibraTax iiayaeHiiH CTpoemiH seMnon Kopw b Bem'pHU ceiic.MimecKUM MeroaoM
— New results in the seismic investigations of the Earth’s crust in Hungary.
Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 289— 300, 8 ábra, or. ang. R.

Molnár B . : On the relationship between the lithology of the abrasion area and the
transported sednnents. Acta Univ. Szegediensis, Acta Mineralogica-Petrographica,
XVI, Szeged, 1964, 69 — 88, 19 ábra, i melléklet

Molnár B.: Sedimentgeologische Untersuchímgen in pliozánen imd pleistozánen Ab-
lagerungen im Osten des Ungarischen Tieflandes. Geologische Rundschau, Stutt-
gart, 53, 1963, 848— 866, I melléklet, 6 ábra, ang. fr. or. R.

Molnár B . : A magyarországi folyók homoküledékeinek nehézásvány-összetétel vizs-

gálata — Hccjie/iOBamie cocxaBa xa>Kejibix MMHcpajiOB b necnaHbix oxjioweHHüx bch-

repcKiix peK — Untersuchung dér Schwemiineralien-Zusannnensetzung dér
Sandablagerungen dér Fiüsse Ungarns. Hidrológiai Közlöny, 44, 1964, 347— 355,
II ábra, i táblázat, or. ném. R.

Molnár I. lásd Mátrai G y.

Molnár J.; A Tokaji hegység déli részének szerkezeti felépítése — Tektonischer Bau
des südlichen Teiles des Tokaj-Gebirges — CxpyKxypHOXCKXOHimecKoe cxpoemie
KnKHon Macxii ToKancKnx rop. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964,

493 — 503, 8 ábra, ném. or. R.
Molnár J.: A Nyugat-magyarországi lignittelepek kialakulásának szerkezeti össze-

függése. P'öldtani Kutatás, VII, 1964, 2 — 3. sz., 28 — 30, 2 ábra, i táblázat
Molnár Z. lásd Bisztricsány E.
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Mosonyi E. ;A nemzetközi hidrológiai kutatás jelentsége. Magyar Tudomány, 1964,
628— 635.

u c s i M. lásd M i h á 1

1

z I.

u c s i O. lásd Félszerfalvi J.
untyán I.: Nuimnuliteszes pad a Dorogi-medence alsóeocén csökkentsósvízi réte-

geiben — Nunmmlitenbank in detr rmtereozánen Brackwasserschicliten des Doro-
ger Beckens. Földtani Közlöny, 94, 1964, 143 — 144, ném. R.

agy Elemér: Foraminiferák a Mecsek-hegység! anizusi mészkbl — Foraniini-
feren aus dem anisischen Kalkstein des Mecsek-Gebirges. Földtani Közlöny, 94,

1964, 246, I tábla, ném. R.
agy Eletnér: A Mecsek-hegység werfeni képzdményeinek üledékföldtani vizsgá-

lata — Étude sédimentologique des fomiations werfeniennes de la niontagne Me-
csek — JliiTOJioniMecKoe usyMeHiie BepcJiencKiix OTJioweHiiü rop MeueK. A MÁFI
Évi Jelentése az 1961. évrl, I, rész, 1964, 23 — 34, 4 ábra, i táblázat, fr. or. R.

agy Elemér: A Pécs környéki alsó-liász kszénösszlet kifejldési típusai az
András-aknai alapszelvényben — Types faciaux du complexe houiller liasique

inférieur des environs de Pécs dans le profil fondamental du puits András (Mon-
tagne Mecsek) — cpamiajibHbie xnnbi HioKHejieiíacoBOH yraeHOCHOÜ TOJimn paüoHa
r. Oeu, npcACTaBJieHHbie b onopnoM paspese maxTbi <(AHjipaiu» (ropbi MeucK). A MÁFI
Évi Jelentése az 1961. évrl, I, rész, 1964, 35— 40, i melléklet, fr. or. R.

agy Géza: Megjegyezések Mészáros M. — S z a b ó N. : Hegységszerkezeti
kutatástervezés a Dorogi-medencében c. tanulmányhoz. Földtani Közlöny, 94,

1964, 269— 270.
agy Géza: A Dorogi-medence K-i peremének hegységszerkezeti kérdései — Tek-

tonische Probleme des östlichen Randes des Doroger Beckens — TeKTOHiiuecKiie

Bonpocbi B-oft OKpaiiHbi JjoporcKoro öacceuHa. A MÁF'I Évi Jelentése az 1961.
évrl, I. rész, 1964, 315 — 322, i melléklet, 2 ábra, ném. or. R.

agy István: A Zengvárkonynál feltárt maim rétegösszlet mikrobiofácies vizsgá-
lata — Examen microbiofacial du complexe du Maim en affleurement á Zengvár-
kony (Montagne Mecsek) — MnKpo6no4)auuajTbHoe iiayaeniie MajibMCKOü tojiuui, oö-

HaweHHOH B OKpecTHOCTn c. SenreBapKOHb. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl,
I. rész, 1964, 97 — 108, I tábla, 2 ábra, fr. or. R.

agy I. lásd Knauer J.
agy I. Z.: Palichnológiai adatok a gerecsei alsókréta idszaki rétegekbl — Palich-

nological data froni Eower Cretaceous beds in the Gerecse Mts. F'öldtani Közlöny,
94, 1964, 138— 140, I tábla, ang. R.

agy I. Z. : Rendellenes házú alsókréta Anunoniteszek a Gerecsébl — Eower Creta-
ceous Ammonites with irregular shells from the Gerecse Mts. Földtani Közlöny,
94, 1964, 141 — 142, I tábla, ang. R.

agy Magdolna lásd Szénás Gy.
áray-Szabó I. — Péter T. -n é:*Agyagok és talajok ásványa elegyrészeinek

mennyiségi meghatározása diffraktométerrel — Dosage des constituants minéraux
des sols et des argiles au diffractométre. Földtani Közlöny, 94, 1964, 444— 451,

3 táblázat, fr. R .

é m e t E. : Hydrologie et hydrométrie. P'ord. K á 1 ni á n R. Bureau de Recherches
Géologiques et Miniéres, Paris, 1963, 1—485, 116 tábla, 55 táblázat

émeth L. : A mecseki perm antiklinális repedésvizei — Boau nepMCKiix aHTiiKJiii-

naJibHbix rpeinHH b ropax MeneK — AntiMinale Spaltwasser des Mecseker Pernis.

Hidrológiai Közlöny, 44, 1964, 356— 365, 9 ábra, i táblázat, or. ném. R.
oszky J.: A Bakonyhegység északi részének földtani vizsgálata — Examen géolo-

gique de la région septentrionale de la montagne Bakony — reoJioniaecKoe
H3yaeHne ccBepHofi aacTH rop BaKOHb. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl,
I. rész, 1964, 203— 207, fr. or. R.

ovobátzky K.: Apprecíation of Roland Éötvös. Annales Univ. Buda-
pestineusis, Sectio Geologica, VII, 1963, Budapest, 1964, 3 — 7.

yír M. Réka: Daten zr Foraminiferen-Fauna dér tertiáren Schichten von
Budafok. Magyar Nemzeti Múzeum-Természettudományi Múzeum Évkönyve,
56, 1964, 131 — 134.

yír M. Réka lásd B á 1 d i T.
dór E. — Szeredai E.:A Velencei-hegységbeli Eászlótanyai fluorit ásványtani

vizsgálata — Examen minéralogique des fluorines de Eászlótanya dans la monta-
gne Velence. Földtani Közlöny, 94, 1964, 75 — 81, 2 tábla, 2 ábra, 4 táblázat, fr. R.

Opauszky I. — Matus E. — Eukács J. — Kiss I.: Die Bestinmiung dér
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Paláotemperatur durch Messung des ~ Isotopeiiverháltnisses von Karboná-
tén (in: Tata. Eine mittelpaláolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1964), ig— 29, 6 ábra, 6 táblázat

Oravecz J.: Szilur képzdmények Magyarországon — Silurbildungen in Ungam
und ihre regionalen Beziehungen. Földtani Közlöny, 94, 1964, 3—9, i tábla, 2

ábra, néni. R.
Oszlaczky Sz. — Tóth G. :A nap és a hold gravitációs hatásának megfigyelése

hazánkban -- HaJiioAeHiiH hha rpaBHTamiOHHbiM BoaAeücTBiieM CoAHua h JlyHbi b
BeHrpnii — Observations of the gravitational effects of Sun and Moon in Hímgary.
Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 39— 48, 2 táblázat, i ábra, or. ang. R.

O 1 1

1

i k P. : Hazai kzetekben ultrahanggal meghatározott sebességértékeknek és egyéb
fizikai, kémiai jellemzinek összefüggése — 0 BaBiiCHMOCTii cKopocxen pacnpocrpa-
HCHHA ynpynix boah, onpeAeaeHHbix yjixpaBByKOBbiM' mcxoaom, ox Apynix (j)H3H-

MecKHx M xiiMiiHecKHX cBoficxB HCKOxopbix xopHbix BopoA BeHcpHH — The rela-

tion between velocity-values determined ultrasonically, and other physical
and Chemical properties of somé Hungárián rocks. Geofizikai Közlemények, XII,
1964, 85 — 100, 7 ábra, 3 táblázat, or. ang. R.

Ozoray Gy.: The hydrogeology of the NE Central Mountains of Hungary. Acta
Geologica, VIII, 1964, 487— 497, 3 ábra

Ozoray Gy. :A Nyírség, a Bereg-Szatmári síkság és a Bodrogköz vízföldtana. F'öld-

rajzi Értesít, 13, 1964, 113 — 121, 13 ábra
Ozoray Gy.: A Tétényi-fennsík vízföldtana. Hidrológiai Tájékoztató, 1963, 35 — 39,

5 ábra
Ö 1

1

s G.: A hasadékos kzetbeli vízmozgásokra vonatkozó kismintavizsgálatok. Hid-
rológiai Tájékoztató, 1963, 105 — iii (Schmieder A. és Venkovits I.

hpzzászólásával)
, 4 ábra

Paál Árpádné: A Pécs környéki liász feketekszén optikai vizsgálatának lehetsé-
gei — Möglichkeiten einer optischen Untersuchrmg dér liasischen Schwarzkohle
dér Umgebung von Pécs (Mecsek-Gebirge) — Bobmowhocxh onxHBecKoro H3yaeHHH
AeííacoBoro Ka.weHHoro yrjiH h3 OKpecxHOCxii r. PleH (ropbi Mcmck). A MÁFI Évi Je-
lentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 61—80, 6 tábla, ném. or. R.

P a n t ó G. : Intrusion or extrusion. Acta Geologica, VIII, 1964, 83 — 96.

P a n t ó G. : Az igninibrit-vulkánosság újabb kérdései — Recent problems of ignimbrite
volcanism. F'öldtani Közlöny, 94, 1964, 313 — 320, ang. R.

P a n t ó G. — M i k ó E. : A nagybörzsönyi ércesedés — llie Nagybörzsöny re depo-
sits — HaAbepweHbCKoe opyAeneHHe. A MÁPT Évkönyve, 50, i. fz. 1964,

3 — 153, 7 tábla, 5 melléklet, 40 ábra, ang. or. R.
P a n t ó G.: A Tokaji-hegység földtani vizsgálata, 1961 — Geological investigations in

the Tokaj Mts, 1961 — PeononmecKHe iiccAeAOBaniiH b ToKancKiix ropax b 1961 r.

A MÁFT Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 471—483, i táblázat, ang.
or. R.

Pálfalvy I.: A Mecsekliegység helvét-torton flórája — Die helvetisch-tortonische
Flóra des Mecsekgebirges — FejibBexcKO-xopxoHCKaA (})Aopa rop MeneK. A MAPT
Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 185—199, ném. or. R.

Pálfalvy I. lásd Hajós Márta.
Papp P'.; Az Ásvány- és Földtani Tanszék száz éve. Az Építipari és Közlekedési

Mszaki Egyetem Tudományos Közleményei, X, 1964, 5 — 28, függelék: biblio-

gráfia.

Papp F'. : Gesichtspunkte zr Vereinheitlichung dér Kennzeichnungen bei ingenieur-

geologischen mid hydrogeologischen Arbeiten — Mszaki földtani leírások szem-
pontjai és kérdései. Az Építipari és Közlekedési Mszaki Egyetem Tudományos
Közleményei, X, 1964, 151 — 166, 3 táblázat, magy. R.

Papp F. — Földvári Á.: Száz éves az Építipari és Közlekedési Mszaki Egye-
tem Ásvány és F'öldtani Tanszéke. Felsoktatási Szemle, 13, 1964, 542 — 554.

Papp P'. : D r. P á v a i Vájná P' e r e n c 1886—1964. Karszt- és Barlangkutatási
Tájékoztató, 1964, i. fz. 3.

Papp P'. lásd 13 i d 1 ó G.
Papp S.: A magyarországi kolaj- és földgázkutatás az 1780-tól 1945-ig terjed id-

szakban. II. rész. A MTA Mszaki Tudományok Osztályának Közleményei, 33,
1964, '421 437.

Pavletic Z. (Zagreb): Die biologische Zusammensetzung des pleistozánen Kalk-
tuffs von Tata und seine Entstehung (in: Tata. Eine mittelpaláolithische Traver-
tin-vSiedlung in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964), 47— 49.
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Pej a Gy.: A boldogkújfalui ktenger. Adatok a ktengerképzdés vizsgálatához.

Borsodi Földrajzi Évkönyv, V, Miskolc, 1964, 3— ii, 6 ábra
I. Perlaki Elvira — B, Serényi Erzsébet: A horzsak fogalma, szöveti

jellege és genetikája — Notion, textúrái characteristics and genetics of puniice
— rioHHTHe, crpyKTypa 11 reHexHKa neMSbi. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. év-
rl, I. rész, 1964, 535— 555. 2 tábla, 4 ábra, i táblázat, ang. or. R.

P e s t h y E. lásd Szádeczky-Kardoss E.
Petrova G. N. (Moszkva) ; A földmágneses tér évszázados változásainak tanul-

j

mányozása paleoniágneses módszerrel — Hay^eniie BCKOBbix Bapnamiií reoMar-

í. HHTHOro noJiH c naJieoMarHiiTHbiM MexoaoM — The investigation of secular varia-
i tions of the geomagnetic field with paleomagnetic method. Geofizikai Közlemények,

XIII, 1964, 211 — 21Z, or. ang. R.
Pécsi M. : Ten years of physico-geographic research in Hungary. Akadémiai Kiadó,

Budapest, 1964, i — 132, 97 ábra, bibliográfia.

P é c s i M. ; Les recherches concemant le Ouaternaire de Hongrie. Bulletin trimestriel,

BRGM, Paris, No 65—1964, No 66 — 1965, i — 10, 1—7, 2 melléklet, 12 ábra
Pécsi M.: A magyar középhegységek geomorfológiai kutatásának újabb kérdései —

HoBbie Bonpocbi reoMop(})OJ]onmecKoro nayBemiH BenrepcKoro^ cpeaHeropbH —
New problems of the Hungárián Central Mountains. Földrajzi Értesít, 13, 1964,
I— 29, 20 ábra, or. ang. R.

Pécsi M. : A magyarországi szerkezeti talajok kronológiai kérdései — Die chronologi-
schen Probleme dér ungarischen Strukturböden. Földrajzi Értesit, 13, 1964,
141 — 156, 10 ábra, i táblázat, ném. R.

Pintér Anna: A gravitációs tér évszázados változásáról — BeKOsaH Bapiianmi
nojiH CHJibi XH>KecxH — The secular variation of the gravity field. Geofizikai Közle-
mények, XHI, 1964, 7 — 20, 8 ábra, or. ang. R.

Pintér Anna — Aczél Ételka: Javaslat a Kárpátokat harántoló nemzetközi
’ geofizikai mérések tervezésére a recens kéregmozgások vizsgálata céljából —
' ripeA.no>KeHiie 0 npoeKxiipoBaHnii .MOKAyHapoAHWx reo(})H3iiMecKiix iiaMepeHiin no

npocjjiiAAM, nepeceKaiomn.M Kapnaxbi, aaa nayBeHiin coBpe.Mennbix ABH>KeHiin ae.wHon

KOpbi — Ein Vorschlag über die Planmig internationaler geophysikalischerMessungen
durch die Kárpátén, um die gegenwártigen Erdkrustenbewegungen zu imtersu-
chen. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 213 — 218, i ábra, or. ném. R .

Pintér Anna — Ád ám O. — >Szénás Gy. :A Magyar medence regionális gra-
vitációs értelmezési problémái — O npoÖAe.uax iicxoAKOBaHiiA penionaAbHbix ano-
.Maann hoah cmibi XH>Kecxii b BenrepcKO.M uaccenne — Régiónál gravity interpreta-
tion in the Hungárián hasin. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 315 — 328, 10

I

ábra, or. ang. R.
P o

j j á k T. : Az ásvány-földtani tudományok oktatásának története Magyarországon
! a felsfokú bánya- és kohómérnöki szakképzésben — Hcxopun ripenoAaBaHim

j

reojioro-MHHepajioriBiecKiix nayx b BbimeyBeöiio.M ropnoM n .MexajuiyprnnecKOM
aaneACHUH Bem pun — Geschichte des Unterrichts dér mineralogischen mid
geologischen Wissenschaften in dér Fachbildmig von Berg- und Hütteningenieu-
ren in Ungarn — History of the teaching of mineralogic and geologic Sciences in

Hungary in the field of the professional training of mining and metallurgical engi-
neers. Bányászati Lapok, 97, 1964, 638 — 644, 3 ábra

Póka Teréz — Simó B.: Kszénhamu-elemzések a nagybátonyi barnakszén-
piroxénandezit kontaktusból — Kohlenascheanalysen von Proben aus deni Kon-
takt von Braunkohle-Pyroxenandesit bei Nagybátony. Földtani Közlöny, 94,
1964, 89— 95, I ábra, néni. R.

Póka Teréz lásd B o g n á r L.
Posgay K.:A szeizmikus módszerek legújabb eredményei és alkalmazásuknak lehet-

ségei. Mérnöki Továbbképz Intézet eladássorozata 4307. sz. 1964, i — 59, 45 ábra
Posgay K. lásd M i t u c h E.
P i' b e r L. : A Hámori tározó hidrológiailag lehetséges bvítése. \’izügyi Közlemények,

1964, 629— 627, 5 ,
ábra

R a d ó c z G y.: A nyugalmi vízszint szerepe a niátraalji földes-fás barnakszéntelepek
azonosításában — Rolle des Ruhespiegels bei Identifizierung dér erdigen-hölzigen
Braunkohlenflöze am Fusse des Mátra-Gebirges — The role of the static water
level in identifying the lignité beds at Mátraalja. Hidrológiai Közlöny, 44, 1964,
511 — 513, 3 ábra, néni. ang. R.

Rappné Sík Stefánia — Földváriné Vogl INI ári a: Talajvizek rendsze-
res nyonielenivizsgálata — Systeniatic investigation of the niinor elenients of
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ground waters — CHcxeMaTimecKoe nsy^eHHe MHKpo3Jie.MeHTOB b rpyHXOBbix :

BOAax. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 113 — 123, 6 melléklet, '

2 ábra, ang. or. R.
;

Rákosi L,.; Bükkábrány 15/8. sz. fúrás paünológiai vizsgálata. Földtani Kutatás,'
VI, 1963, 4. sz., 24— 30, 2 tábla, I ábra

Rásky Klára: Studies of the Tertiary plánt remains from Hungary. Magyar Nemzeti
'

Múzeum — Természettudományi Múzeum Évkönyve, 56, 1964, 63— 96, 12 tábla,

5 ábra
R á s o n y i L,. : Kísérlet a Föld kérgének tengerrl való átfúrására. Hidrológiai Tájé-

koztató, 1963, 149— 150, 3 ábra
Rásonyi T. : Korea földtani viszonyai, ásványkincsei. Földtani Kutatás, VII, 1964,

2 - 3
;

sz- 49-53. I ábra
Rásonyi L.: Földtani kutatás tárgykörével kapcsolatos külföldi folyóiratcikkek és

könyvek. Földtani Kutatás, VII, 1964, 2— 3. sz. 54— 60.

Renner J.: A függvonalelliajlás Magyarország egyes területein — OxKJiOHeHiie
oxBCca B HeKOXopbix paüoHax BenrpHH — Deviation of the vertical in certain areas
of Hungary. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 33— 37, 2 ábra, or. ang. R.

Renner J.: The Eötvös experiment. Amiales Univ. Budapestinensis, Sectio Geo-
logica, VII, 1963, Budapest, 1964, 9—18, 2 ábra

Rónai A. : A síkvidékek földtani kutatásának jelentsége — L’importance des recher-
ches géologiques dans les régions plaines — SnaHeiiiie reojionmecKoro Hccjre/xosa-

HiiH paBHHH.A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 5—17, 3 melléklet,

fr. or. R.
Rónai A. : A dunántxili és alföldi negyedkori képzdmények érintkezése Paks és

Szekszárd között — Contact des formations quatemaires de la Transdanubie et de
la Grande Plaine Hongroise entre Paks et Szekszárd — KoHxaKX nexBepxuHHbix
oSpasoBaHiiii SaayHaiicKoro xpaji 11

^
Bojibuion BcHrepcKOÜ Hns.vieHHOCxii ,Me>Kay

ropoaaMii IlaKLU 11 CcKcapa. A MAPI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész,

1964, 19—30, 6 ábra, fr. or. R.
Rónai A. : Hydrologiéal study of the quaternary deposits of the Great Hungárián Piain.

Bulletin de l’Association Internationale d'Hydrogéologie Scientifique, Gentbrugge,
1964, IX, No 3, 24— 30.

Rózsavölgyi J.: Die mineralogische Untersuchung dér Bohrkerne (in: Tata. Eine
mittelpaláolithische Travertin-Siedlung in Ungani. Akadémiai Kiadó, Budapest,

1964), 31—33, I ábra, 2 táblázat
Rózsavölgyi J. lásd K r i v á n P.

Salát I’. : Az artézi kutak vizének lehlése kifolyáskor — Die Abkühhmg des Wassers
artesischer Braunén beim Ausfluss — Oxna>KaeHiie boah apxesi-iaHCKnx Koaoa-
HCB npii iicxeKaHiiii. Mag\*ar Geofizika, V, 1964, 86— 96, 2 táblázat, ném. or. R.

S a r u d i I. lásd K o c h S.

S c h a f a r z i k F. — V e n d 1 A. — P a p p F.; Geológiai kirándulások Budapest kör-

nyékén. 3. kiadás, IMszaki Köny\'kiadó, Budapest, 1964, 1—296, i térkép (Munka-
társak: H o r u s i t z k y P'.. M á n d y T., B i d 1 ó G., P a á 1 T., B o d a J.,
Kieb B., Pusztai G y. és mások), 123 ábra, i függelék

Scheffer V.: Geophysical investigation of the geothermal zones of the Earth —
Geophysikalische L^ntersuchung dér geothermischen Gebiete dér Erde — Investi-

gation géophysique des zones géothermiques de la térré — Feo(J)ii3iiMecKoe

iiayacHiie reoxep.MimecKiix 30h 3e.M.xii. Acta Technica, 47, Series geodaetica et

geophysica, 5, fasc. 3 — 4, 1964, 409— 430, 13 ábra, ném. fr. or. R.
Scheffer V.: A magyar kolajbányászat 25 éves jubileuma. Magyar Geofizika, IV,

1963, 3-4. sz., 165-166.
c h e f f e r V. >-A Föld geotermikus zónáinak geofizikai vizsgálata. Magyar Geofizika,

V, 1964, 3. sz., I — 17, 12 ábra, or. ném. R.
Scheffer V. : Ouestioni regionali geofisiche riguardanti la geológia dell’Appeimino.

Bollettino della Societá Geologica Italiana, Pisa, 82, 1963, 445 — 464, 9 tábla, 7
ábra

Scheffer V. : The European values of terrestrial heat flow. Geofisica e Meteorologia,

Genova, XHI, 1964, 99—103, 6 ábra, i táblázat
Scheffer : II flusso di calore terrestre in Európa. Rendiconti dél Seniinario della

I'acoltá di Scienze deirUniversitá di Cagliari, Cagliari, XXXIV, 1964, i — 13,

6 ábra, i táblázat.

K. S c h e y I 1 o 11 a: A Magyar Állami Földtani Intézet könjratára, 1961 — La Biblio-

théque de l’Institut -Géologique de Hongrie, 1961 — Biiö.xiioxeKa BenrepcKoro
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FeoJiorHqecKoro HHCxiiTyra, 1961 r. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II.

rész, 1964, 87— 90, fr. or. R.
Schmidt E. R. :A vízföldtani osztály 1961. évi mködése — Activité de la section

hydrogéologique en 1961 — ÉeHTejibHOCTb nuporeojiorimecKoro oxAejia b 1961

r. A MAPI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 49— 52, fr. or. R.
Schmidt R. R.:A liévízkutatás módszerei és eredményei Magyarországon — Metho-

'den vmd Ergebnisse dér Thermalwasserforschungen in Ungarn — MeroAbi Hccae-
flOBaHHH TcpMaJibHíjix BOA II AOCTiirHyTbic pesyAbTaxbi b BeHrpiiii. A MAPI Évi
Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 53 — 66, i ábra, i táblázat, ném. or. R.

Schmidt E. R. : A vízföldtani kutatások 9 évtizede a M. All. P'öldtani Intézetben —
9 Jahrzehnte hyxlrogeologischer Forschung in dér Ungarischen Landesanstalt für
Geologie. Hidrológiai Közlöny, 44, 1964, 173— 176, néni. R.

Schmidt E. R. : Vizföldtani, sföldrajzi és hegységszerkezeti összefüggések — Hydro-
geologische, paláogeographische und tektonische Beziehímgen — Relationships
between hydrogeology', topography and mountain structure. Hidrológiai Közlöny,

44, 1964, 265— 266, 3 ábra, ném. ang. R.
Schréter Z.:Halaváts Gj’ula. Hidrológiai Tájékoztató, 1963, 5 — 6.

Sebestyén K. — Morvái E. — Karas Gy. — Karas G y.-n é; Vizsgálatok
vízkutató fúrások mennyiségi kiértékelésével kapcsolatban — HccACAOBaHim b

oüJiacTii KOAiuiecTBeHHoii iiHTepiipeTamiii icaporaiKHbix MarepiiaAOB cKsaiKiiH, öypH-
LAHXCA na BOAy — Study fór quantitative interpretation of waterwell-logs. Geo-
fizikai Közlemények, XIII, 1964, 123— 134, 8 ábra, or. ang. R.

Sebestyén K. — A 11 d r á s s L. — M o r v a i E. : Mélyfúrási geofizikai mérések
alkalmazása a bauxitkutatásban — O ripiiMeiieHnii npo.Mi.iCjiOBO-reoijiiisiiMecKiix pa-
6ot b noiiCKax öoKCiiTOBbix saJiOKeü — Well-logging in the bauxite-prospecting.
Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 369— 378, 5 ábra, i táblázat, or. ang. R.

Senes J. (Bratislava) : A Sturovo— Dorog—Tokodi alsó-oligocén problémái. Földtani
Kutatás, VII, 1964, 2— 3. sz. 31—36, 2 táblázat

Senes J. (Bratislava) : Az üledékképzdéssel egyidej kéregmozgások idbeli helyzete
a szedimentációs ciklusokban. Földtani Kutatás, VH, 1964, 2— 3. sz., 36— 41, 2

ábra, i táblázat
erényi Erzsébet lásd 1 . Perlaki Elvira
ó B . lásd Szádeczk y-K a r d o s s E.
ó B . lásd Póka Teréz
o n c s i c s P. lásd Kedves M.
o r F. : A Baranyai-szigethegységek és a Dráva menti síkság éghajlata — Das Kiima
dér Inselgebirge imd dér Drauebene in Baranya. Értekezések 1963 — A MTA
Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, 115--

135. 15 táblázat, ném. R.
S i p o s s Z. : Adatok az Esztergom vidéki oligocén képzdmények fácies viszonyaihoz

— Contribution to the knowledge of the facies conditions of the Oligocene in the
surroimdings of Esztergom, Hmigary. F'öldtani Közlöny’, 94, 1964, 206— 212, 4
ábra, ang. R.

S i p o s s Z. : A Dorogi-medence oligocén képzdményeinek kifejldési típusai — Fazies-
typen dér oligozánen Bildungen des Doroger Beckens — J>amiaAbHbie xiinbi oaii-

rouenoBbix oSpasoBaHiiii ÉoporcKoro öacceriHa. A mAFI Évi Jelentése az 1961.
évrl, I. rész, 1964, 355 — 367, 5 ábra, i melléklet, ném. or. R.

S i p o s s Z. lásd Csalagovits I.

Somi a i F'.: Vízfeltáró fúrások anyagfeldolgozása. Földtani Kutatás, \T, 1963, 4. sz.

34— 38, 2 ábra
Somogyi S.;A szikes talajok képzdésének földrajzi tényezi Magyarországon —

FeorpaijiiiHecKHe (jianxopbi oOpasoBauHA coAOHMaKOB b Beurpiiii. Éöldrajzi Köz-
lemények, XII, 1964, 219— 244, II ábra, i táblázat, bibliográfia, or. R.

S o ó s E. ; Eine objektíve INIethode zr Bestimmimg dér Reflexión dér IVIikro-Opakmine-
rahen und Gesteinsgemengteile. Acta Geologica, VIII, 1964, 3 — 18, 4 ábra, i táb-
lázat

S o ó s E. : Kohlenpetrographische mid kohlenchemische Untersuclumgen des Melano-
resinits. Acta Geologica, VIII, 1964, 145 — 162, 6 ábra, i táblázat

S o ó s E. : A melanorezinit kszénkémiai és szénkzettani vizsgálata. Kszén és Kolaj
anyagismereti monográfia sorozat 2. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964,
1 — 73, 9 ábra, 5 táblázat, bibliográfia

Stegena E.: Flüssigkeits- und Gasmigration in dér Tiefe auf dem Gebiete des Ungari-
schen Beckens. IV. Internationale wissenschaftliche Konferenz über chemische
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und physikalisclie Probleme dér Erkundung und Förderung von Erdi und Erd-
gas, Brno, 1964. 1 — 8, 3 ábra

S t e g e n a L. : Geophysikalisclie Erforschung dér Tiefstruktur Ungarns. Vortráge des
Bad Kreuznacher Kolloquiums, Mainz, 1964, 2 táblázat, ii ábra, soksz.

S t e g e n a L. : Magyarország geotermikus térképei — FeoTep.MimecKiie Kapxbi BeHrpnii
— Geothennic maps of Hungary. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 221 — 230,
2 táblázat, 5 ábra, or. ang. R.

Stegena E.: The structure of the Earth’s crust in Hungary. Acta Geologica, VHI,
1964, 413 — 431, II ábra, i táblázat

S t e li 1 i k B.: A ,,Gömori karszt” csehszlovák szakaszáról Magyarország területére át-

folyó vízmennyiség — PacxoA boaw, npiixoAHuieficH na TeppiiTopmo BeHrpmi c

MexocjioBauKoro yBacxKa cKapcxa Fe.Mepo — Die vöm tschechoslovakischen Ab-
schnitt des Karsts zu ,,Gömör” nach Ungarn fliessende Wassermenge. Hidro-
lógiai Közlöny, 44, 1964, 506— 510, i ábra, 3 táblázat, or. ném. R.

Stieb er J.: Die anthrakotomische Untersuchung dér Holzkohlen (in: Tata. Eine
mittelpaláolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest,

1964), 79— 82, I tábla
S t i e b e r J. lásd J á r a i n é K o 111 1 ó d i Magda
vS t r a u s z L. : Caecimt (Prolongicaecum ) prolongatum n. sg. n. sp. (Gastropoda) a Gánt

környéki eocénbl — Über Caecum (Prolongicaecum) prolongatum n. sg. n. sp.

(Gastropoda ) aus dem Eozán dér Umgebung von Gánt in Ungarn — Caecum (Pro-
longicaeciimj prolongatum n. sg. n. sp. H3 aoíienoBbix oxjioweHiiií OKpecxnocxH c.

Fanx. A MAPI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 259—262, i ábra, ném.
or. R.

Szabad vár y L. — vSzabó Margit: Geoelektromos bauxitkutató mérések
a Bakony hegységben — FeosjieKxpimecKiie oKCiixopasBeaoHHbie paoxbi b pa-

uone ropbi BaKOHb — Geoelectric measurements in the Bakony mountains fór

bauxite prospecting. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 263 — 272, 5 ábra, or.

ang. R.
Szabó P. Z.: A regionális tervezés, komplex feladatai a természeti földrajzi kutató-

munka szempontjából — Über die Bedeutung dér physisch-geographischen Wis-
senschaft für die komplexe lyösung volkswirtschaftlicher Aufgaben. Értekezések

1963 — A MTA Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1964, 33 — 65, néni. R.

Szabó P. Z.: A természeti földrajz szerepe a regionális tervezésben és a tervfeladatok

komplex megoldásában. Magyar Tudomány, 1964, 203 — 208.

Szabó P. Z.: A Dráva alföldi jelleg síkságának alaktana — Feo.Mop(j)OJiorH5i hm3-

.neHHon paBHUHbi peKii Epasa — Geoniorphologie dér Drava-Ebene von ,,AEöld”-

Typus. Földrajzi Értesít, 13, 1964, 261 — 275, 5 ábra, or. ném. R.
S z a 1 a i T. : Epirogene Bewegungen des pannonischen Intemids und seiner Kordilleren.

Acta Geologica, Vili, 1964, 357— 363, 2 ábra
Szalai T. : A Tisia epirogén mozgásai. A Nyugati Kárpátok és az Alföld között a

mélybe süllyedt kordillera földtörténeti szerepe — Epirogene Bewegungen dér

Tisia (Internid des Pannonikums) . Die erdgeschichtliche Bedeutung dér zwischen
den Westkarpaten und dem Alföld in die Tiefe gesunkenen Kordillere. Geofizikai

Közlemények, XII, 1964, loi — 123, i ábra, néni. R.
Szalai M. — S z é n á s G y. — Z i 1 a h i-S e b e s s L. : Kzetfizikai paraméterek

kódolása és lyukkártyás tárolása gépi számítás céljából — KoAnpoBamie (J)ii3ii-

•lecKiix napa.McxpoB ropnbix nopoa 11 xpaneHiie iix na nepijiOKapxax ajih npoBeae-

Him BbiBiic.neHiin na CMexHO-peinaiouiiix .Mainimax — Physical and other rock-

properties turnéd int codes fór storage and electronic computation. Geofizikai

Közlemények, XIII, 1964, 495— 502, 3 ábra, i táblázat, or. ang. R.
Szádeczk y-K a r d o s s E.: CxpyKxypbi nopoA 11 iiaMeneHue pe>Kii.\ia nexymix b xoac

3BO.niouim 3e.\uiii. Xii.miih SeMHoii Kopi>i, II, Moszkva, 1964, 22 — 35.
Szádeczk y-K a r d o s s E. ; Földtudományi irányzatok itthon és külföldön. Magyar

Tudomány, 7, 1964, 437— 442.
Szádeczk y-K a r d o s s E. : A geokémiai érckutatás alapelvei. I'öldtani Kutatás,

VII, 1964, I. sz. 1—9, 5 ábra
Szádeczk y-K a r d o s s É. : A geokémiai érckutatás alapelvei. Mérnöki Továbbképz

Intézet eladássorozata 4232, sz. 1964, 1 — 22, 5 ábra
Szádeczk y-K a r d o s s E. : Grosstektonische Betrachtungen über Magmatektonik

und Magmachemismus des innerkarpatischen Vulkanismus. Acta Geologica, VIII,

1964, 433—454, 9 ábra
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Szádeczk y-K a r d o s s E. ; On the origin of the heavy metallic ions of hydrother-
mal ores. Acta Geologica, VIII, 1964, 189-— 192, i táblázat

Szádeczk y-K ardoss E. — Pesthy E. — Kliburszky B. — Bárdos sy
Gy. — Simó B.: Complex experimental petrologic investigations on the inter-

change of rocks and magma, Acta Geologica, VIII, 1964, 71—82, i ábra, 3 táblázat
Szádeczk y-K ardoss E. — Soós 1,.: Barnakszenek szénkzettani gyorselem-

zése és a lápöves rendszer. Kszén és Kolaj anyagismereti monográfia sorozat
I. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, 1—69, 4 tábla, 8 táblázat, 7 ábra

Szádeczk y-K ardoss E. — Pesthy E.: Experimental measurements of igneous
contamination of volcanic masses. Association Internationale de Volcanologie,
Róma, 1964^ 14 — 15 (Abstracts)

Szebényi E.: Ásványi nyersanyag készletmeghatározás hibaszázalékának számítása.
Földtani Kutatás, VI, IJ963, 4. sz. 7

— n, 2 ábra
Szebényi E.;A Magyar Állami Földtani Intézet adattára, 1961 — E’Archive de

rinstitut Géologique de Hongrie, 1961 — reo({)OHfl BeHrepcKOro PeojionmecKoro
HHCTiiTyra, 1961 r. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 79— 86,

2 ábra, fr. or. R.
Szederkényi T.:A baranyai Duna menti mezozóos szigetrögök földtani viszonyai

— Geologische Verháltnisse dér mesozoischen Inselberge lángs dér Donau im
Komitat Baranya (Südnngarn). Földtani Közlöny, 94, 1964, 27— 32, 2 ábra, ném.
R.

Szemerédy P.: Az atomfizikai magnetoniéterekrl. Magyar Geofizika, IV, 1963,.

129— 133, I ábra, or. ném. R.
Szemerédy P. lásd M á r t o n P.

Szentes F.: Hongrie (in: Tectonique de l’Europe. Maison d’Édition ,,Nauka” —
Maison d’Édition ,,Nedra”, Moszkva, 1964), 307--310, i ábra

Szentes F. : Tiefkrustenstruktur Ungarns (in: Recueil en riionueur de l’académicien
lovtcho Smilov I o v t c h e v Szófia, 1964), 203— 208.

Szentes F. : Magyarország áttekint földtani térképsorozatának új kiadása — Nou-
velle édition de la série de cartes géologiques générales de la Hongrie — HoBoe
HsaaHHe cepim osopHoii reoaornaecKou Kaprbi Bearpnii. A MÁFI Évi Jelentése
az 1961. évrl, II, rész, 1964, 69— 76, fr. or. R.

Szepesi! ázy K.:A taranyi terület miocén képzdményei. A Kolaj és Földgázbá-
nyászat Tudományos Mszaki Közleményei, 1964, 151 — 154.

Szepesházy K.:A szentai biotit-andezit kzettani vizsgálata. A Kolaj és F'öld-

gázbányászat Tudományos Mszaki Közleményei, 1964, 155— 157.
Szered ai E. lásd Ó d o r E.
Székely A.: A Mátra természeti földrajza — Die physische Geographie des Mátra-

' Gebirges. Földrajzi Közlemények, XII, 1964, 199— 218, 15 ábra, néni. R.

I

Székely E. : Bányászati alapismeretek. Ipari szakkönyvtár. Mszaki Könyvkiadó,
;

_
Budapest, 1964, 1 — 272, 207 ábra

Székyné Fux Vilma: Propilitesedés és kálimetaszomatózisTokaji-hegységi vizsgá-
latok tükrében — Propylitisieruug und Kalimetasomatose im Spiegel dér im Tokaj-
gebirge durchgeführten Untersuchungen. Földtani Közlöny, 94, 1964, 409— 421,
6 ábra, 2 táblázat, ném. R.

Székyné Fux Vilma: Propylitization and potassium metasomatism. Acta Geolo-

^ ^

gica, VHI, 1964, 97—117, 8 ábra, 4 táblázat

í

Székyné Fux Vilma: Kristálytan (Ásványtan I.) I. éves vegyészhallgatók szá-
mára. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, 1964, i— 201, 147 ábra, soksz.

Szénás Gy. — Nagy Magdolna: A Magyar medence sajátos geofizikai alkata —
CneuH^HMecKoe reo(j)H3HMeci<oe cxpoeHiie BenrepcKoro accenHa — The spe-

i cific geophysical feature of the Hungárián basin. Geofizikai Közlemények, XIII,
1964, 231 — 240, 8 ábra, or. ang. R.

j

Szénás Gy.

:

Néhány megjegyzés a magyarországi földkéregrl — HeKOTopbie sane-

]

HaHHH c CTpoeHHii seMHO Kopbi B Beurpiiii — vSome remarks concertiing the
Earth’s cmst in Hungary. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 301—303, or.

ang. R.
Szilágyiné Cziffery G. : Alsó pannon fenytoboz Szilágyról. Magyar Nemzeti

Múzemn — Természettudományi Múzeum Évkönyve, 56, 1964, 129— 130,
2 ábra

Szilágy iné Cziffery G. lásd Andreánszky G.
Szilvágyi I.: Mszaki földtan. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, 1964, i — 210,

163 ábra, soksz.
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Szilvágyi I.: Ábrázoló geometria I. éves geológus hallgatók részére. Egyetemi jegy-
zet, Tankönyvkiadó, 1964, i — 139, 180 ábra, soksz.

Szolnoki J.: A kszén mikrobiológiai oxidációja — Microbiological oxidation of '

coal. Földtani Közlöny, 94, 1964, 371—378, 2 ábra, i táblázat, ang. R. '

Szolnoki J. — Bognár E-: Experiments on the biogenic oxidation of somé sül-
\

phide ores. Acta Geologica, VIII, 1964, 179—187, i ábra, i táblázat
;

Sztrókay K. I.:A földtudományok helyzete és jelentsége természettudományos
képzésünkben. Felsoktatási Szende, 13, 1964, 723— 727. J

Sztrókay K. I.: Ércmikroszkópia (Ércföldtani gyakorlat I.) Egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, 1964, 1—85, 27 ábra, soksz.

I

Takács P. lásd K. FelediKatalin.
Tasnádi Kubacska A. szerk.: Az élvilág fejldéstörténete. Gondolat Kiadó,

Budapest, 1964, 1—642.
Tasnádi Kubacska A. : Élet és halál az svilágban (in: Az élvilág fejldéstörté-

'

nete. Gondolat Kiadó, Budapest, 1964), 549— 638, 16 tábla, 60 ábra
;

Tasnádi Kubacska A.: Present state and progress of Palaeopathology. Acta
Geologica, Vili, 1964, 193 — 201.

Tasnádi Kubacska A.: A Magyar Állami Földtani Intézet múzeiuna, 1961 —
Le Musée de ITnstitut Géologique de Hongríe, 1961 — MyacH BenrepcKOro

,

PeojiormiecKoro llHCTUTyra 1961 . A ÍMAFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II.

rész,. 1964, 91—94, fr. or. R.
Tatár J.; Radioaktív lyukszelvényezés fejldésének irányai. Magyar Geofizika V, 1

1964, 3. sz. 18— 22, or. néni. R.
'

Tatár J . : Application of nuclear geophysics fór quality determinations of brown coals.
‘

Acta Geologica, áTII, 1964, 163 — 178, 7 ábra, 7 táblázat :

Tatár J . : Anwendung dér Neutronen-induzierten Reaktion zr Schnellanalyse von
j

Bauxit — Application of neutron activation fór speed}' bauxite analysis — 1

L'application de l’activation pár neutrons á l’analyse rapidé des bauxites — 1

— O npii.MeHeHiiii aKTiiBauim HenTpoHauii aan ycKopcHHOro anajiiiaa okchtob.
|

Acta Technica, 47, Series geodaetica et geophysica, 5, fasc. 3 — 4, 1964, 455 — 466, j

3 ábra, 2 táblázat, ang. fr. or. R.
^Tatár J. : Bauxitminták alumínium- és szüíciunitartalmának gyors meghatározása
j

neutronaktiválásos anahzissel — O npimeHeHiiii .MCToaa HenTpoHHoh aKTiiBamni
|

aan ycKopcHHoro aHaaiiaa öokciitob — The application of neutron-activation fór
j

quick analysis of bauxites. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 463— 475, 7 ábra,
^

3 táblázat, or. ang. R.
j

Tatár J.: Nukleáris geofizika alkalmazása barnakszenek minségének meghatározá-
|

Sára — O npii.MeneHiiii MemioB naepHoíi reo(j)ii3iiKii onpeaejicHiiH Ka^ecTBa
ypbix Ka.ueHHhix ymcil — The application of nuclear geophysics to determine j

the quality of coals. Geofizikai Közlemények, XIII, 1964, 477— 493, 7 ábra, 7
táblázat, or. ang. R.

T á r c z y’-H o r n o c h A. — V e n d e 1 IM. : Ásványvíz-kutatások a Fert-vidéken. , ;

Természettudományi Közlöny, VIII (95), 1964, 6. sz., 280—282, 4 ábra ^

C s. T e p 1 á n s z k y Erika: IMátrafüred és Mátraháza környékének földtani vizsgá-
;

lata — Examen géologique des environs de IMátrafüred et ^Mátraháza — PeoJiorn-
MecKoe iiccjiejOBaHiie OKpecTHOcxii cc. .Maxpajiiopea 11 Maxpaxaaa. -L mAFI Évi i

Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 451—459, 3 ábra, fr. or. R.
T i h a n y i L.: A feltör vizekrl. Magyar Geofizika, V, 1964. 4. sz. 28— 43, 9 ábra, or. '

néni. R. .

T i 1 e s c h L. : ^Megjegyzések a pusztaföldvári szénhidrogén telepek földtani felépítésé- i

vei és lemvelésével kapcsolatban — SaAieMaHiui oxnociiTcabHO reoaormiecKon ;

cxpyKxypbi II paapaoxKii yracBoaopoqHbix saaeiKeíí Plycxaijie.xbflBap — Bemer-
kungen ziini geologischen Aufbau dér KWSt-Lagerstátten von Pusztaföldvár
und ihre Nutzbarmachung — Comments on the geoíogic structure of the hydro- .

carbon deposits in Pusztaföldvár and their exploration. Bányászati Lapok, 97,

1964, 426— 436, 9 ábra, or. néni. ang. R.
:

Tokody !<.: Die Mineralien von Aranyosvölgy und Boldogkváralja iiii Tokajer
Gebirge. IMagyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi IMúzeum Évkönyve
56, 1964, 9— 15, I ábra

Tolnay V e r a: A kzetelemzés néhány problémájáról — Sur quelques problénies

de l’analyse chiniique des roches — 0 HCKOxopbix npoae.uax anaansa ropHUx
nopoq. A MAFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 131 — 135, i ábra, 3
táblázat, fr. or. R.
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Tolnay Vera lásd Erdélyi J.
Török E. ; A szobi Csákhegy mszaki-földtani vizsgálata. Az Építipari és Közlekedési

Mszaki Egyetem Tudományos Közleményei, X, 1964, 167—184, 7 ábra, 7 táblá-

zat
Török E. ; Adatok a Marcal-völgy hidromorfológiájáhoe. Hidrológiai Tájékoztató, 1963,

28— 31, 2 ábra
Török E. lásd B i d 1 ó G.
Tregele K.; Emlékezés dr. Papp Károlyról. Földtani Kutatás, VI, 1963,

4. sz. 1 — 2, I ábra
U b e 1

1

K. : A folyó- és talajvíz összefüggése a Dxma mentén — Ceasb MOKgy peKOií h
ypOBHeivi rpvHTOBbix boa BgOAb ,üyHaA — Surface and ground water relationships

aíong the Danube river. Hidrológiai Közlöny, 44, 1964, 193— 200, ii ábra, or.

ang. R.
U n g á r T. : Térfogatváltozó talaj szegedi elfordulása. Mélyépítéstudományi Szemle,

XI, 1961, 497— 499, 4 ábra
Ungár T.: Színváltozó szerves talajok. Mélyépítéstudományi Szemle, XIII, 1963,

519— 524, 6 ábra
Ungár T.: Eöszfajták fizikai sajátságai — cpnsH'iecKHe cbohctba neccoBHAHbix

rpyHTOB — Physical properties of loessial soils. Hidrológiai Közlöny, 44, 1964,

537— 545, 9 ábra, i táblázat, or. ang. R.
Ungár T. : Szeged geotechnikai adottságai — Caractéres géotechniques de Szeged —

Über die geotechnischen Gegebenheiten von Szeged. A METESZ szegedi Intéz-
bizottságának Évkönyve, Szeged, 1964, 135— 158, 12 ábra, fr. ném. R.

Urbancsek J. szerk. : Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere I. Országos
Vízügyi Figazgatóság kiadása, Budapest, 1963, i — 366, 8 ábra, 25 melléklet, soksz.

Vadász É.:Lamarckés kora. Földtani Közlöny, 94, 1964, 150— 152.
Vadász E. : Bizonytalan életnyom-alakulatok a permi rétegekbl — Traces de vie

incertaines des couches permiennes de la montagne Mecsek. Földtani Közlöny,

94, 1964, 382 — 384, I tálDla, I ábra, fr. R.
Vadász É. ; Riolittufában szenesedett fatörzs együttes vizsgálata — Examen collectif

d’un tronc carbonisé dans le tuf rhyolithique. Földtani Közlöny, 94, 1964, 385— 387,
fr. R.

Vadász E.: Eötvös Torán d, a tudós és mveldéspolitikus írásaiból. Földtani
Közlöny, 94, 1964, 402 — 403.

Vadász E. : Geological problems of fossd wood in Hungary. Acta Geologica, \TII,

1964, 1 19— 143, 10 ábra
Vadász E. ; Hozzászólás G e 1 e

j
i S. ,, Beszámoló a Mszaki Tudományok Osztályá-

nak mimkájáról” c. eladásához. A MTA Mszaki Tudományok Osztályának Köz-
leményei, 33, 1964, 39— 42.

Vadász E.: Vorwort (in: Tata. Eine mittelpaláolithischeTravertin-Siedlung in Ungam.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964), 7— 8.

Vadász E. : Az egyetemi geológus nevelés-oktatás hiányai — nehézségei. F'elsokta-
tási Szemle, 13, 1964, 666— 669.

Vanhoorne R. lásd Greguss P.
Varga Gy. :A Mátrahegység középs és keleti részének kzettelérei — Gesteinsgánge

des zentralen und östhchen Teiles des Mátra-Gebirges — ,IlaíÍKH uenTpanbHOH
H BOCTOHHOH MacTCH pop Matpa. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész,

1964, 431—449, I melléklet, 2 tábla, 10 ábra, 3 táblázat, ném. or. R.
N. V a r g.a Sarolta— Székely Ágnes: A karbonátos kzetek agyagásványai-

nak dúsítása az agyagásvány-szerkezet ehroncsolása nélkül — Enrichissement des
constituants argüeux des roches carbonatées sans détérioration de la structure des
minéraux argüeux — OorameHne PAHHHCTbix MHHepaAOB KapOHaxHbix nopog ea
HapyiueHHA cxpyKTypbi raHHHCTbix MUHepaaoB. — A MÁFI Évi Jelentése az 1961.
évrl, II. rész, 1964, 125— 130, i ábra, fr. or. R.

Vendel M. ; Sopron. Á környék földtani felépítése. Természettudományi Közlöny,
VIII (95), 1964, 6. sz., 246— 249, 4 ábra

Vendel M. — Kisházi P.; Összefüggések melegforrások és karsztvizek között
a Dimántúli Középhegységben me^igyelt viszonyok alapján II. rész. A MTA
Mszaki Tudományok Osztályának Közleményei, 33, 1964, 205 — 234, 12 táblázat

Vendel M. lásd T á r c z y-H o r n o c h A.
Venkatachala B. S. — Góczán F.: The spore-pollen flóra of the Hímgarian

,,Kössen facies”. Acta Geologica, VIII, 1964, 203— 228, 8 ábra, 3 tábla, 3 táblázat
Ver J. lásd Á d á m A.

7 Földtani közlöny
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V é g h A n n a — i c z i á n I. : Petrographische Untersuchungen an den Silexwerk-
zeugen (in: Tata. Eine mittelpaláolithische Travertin-Siedlung in Ungam. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1964), 129— 131, i tábla

\" é g h S. ; A bakonyi fdolomit rétegtani kérdései — Stratigraphische B'ragen des Haupt-
dolomits im Bakonygébirge. Földtani Közlöny, 94, 1964, 327— 339, i tábla, 4 ábra,
2 táblázat, ném. R.

é g li S. ; A Szentgál 7. sz. kutatófúrás (Bakonyhegység) fels-triász rétegsora — Série
triasique supérieure du forage de recherche Szentgál No 7 (Montagne Bakony) —
— BepxHeTpiiacoBaH xojiuia pasBcaoMHOM CKBa>KHHbi CeHtraji Ns 7 (ropbi BaKOHb).
A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 209—215, 3 ábra, fr,

or. R.
Végliné Neubrandt Erzsébet: Nemércek földtana és felhasználása. Egye-

temi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1964, 1—344, 5^ ábra, bibliográfia, soksz.

á'éghné Neubrandt Erzsébet:A triász Megalodontidák rétegtani jelentsége
— Stratigraphische Bedeutimg dér triassischen IMegalodontiden. Földtani Közlöny,

94, 1964, 195— 205, 7 ábra, i táblázat, ném. R.
Vértes L.: Die Geschichte dér Freilegung (in: Tata. Eine mittelpaláolithische Traver-

tin-Siedlimg in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964), 9—12.
Vértes L.: Die Ausgrabung imd die archáologischen F'imde (in: Tata. Eine mittel-

paláolithische Travertin-Siedlimg in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964),

133 — 249, 28 tábla, 49 ábra, 54 táblázat, i melléklet
Vértes L. lásd K r e t z o i M.
V i c z i á n I . lásd V é g h Anna.
V i d a c s A.: Új színesércterület a Középs Mátrában. Természettudományi Közlöny,

VIII (95). 1964, 8. sz., 337— 341, 10 ábra
V i d a c s A. : A Mátrahegység részletes ércföldtani vizsgálata — Ausführliche erzgeolo-

gische Forschimg im Mátra-Gebirge — JlerajibHoe py^HoreojToruMecKoe iisy-

MCHiie rop Maxpa. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 419— 430,
1 ábra, ném. or. R.

V i g h F. lásd W i 1 1 e m s T.
Vitális G y.: Hozzászólás V á g á s I. ,,A cskutas öntözés Nógrád megyei lehet-

ségei” c. eladásához. Hidrológiai Közlöny, 44, 1964, 262— 263.
Vitális S. : Vízgazdálkodásunk jöv feladatai és a Magyar Hidrológiai Társaság. Hid-

rológiai Tájékoztató, 1963, 6—10.
Vitális S.: A bányavíz elleni védekezés fejldése és a bányavízhasznosítás. Hidrológiai

Tájékoztató, 1963, 87— 89.

Vitálisné Zilahy Eidia: Az Operculinella vaughani (C u s h m a n) faj differen-

ciálódása — Differentiation of the species Operculinella vaughani (Cushm.).
Földtani Közlöny, 94, 1964, 107—111, 3 ábra, ang. R.

Vitálisné Zilahy Lídia: Operculina-]eMe^ paleogén Foraminiferák az Eszter-

gomi medencébl — Paleogene F'oraminifera of Operculina character from the
Észtergora hasin — OopaMMHH(})epbi xnna Operculina h3 ÁcxeproMCKoro öacceÜHa.

A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, I. rész, 1964, 337— 342, 1 ábra, ang. or. R.
á'izrajzi Évkönyv 1961 — Annuaire du Service Hydrographique de Hongrie, LX\T,

Budapest, 1963, 1—408, 2 melléklet
V’ j a í o V O. S z. — G o ] e V B. T.: Paleodyction-n\2a:a.(!ivá.nydk. az albániai flisbl —

PaleodycHon-'R.esto. aus dem Flysch Albaniens — Paleodyction H3 (J)jiHma AjiöaHiiH.

A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 183— 201, 2 tábla, ném. or. R.
V

j
a 1 o V O. S z. — V a r i c s e V S z. A.: Fucoidea életnyomok az albán flisbl —

Lebensspuren von Fucoiden aus dem Flysch Albaniens — SaiviexKa 0 (})yK0Haax

H3 (})jxiiuia A.naHHH. A MÁFI Évi Jelentése az 1961. évrl, II. rész, 1964, 203— 210,

2 ábra, ném. or. R.
Vörös I. lásd Márton P.

Wagner Mária: Az aggteleki Baradla-barlang fekete színezdéseinek vizsgálata.

Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1964, 1. fz. 4— 7.

Wéber B.: Újabb növénymaradványos felskarbon kavicsok a Ny-i Mecsek helvéti

rétegeibl — Neue oberkarbonische Schotter mit Pflanzenresten aus den Helvet-
schichten des Westlichen Mecsek. Földtani Közlöny, 94, 1964, 379— 381, 1 tábla,

1 ábra, ném. R.
W e i n G 3'. : The vergenc3’-directing role of the fore-deeps in the mountains of Hungary.

Acta Geologica, VHI, 1964, 347— 355.W i 1 1 e m s T. W. — V i g h F. : Karst-h\"drology influenced by mining in Hungary.
Acta Geologica, VHI, 1964, 455— 475, 10 ábra, 2 táblázat
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\V i 1 1 e m s T. : A Dunántúli Magyar Középhegység fkarsztvízrendszerének vízmérlege
és az aktív bányavízvédelem összefüggései — Interdependence between waten
balance fór the main carstic water system in Transdanubian Central Moimtair
and active protection against carstic water inrushes — BoflHbiií ajianc rnaBHoii
CHCxeMbi KapcTOBoíi BOflbi SaflynaHCKHx CpeaHHx rop h KoppeaaunH aKTHBHoro Me-
TOga aamHTbi uiaxr ot BOgu — Zusammenhang zwischen dér Wasserbüanz des
Hauptkarstwassersystems des Transdanubischen Ungarischen Mittelgebirges imd
dem aktiven Grubenwasserschutz ^ Relations entre la balance des eaux dans
le systéme principal d’eau carstique de la Montagne Centrale de Transdanubie
et la protection active contre les venues d’eau. Bányászati Kutató Intézet Köz-
leményei, VIII, 1963, 75— 84, 7 táblázat, ang. or. ném. fr. R.

W u Le i-P o: Salient latitudinal geotectonic zones in China with notes on the related
magneto-gravity anomalies. Annales Univ. Budapestinensis, Sectio Geologica,
VII, 1963, Budapest, 1964, 83 — 97, 9 ábra

Zelenka T.:A ,,Szerencsi-öböl” szarmata tufaszintjei és fáciesei — Sarmatische Tuff-
horizonte imd Fazies des ,,Bucht von Szerencs” (Tokajer Gebirge). Földtani
Közlöny, 94, 1964, 33— 52, 3 tábla, i ábra, 3 táblázat, ném. R.

Zentai P.: Természetes anyagok színképelemzése. Magyar Kémiai Folyóirat, 70,

1964.538-540-
Zentai P. ; HoBbiií MCTOfl rnflpoxHMHMecKHx noncKOB. PaBBegKa ii Oxpana Hegp, MocKBa,

1964
,

JVo 2
,
62 .

Zsilák Gy. L.:A Jósvaf környéki források hidrológiai vizsgálata. Az Építipari és

Közlekedési Mszaki Egyetem Tudományos Közleményei, X, 1964, 185 — 200,
II ábra, 3 táblázat

Zsilák Gy. L. : Békés megye artézi és gyógywiz kútjai. Hidrológiai Tájékoztató,

1963, 61 — 65, 2 táblázat
Zsilák G y. L. lásd B i d 1 ó G.

Összeállította: Kilényi István né

/
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1964- 65 . téli ülésszakon elhangzott eladások

December i6. Közgylés
Elnök: K e r t a i Györg}'
Kertai György: Elnöki megnyitó. Földtan-tudományunk feladatai és hely-

zete*

Megemlékezések ;**

Bogsch Eászló: Papp Károly (1873 — 1963)
Csiky Gábor: Pávai -Vájná Ferenc (1886—1964)
Kriván Pál: M i li á 1

1

z István (1897— 1964)
Sztrókay Kálmán: Tokody László (1898 — 1964)

*

Kriván Pál : l'titkári jelentés

Tisztelt Közgylés !

Amidn ehnúlt másfél évi mködésünkre visszatekintve a mélyreható eletnzé s
módszerével próbálom meg kiszrni mködésünk erényeit és hibáit, az els szó a titkári

jelentésben is árveszteségeké. Papp Károly, Pávai-Vaj na Ferenc, Mihált z

István és T o k o d y László elhúnytát még sok kedves társimk halála követte. A 80 éves
korában távozó kiváló gyjté, L e g á n y i Ferencé, kit Eger városa. Természettudo-
mányi Múzeumrmk, Társulatmik büszkén vallott magáénak. A 65 éves korában távozó
K a r d o s s Ferencné sz. Danzwith Annáé, aki a M. Áll. Földtani Intézetben anyag-
feldolgozással szolgálta tudományunkat — közismert szerénységgel. Barbácsy
Ákosé, ki már az Eötvös Loránd Tudományegyetem jelen oktatói együttesének mindeni-
kétl kapott útravalót, s tragikus motorbaleset következtében, a Mátrahegység ércföld-
tani megismerése közben hagyott itt bennünket, mindössze 28 évesen. Dezs Rezsé,
a sajátos élet, szinte egyedülálló alkatú lelkes kutatóé, a ,,kincskeresé”, aki hét évtized
nygét hordva is ifjúi lelkesedéssel keresett-kutatott, és néha-néha mint geodéta a M. Áll.

Földtani Intézet felvételei során is hasznosította ismereteit — Társulatimk tagdíját évekre
elre fizetve ki; egészen Török Zoltánig, a kolozsvári egyetem tudós professzoráig,
akivel elkezddött ez a sor, a veszteségeké, s akit Közlönyünkben Székyné Fux
Vilma oly szép s igaz sorokkal búcsúztatott. Emléküket kegyelettel megrizzük !

Ha ezek után az élet oldalát vizsgáljuk, s elször is Társulatimk számszer fejl-
dését tekintjük, már ezren felüli a szám, amely az idközben belépett, hozzánk ismételten
visszatért, vagy hozzánk felnöv, mintegy 60 fnyi ifjúsági tag révén a társulati tagság
összlétszámát adja. A meglevk, a régóta aktív tagok közül pedig számosán estek át jó
munkabírásban, aktív alkotókedvben jelents évfordulókon: Szádeczk y-K a r d o s s

Elemér tiszteleti tagunk. Szabó-díjasunk, M a j
z o n László választmányi tagunk, Szabó-

píjasunk, B e n d e f y László négy évtizede aktív tagunk a 60., S c h e r f Emil kiváló
tagtársunk a 75. születési évfordulón, meg nem feledkezve R e n n e r Jánosról, aki július

Az Elnöki megnyitó és a Megemlékezések ugyanezen Földtani Közlöny füzet elején találhatók
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5-én, sGreguss Pálról, ki ez év utolsó napján töltötte ül. tölti be 75. életévét, s P a n t ó
Dezsrl, ki ez év januárjában volt 80 éves és R é t h 1 y Antalról, aki májusban töltötte

be 85. életévét.

Tisztelt Közgylés ! A legutóbbi tisztújitás óta eltelt másfél évi mködésünkrl
nem nehéz beszélnünk. Jól tudja a t. Közgylés, hogy Tisztikarunk az elz Tisztikartól

átvett s továbbfejlesztett célkitzésekkel indrüt s vette munkába az elmúlt másfél évet,

I

mködésének els félidejét. Célkitzéseink teljes letisztiüása és következetes végrehajtása
i nagy lendületet vett azáltal, hogy a kormányzat elhatározta az Országos P'öldtani P"-

j

igazgatóság átszervezését Központi Földtani Hivatallá, ahol ma már a Társulat jelen
' mködési elvei szerint mimkálkodó, az ehhez vezet utat régóta munkáló tagtársainkkal

í
dolgoznak együtt a korábban ott volt geológustársak, a magyar földtan egészét átható,

s Társulatunkból kiinduló megújhodását segítve közös elnökimk vezetésével. S hogy ez

I

a visszatekintés elrepillantás is legyen, engedje meg a t. Közgylés, hogy az 1965. évi

mködési irányelvek szövegébl is idézzek néhány sort.

„Az 1965. évi mködési elveket a Társulat vezetsége fként az elmr'xlt fél évtized

irányított programozásából leszrt tapasztalatok nyomán állította össze. Tehette ezt

annál is inkább, mivel a magyar földtan szervezeti és tartalmi megújhodása a Magyar-
honi Földtani Társiüat mködésének okozatszer eredménye. A Magyarhoni Fökltani
Társulat Elnöksége által kidolgozott távlati mködési irányzat sok évi következetes
betartása és kiteljesítése 1964-ben a Központi P'öldtani Hivatal létesítésével, a társulati

vezetségnek és aktíváknak az új szerv vezetésében való irányító részvétele nyomán az
országos földtani vezetést is áthatotta.”

,,Az 1965. évi irányelvek — elrebocsátottak alapján — a korábbi évek irányzatá-

ból bontakoznak ki s hamiónikusan kapcsolódnak népgazdaságunk igényeihez. Nagy-
i

rendezvényeink, központi üléseink, szakcsoportjaink mködése a földtan egy-egy nép-
gazdasági ágazata problematikájának, eredményeinek átnézetes és részletes feltárását

szolgálja.”

,,1965. szére tervezett Közgylésünk és Vándorgylésünk a népgazdaságilag súlyo-

zott Tokaji-hegységet választotta területül oly módon, hogy annak problémáit ez évben
két ízben megvitatta (jxiniusi Tufa-ankét: Miskolc— Mád; Agyagásványtani Szakcsoport
novemberi plenáris ülése és külszíni vitája). Ugyanakkor sorra kerül — belevonva a cseh-
szlovák geológusokat — a Tokaji-hegység Csehszlovákia területére es kulcsfontosságii

területeinek bemutatása is.”

,,1965. szén a Nemzetközi Szénkzettani Bizottság Társulatimk megliivására
hazánkban tartja ülésszakát. Megismeri Szénkzettani Bizottságunk munkásságát, a
magyar kszénföldtan barnakszénkutatási eredményeit egy-egy barnakszémiiedence
területére szervezett földtani kirándulással. 1965. szén vagy 1966-ban a magyar— jugosz-
láv földtani társulati megállapodás alapján Társulatunk résztvesz az együttmködési
elvekben rögzített zágrábi jugoszláv— magyar geológus-találkozón, amely a kölcsönös

!
együttmködés szellemében a két népgazdaság fökltani egymást-segítését szolgálja.”

,,1965-re Társulatunk saját kezelésébe veszi az eddig akadémiai kiadványként
kezelt Földtani Közlöny szerkesztését.”

,,Fokozott figyeleimnel és siilyozással figyeli a Társulat Elnöksége a szakcsoportok
és a vidéki csoportok munkáját, a közvetlen népgazdasági feladatokat megoldó geológu-
sok és geológusmérnökök munkásságát s továbbfejlesztésüket. (A társulati állásfoglalás

nyomán engedélyezett szakmérnökképzés az ÉKMIv Mérnöki Karán 1965-ben indrümeg.)”
Engedje meg a t. Közgyiüés, hogy az elrevetett tekintetet ismét a múltra váltsam

vissza, s kiemeljem azokat a rendezvényeket, mnk ateljesitményeket, melyek a magyar
földtan fejldését mérföldekkel vitték elbbre. V i d a c s Aladár, Rónai András a nép-
gazdasági közvetlen, kézzelfogható eredmények területét, a színesfémérckutatásban, ill.

az ország területének talajvíztérképe elkészítésében, Schréter Zoltán tiszteleti tag
pedig nagy, bükk-hegységi Erac/ífo^oífa-monográfiájával alaptudományi kutatásainkat
vitte elbbre. O r a v e c z János tagtársunk a magyarországi szilur felismerésével, és

bizonyításával népgazdasági távlati kutatási tervek kialakításáig elrevetül eredmények-
kel jelentkezett.

Geológusaink munkálkodása nyomán ma kereken 2 mülió m^ földgázt termelünk.
Budapest, Miskolc gázellátása befejezett tény, a Szegedi-medence ígéretes kolaj és föld-

gáz elfordulásai megismerésével Szeged ipari központtá épül. A geotermika területén
elért els nagy eredményként Szeged melegvizes ftés várossá alakítása nagyjelentség
népgazdasági tény, mely mögött szintén geológusok munkája húzódik meg, s nem mindig
megfelel elismeréssel.

Az allevardit-nemesagyagkifejldések felismerésével és feltárásával a magyar
finomkerámiaipar egészére kiható, nagy nemzetközi érdekldést kiváltó ríj kerámiaipari
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nyersanyag került részletes vizsgálatra, majd bemutatásra és megvitatásra az Agj’agás-
ván\i;ani Szakcsoport ülésein.

Alighogy megünnepelhettük a múlt hó végén az ajkai kszénmedence felismerésé-
nek és földtani kutatásának centenárimnát, hódolva ezúttal is Hantken munkássága
eltt, máris a — szinte új Tatabányát sejttet — csordakúti eocén bamakszémnedence
felismerése, megkutatása köti le figyelmünket.

Tisztelt Közgyi^és ! Az elmúlt idben, fként ez évben került sor els nemzetközi
vonatkozású rendezvényeink létrehozására: a Nyugat-magyarországi Vándorgylésre,
ahol kereken 50 osztrák és csehszlovák kartársunk részvételével alkalom adódott a határos
területek közös földtani problémáinak megbeszélésére, a kapcsolatok és az együttmködés
kiépítésére, csakúgy, mint az sszel megrendezett els magyar— jugoszláv geológus-talál-
kozón, amely egy régi-régi adósság, ehnaradt kapcsolat és együttmködésépítés lehet-
ségeit és valóságát pótolta — egy csapásra.

Ha már itt tartunk, engedje meg a t. Közgylés, hogy e sikerek elérésében végzett
önzetlen szervezmimkájáért Hámor Géza titkánmknak és Társulatimk szerveztitká-
rának dr. F o r b á t h Lászlónénak szinte köszönetünket nyilváníthassuk.

Jól tudom, hogy mindkét nagyrendezvény lebonyolításának voltak nehézségei,
rejtett hibái, többé-kevésbé kivehet zökkeni, de ezeket bocsássák meg, hiszen n
magimk, a 11. évben járó társulati titkári tevékenység során ismerjük a legjobban, hogy
müyen buktatók, milyen váratlan fordulatok adódhatnak bármelyik, menetben lev
rendezvénvünkkel kapcsolatban, amelyre minden rutinos szerveznek eleve számítania
kell.

A nemzetközi kapcsolatok érdemes és hasznos kiépítésérl szólva egy sajátos jelen-
ségrl is meg kell emlékeznünk : a hozzánk magánszemélyként érkez külföldi geológusok
szinte iindenkori szívós eladniakarásáról. A múlt nyarat hozom fel példának.

1964 els félévét a Xjmgat-magyarországi \'ándorgyléssel zártuk. IMégis úgy adó-
dott, hogy se seri — se száma ne leg^yen a ,,pót”-rendezvényeknek, amelyek a küúLföldrl
rendszerint váratlanul, elzetes bejelentés nélkül érkezett nyári látogatók számára, kíván-
ságukra rendezett ülésekbl eredtek. Ezt a gyakorlatot, amely teljesítményeink vizsgá-
lóiban a tervszertlenség benyomását joggal kelti fel, alaposan megbíráltuk Választmá-
nyimk legutóbbi ülésén arra a megállapításra jutva, hogy nagymultú Társulatunkra nézve
tapintatlan és diminuáló gesztus az alkalmi látogatók ad hoc eladniakarása. Idézett
\’álasztmányi ülésünk e kérdéssel kapcsolatban tehát arra az áUáspontra helyezkedett,
hogy számukra eladóülést Társulatimk nem rendez, viszont szívesen adja hírül a hasonló
munkakörben dolgozóknak a külföldi szaktársak érkezését, s találkozásuk, megbeszélé-
seik feltételeit társulati helyiségeink rendelkezésre bocsátásával is elsegíti.

Tisztelt Közgylés ! A korábban, mködési elveit tekmtve bemutatott 1965. évi

társulati terv lebonyolítása — meg kell mondanom — nem lesz ment a nehézségektl.
Ezek a nehézségek elssorban gazdasági neliézségek lesznek. Ezek az 1965. évre elirt
általános takarékossági rendelkezésekbl éppúgy adódnak, mint a következetesen tovább-
vitt társulati tervbl, amelytl nem térünk el, s amely két nagyrendezvény kivitelét

(Tokaji Vándorgylés Sárospatakon, Nemzetközi Szénkzettani Bizottság ülése Budapes-
ten) továbbra is megkívánja. Adódnak ezek a neliézségek sokasodó kiadványainkból
— gondoljunk csak a Földtani Közlöny Regiszterére, Agyagásvány-füzetére, a rövid id
alatt népszervé és megbecsültté vált ,,slénytani Viták”-ra, a most kiadásra kerül és

minden igényl számára hozzáférhetvé tett mérnökgeológiai kiadványokra, az Észak-
magyarországi Szakcsoport új, tervbevett kiadványára — s talán nem fogja a t. Közgy-
lés visszautasítani Elnökségünk és Választmányunk azon határozatát, hogy társulati

tagdíjunkat, amely a iVITESZ egyesületek átlagos, reális tagdíjszmtje alatt van, ezentúl

50%-kal felemelje, s továbbiakban rendes tagjaitól 60, — ,
ifjúsági tagjaitól pedig az eddigi

16,— heÉ’ett 24,— forintot kívánjon meg. Hogy ezt a megterhelést Társulatunk tagjai

érdemesnek érezzék, tárgyalásokat folytattunk a Központi Földtani Hivatal vezetivel,
hogy az új formában, új tartalommal megjelen Földtani Kutatás c. folyóiratot a jövben
minden társulati tagtársimk illetménykötetként, díjtalanul megkaphassa.

Kérem mindezek elrebocsátása után a t. Közgylést, íiogy hosszú idn keresztül

visszatartott tagdíjemelési javaslatunkat tegye magáévá.
Költség\'etésünket tekintve csak annyit szeretnék bejelenteni, hogv' a 300 ezer

forintos keretet Társulatunk 1964-ben is be tudta tartani, ha nem is minden nehézség
nélkül.

Tisztelt Közgylés ! Társulatmik Elnöksége és ^'álasztmánya a jöv évi terv

kialakításában redukálta a központi rendezvények számát, szárnyoldalakon kívánva meg-
vitattatni az oda sorolható témákat oly módon, hogy a hétfn ülésez szakcsoportok
ülésrendjét úgj’ alakította ki, hogy minden hónap els hétfjén az slénytani, második
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hétfjén az Agyagásványtani, harmadik hétfjén a Mérnök- és szives hozzájáruJásuk
folytán ,,Épitésföldtani”-ra módositott nev, negyedik hétfjén pedig az Ásványtan-
Geokémiai Szakcsoport tart rendezvényt — természetesen a nyári hónapok kivételével.

Í

Tisztelt Közgylés ! Ez a titkársági jelentés átnézetes igényekkel készült. Részle-

tes statisztikán alapul ugyan, annak táblázatos felfektetése nélkül. Ez majd a legközelebbi

tisztújitáson elhangzó ftitkári beszámolónak lesz a része. Addig azonban még másfél

év áll rendelkezésünkre, hogy megmutathassuk: ez a Társulat, a MTESZ doyenje újabb
>; és gerjeszt példákat ad — nnt eddig is — az állami vezetésnek, s vele harmónikusan

, együttmködve a magyar földtan egészének kimunkálásán fáradhatatlanul és eredménye-
sen továbbdolgozik.

Tisztelt Közgylés ! Kedves Tagtársaink ! Záradékul engedjék meg, hogy a taka-
I rékossági intézkedések azonnali betartásával most kivánhassrmk az elkövetkez új
esztendre Társulatunk minden tagjának eredményes, elismert, tudományunk alap- és

i

alkalmazott területein egyaránt kedvvel és szeretettel végzett munkát, boldog, békés,
alkotó új esztendt

!

: V
1

1 Elnök kérdésére a Közgylés egj’hangú tetszésnyilvánítással elfogadottnak minsítette a ftitkári
jelentést, s magáévá tette a ftitkár által elterjesztett Elnökségi és Választmányi testület által kidolgo-
zott határozati javaslatokat: a társulati mködés és ügyrend elvi alapjairól és gyakorlati meg\’alósításáról,
az általános takarékosságról, s a társulati tagdíj 50%-os felemelésérl.

I Ezt követen elnök felkérte K r i v á n Pál ftitkárt a külföldi tiszteleti tag-javaslatok elterjesz-
tésére.

K r i v á n Pál: Elterjesztés külföldi tiszteleti tagok választására

D r. K ü p p e r, Heinrich tiszteleti tagul ajánlása

:

Dr. K ü p p e r, H. a bécsi Állami Földtani Intézet igazgatója, a Bécsi Földtani Társulat elnök e,

iiagymultú, kiváló szénhidrogéngeológus. Elméleti munkássága részben tektonikai, részben rétegtani kéi-
déseket érint. Az alpi mezozóikum rétegtani kérdéseinek és nagytektonikájának tisztázása terén a legkor-
szerbb irányzatok képviselje. Munkálkodása során több alkálommal teremtett kapcsolatot a magyar-
országi földtani tudományos körökkel és számos Magyarországon rendezett ülésszakon rövid, de rendkívül
fontos közleményben fejtette ki nézeteit az alpi tektonika és a magyar medencék mezozóikumának össze-
függéseirl. Eegújabb vizsgálatai a Kis-Alföld sajátos szerkezetének és a Magyar Középhegység mindeddig
alpinak tartott mezozóos részének kialakulására vetnek újszer fényt.

Dr. K ü p p e r, H. társadalmi- tevékenységében messzemenen és sokszor mutatta meg rokon-
szenvét hazánk földtani és tudományos köreivel. Mint az Osztrák Kolajtudományi Társaság elnöke i gz-
ig háromszor hivott meg Társasága egy-egy ülésére magyar eladót. 1964-ben pedig a Bécsi Földtani Tár-
sulat II 6., a Német Földtani Társulattal közösen rendezett ülésszakának plenáris ülésén annak három el-
adója közül az egyiket hazánkból kérte fel.

Fiatal kofában dr. K ü p p e r, H. a Kelet-Indiai szigetvilágban vett részt eredményes kolaj-
kutatási munkában. 1945. után, hazatérése óta az osztrák földtani élet egyik jelents vezetje.

D r. Nalivkin, D. tiszteleti tagul ajánlása:

Dr. Nalivkin, D. akadémikus a földtan nemzetközileg elismert kiválósága, a Szovjetunió
Földtani Térképszerkeszt Bizottságának vezetje. 1959-ben a M.-Á 11 . Földtani Intézet fennállásának 90
éves jubileuma alkalmából rendezett Nemzetközi Mezozóos Konferencián résztvett nagylétszámú szovjet
delegáció vezetje volt. Nalivkin akadémikus a magyar— szovjet geológus kapcsolatok fáradhatatlan
ápolója, Eurázsia szerkezeti földtani és rétegtani képének nemzetközi szinten elismert szintetizálója.

D r. Ksiazkiewicz, M. tiszteleti tagul ajánlása

:

Dr. Ksiazkiewicz, M. professzor a krakkói egyetem földtani tanszékének vezetje különös
érdemeket szerzett a Kárpátok földtani kutatásában. Összefüggéseket keres, lényeglátó módszere, mel5'-
ben a kzettani, slénytani, rétegtani, sföldrajzi és hegységszerkezeti megfigj-elések szerencsés módon
ötvözdnek, jogosan vált példaképévé a Kárpátok korszeríí vizsgálatának. Munkásságának központját a
kárpáti flis-képzdmények vizsgálata adja. Ezen a területen a flis-képzdmények genetikájának tisztá-
zásával és a flis geoszinklinális evolúciójának feltárásával világviszonvlatban is maradandó munkát alko-
tott.

D r. Kozlowski, Román tiszteleti tagul ajánlása:

Dr. Kozlowski, R. aXengyel Tudományos Akadémia tagja, a varsói egyetemen az slény-
tan professzora, a Kengyel Tudományos Akadémia slénytani Intézetének igazgatója, a lengyel Állami
Díj I. tudományos fokozatának birtokosa, a Belga Földtani Társulat kitüntetettje (D u m o n t, A. H.
érem). Kegnagyobb érdeme, hogy a Graptolithákat új módszerrel vizsgálva megállapította azoknak a
Pterobranchiákkal való rokonságát és így kimutatta, hogy a Graptolithák az elgerinchúrosokhoz tartoz-
nak. Vizsgálati eredményei már 1939-ben készen voltak, a háboni kitörése azonban nagy monográfiájának
megjelentetését lehetetlenné tette. Ez a nag\- mmika 10 éves késéssel látott napvilágot', azóta azonban az
egész slénytani irodalomban nagy elismeréssel szólnak Kozlowski eredményeirl, amelyeket az
azóta megjelent tankönyvek mindegyike átvett és idéz. Kozlowski személye á nemzetközi paleon-
tológia terén általános elismerésnek és tiszteletnek örvend. Személvében nemcsak a nagv tudóst tisztelik,
hanem emberi kiválóságát is.
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l) r. P c t k 0 V i c
,

r. Kosta tiszteleti tagul ajánlása:

Dr. P c t k o V i c. V. Kosta belgrádi egyetemi tanár, a Jugoszláv Tudományos Akadémia al-
elnoke, a jugoszláv földtan kiválósága, számos Jugoszlávia földtani viszonyaival foglálkozó, bennünket
közelebbrl érdekl tanulmány nemzetközileg elismert szerzje, A Föld földtani térképének nemzetközi
bizottsági, a Nemzetközi Sztratigráfiai Bizottság és az UNESCO Kartográfiai Bizottsága tagja, a Kárpát-
Balkáni F'öldtani Egyesülés aktiv elmozdítója, a magvar— jugoszláv földtani együttmködés nagy segí-
tje.

Dr. M a c h a t s c h k i, Félix tiszteleti tagid ajánlása:

Dr. M a c h a t s c h k i, F. professzor eredetileg fizika-kémia-biológia szakos középiskolai tanár-
nak készült, de a grazi egyetem ásvány-kzettani professzora, Scharizer hatására az ásványok ké-
miai szerkezetével kezdett foglalkozni. iq27-ig tanársegédként mködött a grazi egyetemen, majd R o c ke-
f e 1 1 e r-ösztöndijasként Oslóban és Göttiugában dolgozott

, G o 1 d s c h m i d 1, Angliában pedig a két
B r a g g mellett. 1930-ban Tübiugenben az ottani egj-etem Ásványtani Intézete igazgató professzora lett,,

majd ezt a katedrát 1941-ben a münchenivel, 1943-ban pedig a bécsivel váltotta fel.

1928. évi földpát-dolgozatában mutatta ki, hogy a földpátok lényegileg Sió, és AlO, tetraéderek
kapcsolatából állnak és aszerint, hogy e tetraédereket nagy, vagy kis kationok kötik össze, oszlanak a föld-
pátok két fcsoportra: ortoklászokra és plagioklászokra. E vizsgálatok alapján állapította meg azután
P a u 1 i n g, Einus, hogy a csillámokat és az agyagásványokat végtelen tetraéder rétegek építik fel, majdW a r r e n mutatta ki az amfibolok végtelen láncos szerkezetét. M a c h a t s c h k i késbbi vizsgálatai
tisztázták többek közt az epidotok, kloritok, amfibolok és piroxének szerkezetének legfontosabb saját-
ságait is. ív megállapítások vezettek végülis a szilikátok mai, átfogó rendszerének és ezek genetikai jelen-
tségének felismeréséhez. Általában a véges és a végtelen kapcsolódási komplex ionok alapvet jelentségé-
nek felismerése az agyag szerkezetében elssorban Machatschki vizsgálataihoz fzdik.

M a c h a t s c h k i professzor az^elsk között teremtett szoros baráti kapcsolatot a Szovjetunió
és másrészt az US.\ vezet tudósaival. Óriási nemzetközi tekintélyét mutatja, hogy több tudomán5'os
akadémia és nemzetközi tudományos társaság tiszteleti tagja, a legnagyobb nemzetközi ásványtani dij: az
amerikai R o e b I i n g Medál tulajdonosa és a Nobel-díj Bizottság tagja.

D r. h. c. K ii h n, Otmar tiszteleti tagul ajánlása:

Dr h. c. K ü h n, O. professzor az athéni és a bukaresti egyetemek tiszteleti doktora, a bécsi
Paleontológiái és Paleobiológiai Intézet vezetje, az Osztrák Tudományos Akadémia rendes tagja, a belg-
rádi Tudományos Akadémia rendkívüli tagja, a bécsi Tudományegyetem volt rektora, a nemzetközi
paleontológiái élet kiválósága, a magyar— osztrák paleontológiái és biosztratigráfiai, paleoökológiai kapcso-
latok kezdeményezje és fejlesztje. K ü h n professzor a közép-eurójiai és délkelet-európai területek ré-
tegtanának legjelentsebb ismerje, aki ember-voltán keresztül munkásságával a népek barátságát saját
tudományterületén a legsikeresebben mozdította el.

D r. Clar, Eberhard tiszteleti, tagul ajánlása:

Dr. Clar, E. egyetemi tanár, a bécsi Tudomiinyegyetcm Földtani Tanszékének vezetje a Keleti-
Alpok földtani megfigyelésében hozott nagv-fontosságú megállapításokat. Tudományos munkássága ered-
ményei egész k()zvetlehül befolyásolják a rhagyar földtani kutatást, ezek ismerete nélkül szinte elképzel-
hetetlen ma már a Keleti-Alpok szegélyrészén, igy nyugati határhegységeinkben a földtani kutatás. Ugyan-
csak nagyon értékesek a KeÍeti-.\lpok ércesedésével foglalkozó kutatásai is, melyek szintén komoly érdek-
ldésre tartanak számot a magyar teleptan képviselinél. Clar professzor az Osztrák Tudományos Aka-
démia levelez tagja; tiszteleti tagjai sorába választotta a Csehszlovák Tudományos Akadémia keretében
mköd Csehszlovák Mineralógiai-Gcológiai Társulat is.

D r. Rosenqvist, I. Th. tiszteleti tagul ajánlása:

Dr. Rosenqvist, I. Th. professzor az oslói Tudományegyetemen az ásványtan tanára. Mun-
kássága kezdetén elsként foglalkozott izotóp technika alkalmazásával, a földpátokban lejátszódó diffúzió-

tanulmányozásával. Késbb e témát kiszélesítette és világviszonylatban is jelents eredményeket ért el.

Az elmiilf évek folyamán egyre intenzívebben kezdett tanulmányokat az agyagásványtan körében, els-
sorban az agyag-vízrendszer fizikokémiáját s egyes kristályszerkezeti kérdéseket vizsgálva. E tárgykörben
elért kitn eredményei alapján a Nemzetközi Ágyagásváiiytani Egyesülés (CIPEA) elnökévé választotta
s e tisztséget még ma' is betölti. Rosenqvist professzor behatóan érdekldik a magj’arországi ag\-ag-
ásványkutatások iránt. Személyesen is járt nálunk. Eladásait Társulatunkban, Akadémiánkon nagy ér-

dekldés kísérte. A kapcsolat azóta is fennáll az agyagásványkutatás magyar szakemberein keresztül.

D r. Tongiorgi, Ezio tiszteleti tagul ajánlá^:

Dr. Tongiorgi, E. a pisai Tudományegv^etem Nuklcáris-geoló.giai Intézetének igazgatója, az
egyik legmodernebb és legkorszerlaben mszerezett európai földtani tanszék vezet tanára, az olasz föld-

tani élet központi szeméhsége. Mködési területe szélességében és intenzivitásában szinte egyedülálló.
Mveli és vezeti az összes abszolút kronológiai vizsgálatokát, a modern relatív módszereket, kitekint a
geofizika és összes ágazatai felé; igazgató tanára a pisai Tudományegyetem híres srégészeti Intézetének,
s öt érte az a megtiszteltetés, hogy az 1948-as magj’arországi INQÜa kongresszus elmaradását követen s
a második világhéiboni következtében több mint másfélévtizedes kényszerszünet, a Nemzetközi Geológus
Kongresszusokkal azonos tárgyi szint INQI^A kongressztist Pisa-Róma központtal Olaszországban ren-
dezze meg, új életet és lendületet öntve a negyedkorkutatás nemzetközi szervezetébe, nagy nemzetközi
hirt és tiszteletet szerezve magának.

Magyar vonatkozásban igen segítkész. A magyar geotermikus energiatermeléssel kapcsolatos
larderelloi tánulmányút és tapasztalatcsere szervezésében, hazai abszolút kronológiai problémáink meg-
oldásába valíj bevonásában, fként C“ vonalon Intézetének segítsége készséges és elengedhetetlen. A ma-
gyar-olasz földtani kapcsolatok építésében személyének kiválasztása egyértelmen szerencsés.
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Elnök a külföldi tiszteleti tagok ajánlásainak bemutatásakor esetenként szavazásra tette a javas-
latokat; azokat a Közg>-lés egyöntet tetszésnyilvánítással magáévá tette.

*

Tiszteleti tagul választását követen a jelenlev dr. K ü p p e r, H. a következ szavakkal kö-
szönte meg a megtiszteltetést;

Elnök Ür! Kedves Kollégák!
Önök azzal, hogy tiszteleti taggá választottak igen nagy megtiszteltetésben részesítettek. Enged-

jék meg, hogy ez alkalomból Önöknek mint ember, mint osztrák ember és mint geológus válaszoljak.
Mint ember el kell mondanom, hogy 1964. három nagy meglepetést hozott számomra: els meg-

lepetés, hogy 60 éves, második, hogy nagyapa, a harmadik, hogy az Önök Társulatának tiszteleti tagja
lettem.

Mint osztrák ember be kell vallanom, hogy én is, mint minden jó osztrák nem Ausztriában, hanem
Ausztrián kívül, Prágában születtem. Bécsben jártam iskolába. Az egyetemet is ott végeztem. Ausztriát
azonban 1927-ben el kellett hagynom, mert abban az idben Ausztriában geológus foglalkoztatás nem igen
volt. 1947-ben tértem vissza Ausztriába. Azóta az Osztrák Földtani Intézetben dolgozom és jelenleg úgy
tartózkodom itt Önöknél, mint a Bécsi Földtani Társulat, és az Osztrák Kolajtudomáuyi Társaság elnöke.

Geológusi pályafutásomat ismertetve elmondom, hogy smaradványokat 1917. óta gyjtök. 1927-
ben indultam a Kelet-Indiai szigetvilágba. Onnan 1947-ben tértem vissza. Az ott töltött 20 év alatt sok
érdekes tapasztalatot gyjtöttem. Közülük különösen kett maradt meg emlékezetemben.

Az eg3dk Bécsben játszódott^ le. Köbér professzor éppen rólam tartotta nekrológját, amikor
megjelentem. Ez úgy történt, hogy Új Guineában egy velem azonosított K ü p p e r s nevezet kollégát
a krokodilok felfalták. Köbér professzor le is vonta a tanulságot: lám ide jutnak azok az emberek,
akik nem maradnak meg a normális munkánál.

A másik Borneóban játszódott le, s igen sok immka árán egy nag5’^ kolajmez felfedezését ered-
ményezte, melynek eocén szerkezetét nagy. nehézségek leküzdésével állapíthattam meg.

Az 1947. óta Ausztriában végzett munkámról itt nem akarok említést tenni: azt a valódi nekrológ
számára hagj'om. <

Köszönettel veszem a tiszteleti tagságot. Ez megtisztelést és kötelezettséget jelent számomra. Arra
kérem a Magyarhoni Földtani Társulatot, hogy a jövben éppen olyan kritikával illessék az én munkámat
is, mint amilyen kritikával illetik a magyar tagtársakét.

*

Elnök dr. K ü p p e r, H. tiszteleti tag szavait követen felkérte Kiss Jánost Társulatunk
Ásványtan-Geokémiai Szakcsoportjának titkárát, hog3' a V e n d 1 Mária Emlékalapítvány ügyrendjét
a Közgylés njdlvánossága eltt ismertesse.

*

Kiss János: A Ven dl Mária Emlékalapítvány ügj’rendjének ismertetése;
A V en dl Mária Emlékalapitvdny ügyrendje

I. Indokolás

A Magyarhoni Földtani Társulat 1963. IX. 30-án tartott választmányi ülése elhatározta, hogy
Vendl Mária (1890— 1935), egj^etemi rendkívüli tanár, a Társulat hat cikluson át volt választmányi
tegja, az els magyar krisztallográfusn, nemzetközileg is elismert mineralógusnö emlékének megörökítése
és a krisztallográfia, ásványtani, kzettani, ércföldtani és geokémiai tudományokban kiemelked ered-
ményekre-ösztönzés céljából alapítványt létesít.

A ,,V e n d 1 Mária e m 1 é k a 1 a p í t v á n >•” (továbbiakban: Alapítvány-díj) létesítése dr.
Vendl Aladár ny. egyetemi tanár javaslatára történt, aki erre a célra évi 5%-os kamatozással 10.000 Ft
bankbetétet bocsátott a Társulat rendelkezésére. Az Alapítvány-díj odaítélésének célja, hogy a kristálytan-
ásványtan (kzettan, geokémia és ércföldtan) területén egyre gyarapodó tudományos munkákat jutalmazza.

Vendl Mária munkássága példaadó, s a nevét visel Alapi tvány-dij a jutalmazott részére
megtisztel kitüntetés.

II. Az Alapitvány-dij odaítélésének és kiadásának ügyrendje

1.

A Vendl Mária Alapítvány-díj olyan kristálytani, ásvány-kzettani, geokémiai
és ércföldtani nyomtatásban megjelent munka kitüntetése, amely a felsorolt tudományágak valamelyiké-
ben országos és nemzetközi jelentség.

2. A Magyarhoni Földtani Társulat az Alapítvány-díjban minden 3 évben részesíti az arra érdemes
tanulmány szerzjét. Ha a kitüntetett munka társszerzéslren készült, az Alapítvány-díjban a közleményben
feltüntetett szerzi sorrend szerint valamennyi szerz részesül.

3. Az Alapitvány-díj els kiadási ideje 1965. évben, Vendl Mária születésének 75. éves
fordulóján, társulati Közgylésen esedékes.

4. Az Alapítvány-dij a hároméves idköztl eltéren korábban, ill. késbben is kiadható, akkor,
ha a Társulat Vendl Mária életével, ill. tevékenységével Közgylésen kíván megemlékezni.

5. Az Alapítvánj’-dij kiadása során a kiadási évet megelz három év irodalma vehet figyelembe,
ahol a dolgozat megjelenési éve az irányadó.

6. Az Alapítvány-díj odaítélését határozó szempontok;
a) A kitüntetett munka a megjelölt szakágakban teljesen önálló vizsgálatokon nyugvó, kiemelked

hazai és nemzetközi érték és jelentség eredményeket tartalmazzon.
b) Alapítvány-díjjal a 6. pontban rögzített feltételek alapján külföldi állampolgár is jutalmazható.
c) A kitüntetett dolgozat magyar, orosz, francia, angol, német és spanyol nyelvek valamelyikén

részletes összefoglalást is tartalmazzon.
7. Az Alapítvány-dij odaítélésének, ajánlásának ügjurendje:
a) A Társulat Választmánya öttagú Ajánlóbizottságot kér fel. A Bizottság elnöke a Társulat egvik

társelnöke, vagy az Ásvány-Geokémiai Szakcsoport mindenkori elnöke, tagjai pedig a szakot érint választ-
mányi, ill. a rendes tagok'sorából kerülnek ki. A jegyzi tisztséget a Bizottság egyik tagja tölti be.

b) A Bizottság elnöke az els ülésen kiosztja a bizottsági tagok között az 5. pontban megjelölt
udományos munkák névjegyzékét. Kéziköii3rv, tankönyv, jegj’zet nem értékelhet.
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c) Meghatározott idn belül (két— három hét) összehívott második ülésen a Bizottság érdemben
|

tár^alja a kitüntetésre alkalmas munkát, értékeli annak hazai, ill. nemzetközi tudományos jelentségét, !

majd véleménykülönbség esetén döntést szavazás litján hoz. A szavazásban az elnök is résztvesz. Az
ülésrl, a dolgozat részletes értékelésérl jegyzkönyv készül, amit a Bizottság elnöke és jegyzje ír alá.

[

d) A Bizottságban résztvev tagok dolgozatai nem értékelhetk.
e) Elmarad az Alapítvány-díj kiadása akkor, ha a hároméves idszakban nem talál a Bizottság

a követelményeket teljes mértékben kielégít dolgozatot.
8 . Az Ajánlóbizottság ülésén felvett jegyzkönyvet a Bizottság elnöke terjeszti a Társulat Választ- i

mánya elé.

a) Amennyiben a Választmány egyetért az Ajánlóbizottság véleményével az a Közgylés elé 1

kerül, amely e határozatot tudomásulvéve a díjat kiadja.
I

b) Amennyiben a Választmány szakmai, formai és egyéb okok miatt szóföbbséges szavazás útján
I

nem fogadja el a IJizottság javaslatát, három taggal kiegészített, illetve lecserélt új Ajánlóbizottságot
hoz létre, amelynek határozata jogerre emelkedik.

c) Az Alapítvány-díj odaítélésérl hozott ajánlóbizottsági és választmányi határozatot a Köz- í

gylés jegyzkönyvben rögzíti, amit teljes szövegében a Földtani Közlönyben közölni kell. .

III. Egyéb rendelkezések
I

1 . Az Alapítvány-díj nem a személyt, hanem a munkát tünteti ki.
[

2. Ha a Bizottság a 7/c pontnak megfelelen két hasonló érték és jelentség munkát jelölne,
a határozati javaslat megtételénél az egyes szerzk egyéb munkái figyelembe veendk.

3. Az Alapítvány-díjjal kitüntethet idközben elhúnyt személy munkája is az élkhöz hasonló
eljárás és feltételek szerint. Ez esetben a Díjat az elhúnyt legközelebbi családtagja az ünnepi Közgylésen
veszi át.

4. Ha az Alapitvány-díjat külföldi állampolgár nyerte el, a szerz az ünnepi Közgylésre meghí-
vandó vagy helyette a díj az illetékes diplomáciai testület jelenlev képviseljének nyújtandó át.

*

A V e n d 1 Mária Emlékalapitvány ügyrendjének elfogadása után elnök a napirend utolsó pontja-
ként felkérte Szék né Fux Vilma választmányi tagot, az Ifjúsági Díj Bizottság elnökét, hogy a
Bizottság határozatát a Közgyléssel ismertesse.

Székyné Fux Vilma: Az Ifjúsági Díj Bizottság határozatának ismertetése;
Felmérve a legfiatalabb tagtársak mimkáját, 5 dolgozatot találtunk jutalmazásra érdemesnek.

Az 5 dolgozatból 3 a múlt Közgylésen került jutalmazásra. A visszamaradt kettt, amely a mértéket egy-
képpen megütötte: Odor László munkáját a Karancs-hegységrl és Szatmári Péter munkáját a
Cinkota környéki miocénrl ezúttal jutalmazzuk. Mindkét dolgozat 1962-ben került bemutatásra. Közlésük I

helye a Földtani Közlöny. Mindkét fiatal kutató nagy szakmaszeretetrl, lelkesedésrl, kutatói rátermett-
j

ségrl tett tanúságot. !

Odor Lászlót ezúttal csak erkölcsi elismerésben részesítjük tekintettel arra, hogy lehetsége nyílt I

hároméves külföldi ösztöndíj elfogadására, Szatmári Péter viszont anyagi jutalmazást is kap, melyet
j

ezúttal átnyújtunk.
I

*
I

K e r t a i György elnök zárszavával ért véget a Társulat 1965. évi Közgylése.
|A Közgylés jegyzkönyviét C s i k y Gábor választmányi tag és O r a v'e c z János tagtársunk 1

hitelesítette.
Résztvevk száma; 157

'

December ly. Eladóülés I

Elnök: Kertai György '

K ü p p e r, Heinrich (Ausztria) : A Keleti-Alpok földtani vizsgálatának újabb eredményei és azok i

lehetséges kapcsolata a pannón térség geológiájához
Résztvevk száma; 29 1

Január 4. slénytani Szakcsoport intézbizottsági ülése
Elnök: Bogsch László I

Napirend: 1965. évi mködési terv; egyéb ügyek. !

Résztvevk száma; 14

Január 4. slénytani Szakcsoport eladóülése
Elnök: G é c z j" Barnabás
Óra ve ez János: A magyar ópaleozoikum slénytani tagolásának nehézségei

,

B o h n Péter: Tekns lelet a sümegi felskrétábói
,

B á 1 d i Tamás: A dél kaliforniai self fenékfaunájának életközösségei és ökológiai jelentségük
Bejelentés

:

Kuruezné Sí dó Mária: Foraminiferás albai képzdmények a Villányi-hegységben
^

Résztvevk száma: 32

Január 6. Klubest \

Elnök: Kertai György
Kertai György közg^ylési megnyitója (Földtantudományunk feladatai és helyzete) anj-agá-

j

nak kötetlen beszélgetés formájában történt megvitatása igen eredményes, kiterjedt és mélyreható vitát
hozott. A vitában 27 felszólaló vett részt.

Résztvevk száma: 64 !j

Január ii. A gyagásványtani Szakcsoport munkabizottsági ülése
Fllnök: Nemecz Eni

3

Napirend: A CII’EA (Nemzetközi Agyagásványtani Egyesülés) 1966. évi konferenciájára készül
j

magyar kutatási anyag elkészítése. ’

j

Résztvevk száma; ly ij
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Január i8. Építésföldtani (volt Mérnökeeolósiai) Szakcsoport eladóülése
Elnök: G a 1

1

i Eászló
Fehérvári Miklós: Mérnökgeológiai problémák a mongol biokombinát tervezésénél
A színes diavetítéssel kísért, elssorban vízellátási és alapozási kérdésekkel foglalkozó eladáshoz

hárman szóltak hozzá.
Résztvevk száma: 28

Január 20. Eladóülés
Elnök: K e r t a i György
Juhász Árpád: A cáki konglomerátum kzettani vizsgálata

Bejelentések

:

B u b i c s István: Szénült fakavicsok a dél bakonjú alsóeocénböl
W é b e r Béla: Zöld agyagbetelepülés a nyugat-mecseki felsanizuszi dolomitösszletbl
Juhász Árpád: Adatok a Duna—Tisza-köz magmás és metamorf medencealjzatáról a miskei-

soltvadkerti fúrások alapján
Résztvevk száma: 51 '

Január 21. Középiskolások
_
Geológus Szakköre

B á 1 d i Tamás: Útképek Kaliforniától Gibraltárig címmel színes diavetítéssel kísért eladást
tartott.

Résztvevk száma: 19 /

Január 25. Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport eladóülése a Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudo-
mányok Osztályával közös rendezésben

Elnök: Vendel Miklós
N i g g 1 i, Emst (Bem): Die alpine Gesteinsmetamorphose in den Schweizer Alpen
A Vendel Miklós bevezette eladás nyomán 5 felszólalás hangzott el.

Résztvevk száma: 48

Február i. slénytani Szakcsoport eladóülése
Elnök: Bogsch Eászló
Jánossy Dénes: Finomrétegtani vizsgálatok a tarki kfülke középspleisztocén rétegein
Kuruczné Sidó Mária: Magyarországi túron Foramiiiiferák
Báldi Tamás—Rád ócz Gyula: Egri jelleg felsoligocén Thaumastocheles-szel (Decapoda),

és alsómiocén medencefácies Borsodban
Résztvevk száma: 24

Február 3. Eladóülés ^
Elnök: Balogh Kálmán
Oravecz János: Szilur kavicsok törmelékes összleteinkbeu
Siposs Zoltán: Nyugat-németországi utibeszámoló színes diavetítéssel és filmbemutatóval
Résztvevk száma: 52

Február 15. Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése
Elnök: N e m e c z Em
Szántó Ferenc—G ildéné Farkas Mária— B a 1 á z s János: Montmorillonitok anor-

ganikus és organikus ioncserekapacitásának kérdésérl
Résztvevk száma: 23

Február 15. Építésföldtani (volt Mérnökgeológiai) Szakcsoport eladóülése
Elnök: G a 1

1

i Eászló
Szilvágyi Imre: Szerves üledékek fizikai tulajdonságai
Résztvevk száma: 28

Február 22. Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport eladóülése ~~

Elnök: Sztrókay Kálmán
Pécsin é, Donáth í)va — S i m ó ’ Béla: További ásványtani vizsgálatok hazai zeolitokon
Bognár Dászló: Az uzsai háztet bazaltfácies-vizsgálata

Bejelentés

:

P e s t h y hászló: Szilikagél-szer ásvány az ÉK-i mátrai karboandezitben
Résztvevk száma: 31

Február 27. Elnökségi ülés
Elnök: Kertai György
Napirend: 1965. évi M. Áll. Földtani Intézeti Beszámoló ülések; 1965. évi Vándorgylés; 1964.

és 1965. évi költségvetés; Földtani Közlöny kiadási kérdései; Elnökségi bizottságok 1965. évi munkaterve;
egyéb ügyek.

Résztvevk száma: 5

Február 27. Geológusbál
Fvédnök: Kertai Györgj^
Tiszteletbeli védnökök: Szádeczky-Kardoss Elemér, Vadász Elemér, Vendel

Miklós, V e n d 1 Aladár
A geológusok hagyományos bálját, melyet ezúttal az Eötvös horánd Tudományegyetem II. éves

geológushallgatói szerveztek, 21 órai kezdettel a ,,Technika Háza” termeiben nyitották meg.
Résztvevk száma: 1300

Március I. Ünnepi ülés a Magyar Tudományos Akadémiával, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a
Központi Földtani Hivatallal közös rendezésben

Elnök: S t é r István rektor
A 80 éves Vadász Elemér, Társulatunk örökös díszelnöke tiszteletére összehívott ünnepi ülésen

az ünnepi beszédet Szádeczky-Kardoss Elemér tiszteleti tagunk tartotta. Ezt követen M o 1 -

n á r János mveldésügyi miniszterhelyettes kért szót, majd Kertai György elnökimk a Társulat
és a Központi Földtani Hivatal nevében, K r i v á n Pál ftitkárunk pedig a tanítványok és a közvetlen
munkatársak részérl köszöntötte Vadász professzort, aki meghatott szavakkal köszönte meg a mélta-
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tásokat, s az üdvözlésekbl kicsendiUö jókívánságokat. Az emelkedett hangulatú ünnepi ülés S t é r ,
István rektor humán-zengés zárszavával ért véget.

Az ünnepség helye: az Eötvös Eoránd Tudományegvetem Aulája volt. Idpontja: déleltt ii óra>
Résztvevk száma: 257

'(I

Március I. slénytani Szakcsoport intézbizottsági ülése
Elnök: B o g s c h László
Napirend: Mikropaleontológiai Tanácskozás szervezési kérdései
Résztvevk száma: y

Március I. slénytani Szakcsoport elaclói'tlése

Elnök: li o g s c h László
B e n k ö n é ,C z a b a 1 a y Lenke: A bakonyi szenon hippuriteszes mészk faimája

|

ui

Jámbor Áron: A mccsek-hegységi felsökampili rétegek kagylófaunájának üledékképzdési
1

jelentsége
Bejelentések :

B á 1 d i n é B e k e M:íria: Coccolithophoridák a Balinka környéki eocénbl 2t

Oraveezné Scheffer .\nna: Triász I'oraminifenik a Bakonyhegységbl
Széles Margit: Triász Ostracodák a nosztori völgybl
Résztvevk száma: 28

Március 8. Dunaújvárosi Mérnökgeológiai-Építésfölátani Ankét elökészitbizottsági ülése
Elnök: (lalli László 1

Az április 22 — 23-ra tervezett Ankét szervezési kérdései szerepeltek a Szervez Bizottság ülésének ^

napirendjén. (Megjegyzés: a Magyar Tudományos Akadémia ezévi közgylése hetében megrendezésre
; ta

került ülésszaka keresztbeszervezdés következtében, a résztvevk nagyrészének akadályoztatása folytán
elmaradt.)

*

Résztvevk száma: 8

Március 12. Xemzetkozi Kapcsolatok Bizottsága ülése
Elnök: K e r t a i (Ivrgy

| ^
Napirend: 1965. évi külföldi rendezvények.
Résztvevk száma: 8 j

Március 75. Építésföldtani (volt Mérnökgeológiai) Szakcsoport eladóülése
Elnök: Oalli László
Pécsi Márton: A részletes geomorfológiai térképezés koncepciójá és kapcsolata a mérnökgeoló-

giával
I lozzászólók száma

: 9
Résztvevk széima: 57

Március iq. Agyagásványtani és Asványtan-tieokémiai szakcsoportok együttes ütése a Szilikátipari Tudomá-
nyos Egyesület Finomkerámiai Szakosztályával közös rendezésben

Elnök: Richter Vladimír
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N e m e c z Ern: Az allevardit ásvány-kzettani tulajdonságai, különös
miaipari felhasználásra

Résztvevk száma: 40

Március 23. Beszámoló ülések. .-1 M. All. Földtani Intézettel közös rendezésben. Mátraháza, Vörösmarty-
túristaház

Elnök: F ü 1 ö p József
V i d a c s Aladár: A Mátrahegység földtani vizsgálata és annak népgazdasági vonatkozásai
Varga Gynla: A Mátrahegység fejldéstörténetének vázlata
Nagy Béla: A mátraszentimrei hidrotermális ércesedés ásványparagenetikai vizsgálata
S i k 1 ó s s y Sándor: A gyöngyösoroszi ércbánya fejlesztésének földtani adatai
Nagy István: Teleptani megfigyelések a középmátrai új ércterület telérein
Török Kálmán : A recski I^hóca érces területének szerkezeti viszonyai
V i d a c s Aladár: A recski nagymélység ércesedés kutatásának eddigi eredményei
Félegyházi Zsolt; A mátrai ércterületek fejlesztése érdekében végzett metallometriai vizsgá-

latok eredményei
A délutáni ülésszakon Gagyi Pálffy András elnökölt.
Résztvevk száma: 51

Március 2g. Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport eladóülése
Elnök: Sztrókay Kálmán
Stegena Rajos — Kiss János: A K/Ar-módszer és egynéhány hazai alkalmazása
Csalogovits István: A DK-dunántúli kristályos alaphegység kaledoni palingenezise és

dinári kapcsolatai
Bejelentés

:

Sztrókay Kálmán — Nagy Béla: Vaterit a budai porló-dolomitban
Résztvevk száma: 37

.r

A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1964—65. téli ülésszakán elhangzott eladásai

Február 4. Klubest
B á 1 d i Tamás: Útiképek Kaliforniától Gibraltárig címmel színes diavetítéssel kísért eladás

tartott
Résztvevk száma: 19

Március jy—i8. Beszámoló ülések. .4 .1/. .ill. Földtani Intézettel közös rendezésben
Március 17-én, g — z2 óráig:
Elnök; F ü 1 ö p József
Kassai Miklós: Szemcseeloszlás-statisztikai v z.sgálatok a mecseki középspemi fedösszletböl
Szatmári Péter: Arid, lagunás üledékképzdés a mecseki alsótriászban
Jámbor Áron: Megfigyelések a Ny-i Mecsek középstriászában
Nagy Elemér: Az É-i Mecsek kszénösszletének földtam vizsgálata és sföldrajzi helyzete
Somos Eászló: Az É-i pikkely-v kszénösszletének geokémiai vizsgálata
Nagy József: A mecseki alsóliász kszénösszlet szintezési lehetségei
Résztvevk száma: no
Március 17-én, 14— 17 óráig:
Elnök: K e r t a i György, késbb Hámor Géza
H e t é n y i Rudolf : A mecseki középsliász tagolása
Nagy István: Mikrofácies-vizsgálatok szerepe a mecseki felsjúra tagolásában
Bilik István; A mecseki alsókréta vulkánitok nevezéktant kérdései
B ó n a József — Kernemé Sümegi Katalin: A Tekeres i. alapfúrás miocén képzdményei-

nek mikropaleontológiai vizsgálata
K r o 1 o p p Endre: A Mecsek környéki pleisztocén képzdmények biosztratigráfiai vizsgálnia
Elek István: A dél-dunántúli terület radioaktív elemeloszlásának földtani értékelése
B a r a n y i István — Bállá Zoltáiiné: Geofizikai módszerek alkalmazása a földtani térképe-

zésben
Molnár Károly: Földmágneses felvétel a K-i Mecsekben
Résztvevk száma; 95
Március i8-án, g—12 óráig:
Elnök : Barabás Andor
Bállá Zoltán: Adatok a Ny-i Mecsek tektonikai viszonyaihoz
Mául Eni: Áz É-i pikkely kszénösszletének szerkezetföldtani vizsgálata
V á r f a 1 V y Rajos — Szederkényi Tibor: A Villányi-hegység É-i elterében végzett föld-

tani kutatások
Hámor Géza: Újabb adatok a Mecsek-hegység szerkezetföldtani felépítéséhez
M o 1 d V a y Roránd: A negj-edkori szerkezetalakulás jellege a Mecsek-hegj'ségben
Résztvevk száma: 85

tekintettel a finomkerá-

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántiili Csoportjának 1964—65. téli ülésszakán elhangzott eladásai

Február zi. Évnyitó klubdélután
Elnök: N e m e c z , ErnN e m e c z Ern: Évnyitó
Barnabás Kálmán: Utazás közép-indiai bauxitterületeken
Balkay Bálint; Bauxitkutatási tapasztalatok a Guineái Köztársaságban
(Mindkét beszámolót színes diavetítés kísérte.)
Résztvevk száma: 35

Február 25. Klubdélután
Elnök: Szabó Elemér
B á 1 d i Tamás; Útiképek Kaliforniától Gibraltárig
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(A beszátnolót színes diavetítés kísérte.)
Résztvevk száma: 21

Március 25. Beszámoló ülések. A M. All. Földtani Intézettel közös rendezésben
Elnök: F ü 1 ö p József
Kopek Gábor — Kecskeméti Tibor — Uudich Endre: A Dunántúli középhegység:

eocénjének rétegtani kérdései
K n a u e r József: A bakonyi kréta üledékképzdés általános menete
Nagy Eászlóné: A legújabb slénytani vizsgálatok jelentsége a Bakony földtani megismerésében

Elnök: Szabó Elemér
Kopek Gábor: A Dunántúli középhegység eocén képzdményeinek földtani kifejldései és fej-
ldéstörténeti kérdései
Knauer József: Hézagos középsökréta rétegsor Balinkán
Résztvevk száma: 56

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Csoportjának 1964—65. téli ülésszakán elhangzott eladásai

Január 21. Eladóülés
Elnök: Pojják Tibor
Mátyás Ern: Hidrotermális agyagásvány-telepek a Bomboly — király-hegyi vonulatban
Z e 1 e n k a Tibor: Részletes földtani térképezés a mádi Király-hegyen és környékén
Résztvevk száma: 21

Február 18. Eladóülés
Elnök: Pojják Tibor
B e n k ö Ferenc: A kutatási módszertan, mint tudomány
Molnár Pál: A Rudabányai-hegység kutatásának földtani eredményei
Résztvevk száma: 42

Március II. Eladóülés
Elnök: Pojják Tibor
Juhász József: Feszültségviszonyok a laza üledékes kzetek kialakításakor
R i c h t e r Richárd: Külfejtési rézsk stabilizálási problémái
Résztvev'ök száma: 35



ERTEKEZESEK

ADATOK A DUNA—TISZA KÖZE METAMORF ÉS MAGMÁS
MEDENCEALJZATÁNAK ISMERETÉHEZ A SOLTVADKERTI ÉS

MISKEI FÚRÁSOK ALAPJÁN

JUHÁSZ ÁRPÁD*

(3 ábrával, 3 táblázattal)

öaszefoslalási Kalocsától D-re, Miske községnél, valamint Kisköröstl DDK-re,
Soltvadkert közelében a gravitációs mérések maximumot jeleztek. Az utóbbi maximumot
szeizmikus mérésekkel is igazolták. A két gravitációs maximum a Mecsek-hegységtöl
Nagykrös— Kecskemét felé tartó DNY-ÉK irányú szerkezeti vonalba esik, amelytl
K-re a ,.kiskun” gravitációs minimum terül el. Kiskörös mélyföldtani felépítésében mecseki
típusú jura rétegek vesznek részt, ezek alapján Soltvadkertnél is mezozoikmn jelenlétére
lehetett számítani. A lemélyített fúrások közül azonban csak a 3. sz. ért el nem szálban álló
titon és apti— albaí képzdményeket, míg az i. sz. fúrás plagioklász-tartalmú mikroklingrá-
nitot, Miskén pedig a gránitmasszívum peremi fácieseként granodioritot, nem típusos
durbachit-telérközetet és enyhén alkáli gránitot, valamint a gránit metamorf köpenyéhez
tartozó amfibolitot találtak. A magmatitok ásványos és kémiai összetétele a mecseki és
a nagykörös— kecskeméti gránitterületek közötti kapcsolatra utal. A kiskrösi mezozóos
rétegsornak a tle csupán g km-re lev soltvadkerti gránithoz való viszonya a mecseki
mezozoikum és a gránit horizontális térszíni elkülönülésének felszínalatti, analógiája.
A Soltvadkert— Miske vonulattól D-re lev régebbi fúrásokból (Jánoshalma, Érsekcsanád,
Sükösd) a gránit kristályos palaköpenyének távolabbi tagjait is ismerjük (gneisz, kvarcit,
csillámpala).

Kalocsától D^re, Miske községnél, valamint Kiskröstl DDK-re, Soltvadkert

közelében a gravitációs mérések maximumot jeleztek. Az utóbbi maximumot szeizmikus

mérésekkel is igazolták. A két gravitációs maximum a Mecsek-hegységtl a Nagykrös

—

Kecskemét felé tartó, DNy—ÉK irányú szerkezeti vonalba esik, amelytl K-re a Kiskmi

gravitációs minimum terül el. Kiskrös mélyföldtani felépitésében mecseki tipusú Jura

rétegek vesznek részt, ezek alapján Soltvadkertnél is a mezozoikimi jelenlétére lehetett

I

számítani. A lemélyített fúrások közül azonban csak a S0I-3. sz. ért el nem szálban

álló titon és apti— albai képzdményeket, míg a Sol-i . sz. fúrásban plagioklászos mikroklin-

gránit. Miskén pedig biotitgranodiorit, ül. drubachitos telérkzettl alkáligránitig ter-

jed, helyenként zúzott, kataklasztos mélységi magmás kzettípusok, valamint a gránit

metamorf köpenyéhez tartozó amfibolit, váltak ismertté.

Soltvadkerten az i. sz. fúrás 1148,0— 1150,5 m-ben a fels- és alsópannóniai’réteg-

összlet alatt vett gránitmintája, rózsaszín földpátból, szürke zsírfény kvarcból, bom-

j

ltt színes elegyrészekbl álló zúzott, kataklasztos kzet.
Mikroszkópos vizsgálat szerint az elegyrészek között a nagy és üde írnkrokhn

I

uralkodó, a plagioklász szericitesedett, bontott, kevés az ortoklász, a kvarc pedig zúzott.
,

Biotit csak itt-ott ismerhet fel. Pirit, illetve annak bomlásából keletkezett limonit

gyakori.

* Készült az OKOT Földtani Agyagföldolgozó Osztályán. Eladta: a Magj'arhoni Földtani Tár-
sulat 1965. január 20.-Í szakülésén. Kézirat lezárva 1965. V. 31.

1 Földtani Közlöny
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I

Ugyanennek a fúrásnak 1186,0-1189,0 m-bl vett mintája zúzott, kataklasztos.
porfiros gránit, amelynek húsvörös földpátjai több cm-es nagyságot is elérnek.

'

Mikroszkópos vizsgálat szerint az elegyrészek között uralkodó a nagy méret ''

porfiros mikroklin, amelyik mindig üde és sok zárványt (plagioklászt, biotitot, apatitot)
tartalmaz. A kvarc allotriomorf, helyenként zúzott, a plagioklász albit— ohgoklász
összetétel, általában szericitesedett. A kvarc és a földpát néhol minnekitesen összen.

I. ábra. Soltvadkert— Kiskrös—Miske—Jánoshalma környékének gravitációs izoanomália térképe.
Magyarázat; Folyamatos vonal: gravitációs izoanomalia vonal, szaggatott vonal: reflexiós szeiz-

mikus szintvonal

Abb. I. Karte dér Gravitations-Isoanomalien des Gebietes von Soltvadkert— Kiskrös—Miske—
Jánoshalma. Erklárungen; Kontinuierliche kinie: Gravitations-Isoanomalie, gestrichelte Linie;

reflexionsseismische Isolinie

Kevés ortoklász is jelentkezik, részleges szericitesedéssel. A szines elegjTészeket a rend-

szerint fakózöld, még pleokróos, de jórészt muszkovittá alakult biotit képviseli, belsejében

piritkiválásokkal. Kevés elsdleges muszkovit is található. Egyetlen, bizonytalan, bom-
lott, amfibolra utaló kristályt is megfigyeltem.

Az els gránitminta valószmüleg a gránittérszínt borító durva törmelékbl szár-

mazik, amelyet nehéz elhatárolni a fúrásban szálban áUó gránittól. A második minta

alapján a soltvadkerti gránit plagioklász-tartalmú, biotitos, kevés muszkovitot is tar-

talmazó porfiros, zúzott mikroklingránitként defimálható.



Juhász: Adatok a Duna— Tisza köze medencealjzatának ismeretéhez 377

A kémiai összetétel a mikroszkópos adatokkal összevág, a K—Na arány a föld-

pátok arányát jól adja és a kevés CaO is mutatja, hogy a plagioklász igen savanyri

(I. táblázat, I. éá 2. sz. elemzés). A két gránitmintából 6 db spektrogramm készült (II. táb-

lázat). Elemz: P e t h A. Az ásványos és a kémiai összetétel egyaránt a mecseki és

kecskeméti gránitterületekkel való rokonságra utal.

Miskén 3 fúrás mélyült. A gravitációs maximumra telepített i. sz. fúrás, igen magas

helyzetben, 6oo m-ben már elérte a medencealjzatot felspannóniai rétegek és vákony

szarmata terresztrikum alatt. A terresztrikmn törmelékanyagában biotit— szericitfiUit,

biotit— nmszko\dt— kloritfillit és mikrokUnos mikrogránit található, a homokfrakcióban

pedig metamorf és gránitkvarc, valamint sok muszkovit figyelhet meg. A terresztrikum

alatt 601,0—606,0 m-ig vett magmmtában zöldes árnyalatit sötétszürke, nem palás szö-

vet, helyenként fehér vagy világosvörös kalciterekkel kaotikusait átjárt amfiboht és

abban néhánydm vastag biotitgranodiorit összetétel telérkzet található, majd a 614,0—
617,0 m-ig vett újabb magminta az elbbi amfibohttal megegyez kzetet szolgáltatott.

Az amfibolit szigetszeren csoportosult, apró, zömök oszlopos zöldamfibol egye-

dekbl és kétféle földpátból áll. A földpát egyik típusa labradorit összetétel bázisos föld-

pát, amelyik mindig nagy roncsolt kristályokként jelenik meg, nyilvánvalóan reliktum.

A másik földpát üde, kisebb méret albit, metamorf keletkezés. A két földpát mennyi-

sége kb. egyenl. Mikroszkóposán csak bizonytalanul mutatkozik, de a röntgendiffrakciós

lzsgálatok szerint, amelyeket Nagyné Melles M. végzett, kevés epidot is kimu-

tatható. Klorit kevés, bontott állapotú. Az ércek között ihnenit, magnetit és bizonytalanul

hematit figyelhet meg (I. táblázat 3. elemzés). Az amfibolit kiindulási anyaga valószín-

leg diabáz volt, a jelenlegi ásványos összetétel az amfibohtfácies kritériumainak jól meg-
felel. A telér durvaszemcsés, kalcitosodott mélységi magmás kzet, amel}-ik 30% plagio-

/. táblázat — Tabelle I.

r 2 3 4 5 6 *7

SiO, 74,00% 73,69% 47,58% 47,51% 50,55% 56,68% 57,09%
TÍO2 0,44 0,34

13,60
1,56

2,35 0,99 1,50 1,20
13,65

0,15
Al.Oa 14,04

0,68
15,68 10,15 13,51 15,09

Fe.Oa 2,47 2,01 2,44 0,38 0,06
FeO 0,25 0,35 8,83 7,81 3,19 2,79 4,77
MnO nyom. 0,07 0,19 0,16 0,11 0,10 0,11
MgO 0,58 0,27 7,12 5,41 5,39 3,68 1,93
CaO 0,55 0,50 8,91 8,18 6,10 5,16 2,87
Na,0 2,54 2,28 2,96 1,72 2,42 2,42 2,84
K,Ó 5,03 5,99 0,78 2,88 5,96 5,78 7,56

IÍ.2O 0,21 0,16 0,22 0,27 0,34 0,03 0,04
+H,0 1,44 1,21 2,25 2,59 2,14 2,18

4,63
0,86

CO, 0,03 0,03 0,41 10,06 4,74 6,30
0,11 0,07 0,20 0,51 1,45 1,47 nyom.

összesen: 99,90 100,12 99,95 100,25 99,84 100,15 99,67

agyarázat;

k 1 á r u n g:

I. Soltvadkert 1. fúrás 7. mag
2. Soltvadkert 1. fúrás 8. mag
3 - Miske 1. fúrás 6. mag
4 - Miske 1. fúrás 5/b mag
5 - Miske 2. fúrás 6. mag
6. Miske 2. fúrás 4/a mag
7 - Miske 3. fúrás 8. mag
z t M., Soha I. - n é
I. Soltvadkert, Bohrung I, Kern
2. Soltvadkert, Bohrung I, Kern
3 - Miske, Bohrung I, Kern
4 - Miske, Bohrung I, Kern
5 - Miske, Bohrung 2, Kern
6. Miske, Bohrung 2, Kern
7 - Miske, Bohnmg 3 ,

Kern

1148.0— 1150,5 m gránit
1186.0— 1189,0 m gránit
614.5— 617,0 m amfibolit
601.0— 606,0 m granodiorit
773.5— 778,5 ni durbachit
427.0— 732,0 m durbachit
950.5— 951,0 m gránit

7 , 1148,0—1150,5 m Gránit
8, 1186,0— 1189,0 m Gránit
6, 614,5— 617,0 m Amphibolit
5/b, 601,0— 606,0 m Granodiorit
6, 773,5— 778,5 m Durbachit
4/a, 427,0— 732,0 m Durbachit
8, 950,5— 951,0 m Gránit
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II. tábtázat — Tabelle II.

Na K Mg Ca Sr Ba B

Sol-i 7/b 1148,0— 1150,5 <1,0 2.3 <1,0 <1,0 <0,03 0,01 <0,01
Sol-i 7/c 1148,0— 1150,5 1,0 5 <1,0 <1,0 <0,03 Oj05 <0,01
Sol-i 8/a 1186,0 — ii8g,ö 1,0 3,7 <1,0 2,4 <0,03 0,04 <0,01
Sol-i 8/b 1186,0— 1189,0 <1,0 4,1 <1,0 1.4 <0,03 0,04 <0,01
Sol-i 8/c 1186,0— 1189,0 1,0 2,4 <X ,0 1,8 <0,03 0,04 <0,01

vSn ri) As Fe Co Ni Cu Ag

Sol-i 7/b 1148,0 — 1150,5 <0,01 <0,01 <0,01 3,6 <0,01 0,01 <0,01 0
Sol-i 7/c 1148,0 — 1150,5 <0,01 <0,01 <0,01 3,4 <0,01 0,01 <0,01 0
Sol-i 8/a 1186,0 — 1189,0 <0,01 <0,01 <0,01 4,6 <0,01 0,02 <0,01 <0,01
Sol-i 8/b 1186,0 — 1189,0 <0,01 <0,01 <0,01 4,2 <0,01 0,01 <0,01 0
Sol-i 8/c 1186,0— 1189,0 <0,01 <0,01 <0,01 3,9 <0,01 0,01 <0,01 0

Zn Cd Ti Zr V Cr Mn

Sol-i 7/b 1148,0 — 1150,5 <0,01 <0,01 1,2 0,03 0,06 0,02 0,01
Sol-i 7/c 1148,0— 1150,5 <0,01 <0,01 2,5 0,02 0,07 0,02 <0,01
Sol-i 8/a 1186,0— 1189,0 <0,01 <0,01 > 3,0 0,02 0,07 0,02 0,06
Sol-i 8/b 1186,0— 1189,0 <0,01 <0,01 1,4 0,04 0,06 <0,01 0,04
Sol-i ö/c iiö6,o— 1189,0 <0,01 <0,01 1,3 0,02 0,06 0,01 0,05

kiászból, 25 — 30% biotitból, 10—15% ortoklászból, 15% kvarcból és 10— 20% karbonát-

ból (kalcitból és dolomitból) áll. Mikrolint nem tartalmaz. Az ortoklászba apró plagioklász

egyedekbl álló mezk épülnek bele. A plagioklász aránylag üde, az ortoklász szericitese-

dett, a biotit zöldesbarna, üde, ersen pleokróos. A kvarc összefogazott, allotriomorf

egyedekkel képviselteti magát, ersen unduláló kioltású. Vékony kalciterek a repedezett

földpátkristályokat, st a biotitlemezeket is átjárjákl A kzet néhány százalék igen lebon-

tott kloritot tartalmaz. Kémiai elemzésében (I. táblázat) a nagy kalcit- és dolomittarta-

lomnak megfelelen az egyes összetevk százalékos mennyiségét korrigálni kell. A nyert

értékek a granodiorit kritérimnait kielégítik.

A Miske 2. sz. fúrás a maximumtól távolabb a felspannóniai rétegek alatt már alsó-

paimóniai rétegeket is liarántolt, majd gránit-, granodiorit-, durbachit- és amfibolitkavi-

csokat tartalmazó szarmata terresztrikmn harántolása után 773,0 m-ben érte el a medence-

aljzatot, amelyet szürke, néhol vöröses, meredek csúszási síkokkal átjárt, fehér kalcitos

és lila-vörös limonitos repedéskitöltéseket tartalmazó, aprókristályos durbachit képviselt.

A mikroszkópos vizsgálat szerint a kzetet pertites ortoklász, plagioklász, sötét lepidome-

lán jelleg biotit, kevés hullámos kioltású kvarc, jól kristályos muszkovit, viszonylag

sok apatit, klorit, magnetit, hematit, kalcit, sziderit, dolomit és pirít alkotja. A mikroklin

hiányzik. A kémiai elemzéseket a karbonáttartalom miatt korrigálni kell. Az I. sz. táblázat

5. elemzése a szálban álló durbachitból, a6. sz. elemzés a szarmata terresztrikmn durbachit

kavicsából készült. Mind az ásványos, mind a kémiai összetétel nem típusos durbachitot

jelez, hanem a granodiorithoz közelálló kzetet. A földtani helyzet, a szételegyedett föld-

pátok, a kisebb SiOj-tartalom alapján a Miske i. és 2. sz. fúrásban harántolt granodiorit,

illetve durbachit nagyobb gránitmasszívimi peremi kifejldésére enged következtetni.

A maximumtól még távolabb és délebbre települt Miske 3. sz. fúrás az eddig is

megfiirt fels- és alsópannóniai,valamint szarmata rétegeken kívül már tortónai mészkövet

és mészmárgát is talált, majd ezek alatt 926,0 m-es mélységben világosvörös, zúzott,

kvarcosodott, szmes elegyrészek nélküli, bontott, likacsos gránittörmelékbe ért. Ez
a törmelékes gránit már tartalmaz mikroklint, de még sok a pertites ortoklász. A kvarc

é s a mikrokhn mimiekitesen összen.
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A 950,5 — 951.5 m-ig vett magminta már a szálban álló gránitból származik. Ez i^

enyhén vörös, likacsos, kataklasztos gránit. A széttöredezett részeket karbonát cementálja,
ezért a kzetben átlag 27% karbonát jelentkezik, melynek összetételében fleg dolomit,
alárendelten sziderit, kalcit ivesz részt. Elegyrészek: fleg pertites ortoklász, mikrokhn.

DNy

2. ábra. Földtani vázlat a Soltvadkert— Miske közötti területrl.
, .

Magyarázat: i. Kristályos pala, 2. Gránit, 3. Tortonai, 4. Szarmata, 5. Pannóniái

Abb. 2. Geologische Skizze des Gebietes zwischen Soltvadkert— Miske.
Frklárungen: i. Kristalliner Schiefer, 2. Gránit, 3. Törtön, 3. Sannat, 5. Pannon

É D
• Jánoshalma

Abb. 3. Geologische Skizze des Gebietes zwischen Kiskörös—Jánoshalma.
Erklárungen: :. Kristalliner Schiefer, 2. Gránit, 3. Jura, 4. Törtön, 5. Sarmat, 6. Pannon

kevesebb plagioklász (albit — oligoklász) . Eredeti színes elegyrész nincs, csupán a biotit

bomlásából származó klorit található. A magnetit, hematit mennyisége mintegy 3%.
Kémiai összetételét az I. sz. táblázat 7. sz. elemzése adja. Ha a CaC03-tartalonmak

megfelel korrekciót elvégezzük, a kzet enyhén alkáli jellege feltnvé válik.

E kis területen jelentkez magmatitok változatos kifejldése a peremi helyzet

következménye. A soltvadkerti gránit viszont a gránitmasszivum egészét inkább jellemzi.

Ha eltekintünk a mecseki gránit korának és genetikájának jelenleg folyó újravizsgálatától
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és általános jellemzjeként a velenceivel szemben a mikroklintartalmat jelöljük meg,
iigy a soltvadkert— miskei magmatitok ásványos összetétele a mecseki és a nagykörös—
kecskeméti gránitterületek közötti kapcsolatra egyértelmen utal.

A kémiai összetételben jelentkez hasonlóság igazolására közlöm összehasonlításul

a, Szepesházy K. által rendelkezésemre bocsátott kecskeméti gránitminták

kémiai elemzését (III. táblázat). A kiskrösi mezozóos rétegsornak a tle csupán 9 km-re
DDK-re lev soltvadkerti gránithoz való viszonya a mecseki mezozoikum és a gránit

horizontális térszíni elkülönülésének felszínalatti analógiája. A soltvadkert — miskei

vonulattól D-re lev régeb1)i fúrásokból (Jánoshalma, Érsekcsanád, Sükösd) a gránit

kristályos palaköpenyének távolabbi tagjait is ismerjük (gneisz, kvarcit, csillámpala).

III. táblázat — Tabelle III

I 3 4

SÍ02 63.43 66,01 71,36 66,96
TiO, 0,55 0,63 0,25 0,69
ALÓ3 15,32 15,57 15,39 15,75
FejOj 0,53 0,99 0,88 0,74
FeO 3,22 2,89 0,28 2,96
MnO 0,05 0,05 0,01 0,03
MgO 2,17 2,40 0,52 1,93
CaO 2,44 1,50 0,70 1,96
Na,0 2,42 2,48 3,30 3,30
K.Ó 3,58 4,61 5,10 3.58
f H.O 2,14 2,21 1.57 1,54
-HjO 0,10 0,21 0,07 0,03
co, 3,41 0,14 0,46 0,03
PaOs 0,20 0,25 0,20 0,24

Összesen

:

99.65 99,94 100,09 S = 0,66
99,90— 0,08

Ossz.: 99,82

Magyarázat;

Elemz: G u z y
Erklárung:

Analvse: Frau K.

1. Kecskemét
2. Kecskemét
3. Kecskemét

1. fúrás 9. mag
2. fúrás 6. mag
4. fúrás 6. mag

4. Kecskemét-Ny. 2.

. -né
fúrás 4. mag I]

r. Kecskemét, Bohrung i. Kern 9,
2. Kecskemét, Bohrung 2, Kern 6,

3. Kecskemét, Bohrung 4, Kern 6,

4. Kecskemét-West,
G u z y

Bohrung 2, Kein 4,

1162.0 — 1165,0 m gránit

1152,5— 1154,5 m gránit
1130.0— 1134,5 m gránit

1162.0— 1165,0 m Gránit
IT52, 5

— 1154,5 m Gránit
1130.0— 1134,5 m Gránit
1156.0— 1160,0 m Gránit (Migmatit)
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Beitrag zr Kenntnis des metamorphen und magmatischen Untergrundes des Donau— Theiss

—

Zwischenstromlandes anhand dér Bohrungen bei Soltvadkert und Miske

Á. JUHÁSZ

Südlich von Kalocsa, bei dér Ortschaft Miske, sowie SSO von Kiskrös, in dér Náhe
von Soltvadkert habén die gravimetrischen Messímgen Maxüna ergeben. Letzteres Maxi-
miun wurde auch durch seismische Messungen bestátigt. Die beiden Gravitationsmaxima
entfallen auf die vöm Mecsekgebirge nach Nagykrös— Kecskemét laufende SW—NO
gerichtete Strukturlinie, östlich von dérén das ,,Kiskun” genannte Gravitationsminimiun
liegt. Am tiefengeologischen Bau von Kiskrös sind jurassische Ablagerungen Mecseker
Typs beteiligt, auf dérén Gnmd auch bei Soltvadkert das Vorhandensein von Mesozoikmn
zu vermutén ist. Von den abgeteuften Bohrimgen hat jedoch nur die Bohnmg Nr. 3 nicht
anstehende tithonische und apt-abhsche BUdimgen angestossen, wáhrend in dér Bohnmg
Nr. I plagioklasführende Mikroklingranite, in dér bei Miske aber Granodiorite, ein uuty-
pisches Dirrbachit-Ganggestein imd leicht alkalische Gránité als Randfazies des Granit-
massivs, sowie dem metamorphischen Mantel des Granits angehörende Amphibohte
angetroffen wurden. Die niineralogische imd chemische Zusammensetzimg dér Magmatité
verweist auf einen Zusammenhang zwischen den Granitgebieten des Mecsek-Gebirges
imd von Nagykrös— Kecskemét. Die Beziehung dér mesozoischen Schichtfolge von
Kiskrös zu den davon nur 9 km entfernten Gránitén von Soltvadkert stellt eine unter-
irdische Analogie dér an dér Oberfláche beobachtbareu horizontalen Absonderung des
Mecseker Mesozoikums imd dér Gránité dar. Aus den S von dér Soltvadkert— Miskeer
Zone abgeteuften früheren Bohrungen (Jánoshalma, Érsekcsanád, Sükösd) sind ims auch
weiter gelegene Glieder des aus kristalUnem Schiefer bestehenden Mantels dér Gránité
(Gneis, Ouarzit, Glimmerschiefer) bekannt.



A KVÁGÓSZÖLLÖSI ANTIKLINÁLIS FEJLDÉSTÖRTÉNETE

BAI<L,A ZOLTÁN*

(i8 ábrával)

Összefoglalás: A Mecsek-hegység térben való két részre tagolódása a rétegösszlet-
nek függleges irányban megfigyelhet két deformációs emeletre való tagolódásának '

következménye.
Az alsó deformációs emelet rétegösszleteibl felépített Kvágószöllsi antiklinális

!

keletkezése az elsdleges tektogenezisnek, azaz a kristályos alaphegység tömbjei kiújuló
|

variszkuszi törések mentén végbement függleges differenciált mozgásának következménye.
Ezt az antiklinális morfológiája, a kzetrés-sztereogramok, a vetk típusai és elhelyezke-
dése, valamint az ércesedés térbeli eloszlása egyértelmen bizonyítja.

A fels deformációs emelet rétegösszleteibl felépített Kisújbányai szinklinális
Merkezetalakulása a másodlagos tektogenezis folyamán fellép lokális hosszanti nyomással
kapcsolatos. , i

A hegységszéli pikkelyes feltolódási övék keletkezése szintén a másodlagos tektoge-
nezissel kapcsolatos, és vergenciájuk a megfelel korú elmélységek felé irán5ml.

Az uránércesedés területi megoszlásában a rétegtani és litológim kontroll mellett i

a szerkezeti tényezk játszanak vezet szerepet.

A mecseki alaphegység két eléggé különálló részre osztható: a Nyugati- és Keleti-

Mecsekre. Az elbbit egy antikhnális, az utóbbit egy szirrklinális alkotja. E két szerkezeti

egység különböz korú éskülönböz mechanikai tulajdonságú kzetekbl épül fel és élesen

elüt szerkezeti képet mutat: míg az antiklmálisban a rétegek általában többé-kevésbé

nyugodtan települnek és a törések között a vetk uralkodnak, addig a szirrklináUsra a gyrt
formák jellemzk, a törések pedig inkább feltolódásokkal varrnak képviselve.

A két szerkezeti egység közötti éles különbségnek két alapvet oka van: a réteg-

összleteket felépít kzetek mechanikai tulajdonságaiban és a lokális deformációs er-
terekben mutatkozó eltérések. Ha a Mecsek-hegység vázlatos összesít rétegsorában a k-
zeteket mechanikai tulajdonságaik szerint vonjuk össze — tekintetbe véve a határfelü-

letek minségét is — a kb. 8 km vastag perui - mezozóos üledékösszletet kzetmechani- '

kai szintekre tagolhatjuk (i. ábra). Ily módon csoportosítva a rétegeket, átszerkesztettük

a Mecsek-hegység i : loo ooo méretarányú földtani térképét (W e i n Gy.). A rétegsor

és a térkép egybevetésével megállapítható, hogy els megközelítésben a Kvágószöllsi

antiklináUst az^ alsó, a Kisújbányai szinklinálist pedig a fels kzetmechanikai emelet

rétegösszletei alkotják (2. ábra).

Vizsgáljuk meg morfológiai meggondolások alapján a Kvágószöllsi
antiklinális keletkezési mechanizmusát. A számba vehet redknek két alap-

típusát különböztetik meg (Belouszov és Gzovszkij, 1964), amelyek gyakran

kombinálódnak egymással

:

I. Hosszanti iryomás hatására létrejöv redk. Ezeknek két szélsséges

alaptípusa van, melyek a természetben elforduló redkben általában keverednek.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1965. III. 18-i eladó ülésén
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I. ábra. A mecseki perm — mezozóos összlet vázlatos rétegsora. Barabás A., Barabás A. -né,

Jámbor Á.,Tözsér O. és Vadász E. adatai, valamint a Budapesti Nemzetközi Mezozóos kon-
ferencia anyaga alapján szerkesztette Bállá Zoltán, 1964 . Magyarázat: i. Breccia, 2 . Konglomerátum,
3 . Homokk, 4 . Aleurolit, 5 . Argillit, 6 . Márga, 7 . Mészk, 8 . Dolomit, 9 . Homokos márga, 10 . Agyagmárga,
II. Agyagos mészk, 12 . Dolomitos agyagmárga, 13 . Gipsz, anhidrit, 14 . Bázisos vulkánitok, 15 . Savanyú

vulkánitok
<Pue. 1. CxemaTUMecKaH KonoHna nepMCKO-MeaoaotiCKiix OTJiowenHfl MeneKCKHx rop. CocraBHJi SonraH
B a a Ji a, 1964. (Do nannbiM A. Bapa6ama, A. Bapnöarnna — UlTyab, A. ítM6opa, O.
Téwepa h 3. Banaca, a TaKwe no MarepnanaM MeHcnyHapoAHofi KoH(})epeHunH no Meaoaoio, Byaa-
neuiT, 1959 r.) ycaoenbie o6o3HaMeHHfl: 1. BpeKMim, 2. KonraoMepar, 3. necMannK, 4. Aaeapo-
aHT, 5. Apmaanr, 6 . Mepreab, 7. HasecTHaK, 8 . jHoaoMnr, 9. necManbiíí Mepreab, 10. ranHHCTbiíl wepreab,
II. raHHHCTbift n3BecTHflK, 12. BoaoMHTOBbiH, raHHHCTbiH Mepreab, 13. rnnc, anrnApHT, 14. OcnoBnbie Bya-

KaHHMecKHe nopoAbi, 15. Kncabie ByaKaHnaecKHe nopoabi

a) A hosszanti szétlapítás hatására létrejöv redkre az jellemz, hogy minden
réteg vastagsága egy és ugyanazon pont felett megn, minek következtében a keletkez
antiklináhs felfelé egyre meredekebb lesz (3/a ábra). Ezen redk általában kisméretek,
helyi jellegek. Mivel a Kvágószöllsi antiklinális meglehetsen nagyméret szerkezeti

egység, amelyen nem tapasztalható a rétegvastagságok növekedése a tengely környékén,

ezért ez a redtipus jelen esetben kizártnak tekinthet.

b) A hosszanti hajlitás hatására keletkez redkre jellemz a rétegvastagságok

többé-kevésbé állandó értéke vagy azok növekedése a tengely környékén, úgyhogy az

e tipusú szerkezetek a hasonló redk kategóriájába tartoznak (3/b ábra). Harántszelvény-

ben jól látható, hogy ha a Kvágószöllsi antiklinálist nem is hasonló, hanem csak pár-

huzamos redként fogjuk fel (4. ábra), annak görbületi középpontja mélyen az alap-

hegységbe kell hogy essen, amibl következne, hogy a kristályos alaphegységnek legalább-
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is a fels 4 km vastag összlete a permi rétegekkel harmonikusan gyrödött. Általános
meggondolás alapján ki kell zámimk ennek lehetségét, mivel a kristályos alaphegység
már egyszer gyrt és metamorfizált összlete — nem beszélve a minden bizonnyal nagy
szerepet játszó mélységi magmás kzetekrl — a megfelel rétegzettség hiánya miatt

5km

Knrptmerhnnikai beosilás Szerkezeti beoszt.

Szint Alemelet Emelet Alemelet Emelet

E3 Fels

Fels
Fels

Fels
Alsó

Középs

m Alsó

Alsó

Alsó

E3 1

Alsó

2 . ábra. A mecseki alaphegység vázlatos térképe. (Wein Gy. nyomán, egyszersítve.) Magyarázat;
I. Törésvonal, 2 . Antiklinális

0UZ. 2. CxeMaTHMecKaa napra (JjyHaaMenra MeMencKHX rop. (flo nannbiM b. B e fi h a, ynpomeHO.)
ycnoBHbie o6o3HaMeHHH: 1. TeKronimecKHe HapyuieHiia, 2. Ocn aHTHKnHHaneií

3 . ábra. Az antiklinálisok alaptípusai a hatóer iránya és a deformáció jellege szerint. (V. V. B e 1 o u s z o v
és M. V. Gzovszkij nyomán.) Magyarázat: Hosszanti nyomás: a) szétlapítás, b) hajlítás;

harántirányú nyomás: c) hajlítás

3. OcHOBHbie rnnbi aHTuKUHHaneií no opneHTupoBKe nanpnweHHH n xapanrepy net|)opiviauHH. (rio
AaHHbiM B. B. BenoycoBa h M. B. FaoBCKoro.jycnoBHbie oöosHaMeHHn: Opo-

AonbHoe OKarne: a) pacnniomnBaHne, b) narHÖ; flonepeBHoe OKarne: c) H3rn6 '

nem képes a fölötte települ permi rétegösszlettel harmonikus gyrdésre. Bazáhs szakí-

tási felületet a kett között nem tételezhetünk fel, mert ehhez a permi összlet túl rideg,

s az antiklinális magjában nincs ennek semmi nyoma. Mindezek alapján megállapítható,

hogy a Kvágószöllsi antiklinális nem tartozhat a hosszanti hajhtással létrejöv redk
kategóriájába sem.
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4. ábra. A Kvágószöllsi autiklinális mint párhuzamos red. Szerkesztette B a 1 1 a Zoltán, 1965 (B a r a^

bás A., Barabás A.-né, G 1 ö c k n e r J.-né, J á m b o r Á., Kállai A., Somogyi J.,Szabó
J. és T z s é r O. adatai alapján.) J elmagyarázat: <T-Crt; Alsókréta trachidolerit-teleptelér, Tf ;

Alsókampili mírgaösszlet, Tj: Felsöszeizi gipszes összlet, Tj: Alsószeizi aleurolitösszlet, P§: Felsóperm
,,Jakabhegyi” homokköösszlet fels része és ,,tavi fácies”, P|:„Jakabhegyi” homokköösszlet alsó része és

fökonglomerátum, P3: Fed, vörös homokköösszlet, P|: Fekv, szürke hómokkösszlet, Pi: Tarka összlet,

P5: Alsóperm aleurolitösszlet, Pf: Átmeneti homokköösszlet, PJ; Durvatörmelékes összlet, pz: Paleozoikum
kristályos alaphegység ^

0UZ. 4. KéBarocénnéuicKaa aHTUKJuiHanb naa napaajiejibnaa CKJianKa. CocraBHU SonraH Bánná,
1965. (rio naHHbiM A. Bapaöama, A. Ba p a öarnua — liJTynb, >K. FnéKHepHO — Hann,
A. HM6opa, H. UIoMOAbH, Pl. Ca6o n O. TéiKepa.) ycnoBHbieo6o3HaneHHH:
(T—Cr, = Hhikhhh Mén. Cunn rpaxHiionepHTOB. Tj* = Hn>KHeKaMnnnbCKHe cnoH. Meprenu. Tj = Bepxne-
ceitccKue cnoH. rnncoHocHan ronma. T] = Hn>KHecetíccKne cnou. AneBponnTW. P5= BepxHnn nepMb. Bepx-
Haa aacTb aKaöxeabCKax necaaHHKOB a i'oaepaaa (jiauHao. Pj = Ha>KHaa aacTb ánaöxeAbCKHX necnauHKOB
H öasanbHbiü KOHrnoMepar. P^ = flepeapbiBaiouiHe KpacHOuseTbi. P| = riogCTHnaiomHe cepouBerbi. PJ =
= necrpouBerbi. Pj = HaiKHaa nepMb. AneBponarbi. Pj = necaaHHKH nepexoAHOü ronuin. Pj = Fpyöo-

o6noMoaHaa ronma. Pz = flaneosoií. KpacrannHaecKHít ({lyHAaMeHT

500 1000 1500 2000m
‘ '

'

I

2. Harántirányú hajlítás következtében létrejöv redk. Ezekre a réteg-

vastagságok állandósága vagy azok szárnyakon való növekedése jellemz (3/c ábra). A leg-

különbözbb szerkezeti kifejldési-övekben végzett megfigyelések alapján ezek a legelter-

jedtebb redk mind a táblákon, mind a geoszinklinálisokban, azonban ez utóbbi esetben

gyakran bonyolitják szerkezetüket kisebb méret hosszanti nyomás hatására keletkezett

1
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redk, ami sokáig gátolta felismerésüket (Gzovszkij
, 1964) . Létrejöttük a kristályos

alaphegységek kisebb-nagyobb tömbjei függleges differenciált mozgásának követkéz-
;

^

ménye. Terepi megfigyelések, de különösen modell-kisérletek alapján megállapítható ^

(Belouszov és Gzovszkij, 1964), hogy a kiemelked alaphegység-tömb széles-
^

5. ábra. A Kvágószöllösi antiklinális magjában külszíni térképezés során mért dlésirányok a kofferredö
északi sarkvonalának feltüntetésével. (Jámbor Á., Szederkényi T. ésTzsérO. adatai

alapján.)

<í>uz. 5. 3neMenTbi aaneranun caoee, saMepeuHbie apu reononmecKOfi cbeMKe b napé KéBarocéanéuiCKoií
aHTHK.iHHaaH, c HaneceHHeM ceBepaoH yraoBoft nnHmi cyHayMHOfl CKJiaaKH. (Flo aanabiM A. ü m 6 o p a,

T. CeaepKeHbH h O. Téwepa.)

•ségével közel megegyez maga.sságban, annak felszíne fölött (és feljebb) az üledékköpeny-

ben már nem érzékelhet a tömb kontiirja, s a képzd antiklináhs ezen a szinten (és

feljebb) már párhuzamos redként jelentkezik, lefelé azonban fokozatosan átalakul jel-

legzetes kofferredvé. A Kvágószöll.si antiklinálist ilyen harántirányú nyomás hatására

létrejött redként kell felfognimk, ami mellett a következ meggondolások szólnak:
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a) Kz antiklinális magjában a földtani térképezés adatai alapján az alsópenni

aleurolitösszlet már kofferredként települ, amit a dlésirányok keletirl hirtelen

északira való változása bizonyít (5. ábra).

b) A. felspermi homokkövek a részletes kutatás adatai alapján már párhuzamos

redt alkotnak s az aleurolitösszlettel mindenütt rétegmenti csúszásokkal érintkeznek,

ami felteheten diszharmonikus mozgás következménye.

c) K viszonylag plasztikus aleurolitösszlet jelenléte, valamint a kristályos alap-

hegység kzeteinek bizonyos fokú képlékenysége lehetvé tehette az alaphegység-tömb

szélességénél kisebb magasságban is a párhuzamos red létrejöttét.

d) Az antiklinális csapása nem K-Ny-i (V a d á s z , 1960), hanem KÉK—NyDNy
és közelítleg megegyezik a Déli diszlokációs öv csapásával, ami arra mutat, hogy a kris-

tályos alaphegység emelked tömbjét kiújuló variszkuszi törésvonalak zárják le, s ezek

közül a délin még a pliocénben is voltak mozgások.

A felspemii homokkösszletet lezáró alsószeizi aleurolit fölött következ gipszes

összlet élesen elválasztja egymástól a két kzetmechanikai emeletet, melyek diszharmo-

nikus mozgására Vadász K. akadémikus hívta fel a figyelmet. K diszharmonikus

mozgás eredménye felteheten a fels kzetmechanikai emelet rétegösszleteinek szét-

csúszása volt minden irányba a felemelked antiklinálisról, kb. úgy, ahogy azt R. W. van

Bemmelena Keleti-Alpokban sokkal nagyobb méretekben és más körülmények között

feltételezi ( 1 963) . Ily módon a fels kzetmechanikai emelet szintjeiben, különösen a maga-

sabbakban, az elsdleges tektogenezis következtében létrejöv másodlagos szerkezetala-

kulást figyelhetünk meg, mely részben gravitációs eredet is lehet (Belouszov, 1954).

A Kisvijbányai szinklinális területén a hosszanti nyomás hatására

létrejött szerkezeteket általában a regionális defonnációs ertérre tartják jellemznek

(pl. Schmidt É. R., 1961, Szentes F., 1961, Vadász E., 1960, W e i n, Gy.,

1961). Azonban a helyi jelleg szerkezetek önmagukban csak a lokális deformációs er-
teret jellemezhetik. Jelen esetben a gipszes összleten és a magasabb szintekben elhelyez-

ked bazális szakítás! felületeken megcsúszott rétegösszletek az alsó deformációs emelet-

ben kialakult KÉK—NYDNY csapású brachiszinklinális közepe felé csúsztak s közben
természetesen összegyrdtek, függetlenül attól, milyen regionális ertérben keletkezett

ez utóbbi nagyobb méret szerkezet.

Ezzel kapcsolatban külön ki kell térnünk a hegységszéli feltolódások kérdésére,

mivel ezeket általában irányított vízszintes nyomóer bizonyítékaiként szokták fel-

fogni. W e i n Gy. (1964) ezzel szemben konstatálta, hogy a magyarországi mezozóos
alaphegységek vergenciái idben és térben változó irányúak s mindig a viszonylag plasz-

tikus üledékekkel kitöltött szomszédos elmélységek felé irányulnak. Ezt az alapvet
megállapítást, amelynek helyességét minden részletesen tanulmányozott hegységrend-

szerben kimutatták, a következkkel lehetne kiegészíteni. Az elmélységek képzdése
törvényszeren kompenzálja a kisebb-nagyobb hegységrendszerek kiemelkedését, úgy-
hogy ez utóbbiakról a függleges szétnyomás (Belouszov) vagy a gra\dtáció (van

Bemmelen) következtében az üledékösszletek lehúzódnak és felfelé kilaposodó

törési síkokon az elmélységekre tolódnak, ersen összegyrdve a mozgással ellentétes

irányban ható ellenállás következtében. így tehát a gyrdés a kiemelkedés
következménye és nem fordítva. A Mecsek-hegység viszonylag kis méretei

következtében itt csak az egész mezozóos rétegösszlet elmélység felé dlése és arra való

rátolódása ment végbe, takarók létrejötte nélkül. így tehát a hegységszéli pikkelyövek
jelenléte a legcsekélyebb mértékben sem bizonyítja a regionális vízszintes irányú nyo-
mást. A fenti meggondolások alapján várható a hegységeinket lezáró feltolódások lefelé

való meredekebbé válása az elmélységek aljzatának közelében és meredek dlés
normális vetkké való átalakulása a kristályos alaphegj-ségen belül.
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W e i n Gy. említett cikkében (1964) a vízszintes irányú nyomóerk követ-

keztében fellép általános ÉNy-i vergencia bizonyítékaként hozza fel a permi antiklinális

déli szárnyán lev DK-i dlés feltolódásokat. Ilyen feltolódások azonban a bányabeU
és külszíni kutatások alapján gyakorlatilag csak az antiklinális északi szárnyain ismertek,

s mint elbb láttuk és alább részletesen tárgyalni fogjuk, a Kvágószöllsi antiklinális

szerkezete egyértelmen liarántirányú hajlítást bizonyít.

Végeredményben tehát a Mecsek-hegységet olyan szerkezeti egységként kell fel-

fogmmk, amelynek térben való két részre tagolódása a rétegösszlet függleges irányban

0 500 m

6. ábra. Az uralkodó kzetrés-irányok a Kvágószöllsi antiklinális tengelyzónájában. 1000 mérés alapján
szerkesztette Bállá Zoltán, 1964. Jelmagyarázat: i. Az antiklinális tengelye rétegdlés-mérések

alapján, 2. Az antiklinális tengelye kzetrés-mérések alapján

0ue. 6. npeoJiagaiomHe CHcreMbi TpemuHOBarocTH b oceBoö sone KéBarocéjmémcKoií aHTHKJiHHajiH. Cocra-
BHB SonraH Bánná, 1964. (no AannuM 1000 aaMepoB). VcjiOBHue o6o3HaneHHa: 1. Ocb an™-

KAHHami no saMepaM oneMenTOB saneramin CJioeB, 2. Ocb aHTHKAHHariH no saMepam TpemnHOBaTOCTH

megfigyelhet két — kzetmechanikailag élesen elkülönül és az igen plasztikus gipszes

összlet által élesen elválasztott — deformációs emeletre való tagolódásának követ-

kezménye. Mivel a két emelet szerkezetalakulása különböz folyamatok eredménye

— az alsóban az elsdleges tektogenezis hatása érvényesült, a felsben a másodlagosé — ,

ezért a szerkezetek is élesen különbözk. A továbbiakban csak az alsó deformációs emelet

szerkezeteit tárgyaljuk, fleg a felspermi zöld homokkövek szintjében.

A meglehetsen lapos Kvágószöllsi antiklinális hossztengelye

közel KÉK—NYDNy (75-225®) csapású és kb. 5-10® (—15®) alatt dl KÉK felé.

Szárnyain a rétegdölés változó, általában 25— 3o®-nál nem meredekebb. A boltozat

szerkezetét gyürdéses és töréses formaelemek bonyolítják.

A gyürdéses formaelemek általában a csapásirányok és dlésszögek

viszonylag nagy görbületi sugarú hullámzásaiban nyilvánulnak meg, melyeket egyelre

nem áll módunkban tanulmányozni, mivel egy-egy keU részletességgel feltárt terület

méretei az esetek többségében kisebbek e szerkezetekénél. Ezeken a minden bizomiyal
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általánosan elterjedt formaelemeken kívül néhány helyi jelleg, kis görbületi sugarú

gyrt szerkezet is ismert: többnyire flexurák, ritkán kisméret antikhnáUsok, melyek

jórészt vetkkel állnak közvetlen vagy közvetett kapcsolatban. Ismertetésükre e mrmka
keretében nem térünk ki.

7. ábra. A déli szárny mért veti és közetrései összefoglaló sztereogramja Mikolay I., Kárpáti
P., V ö 1 g y e s i S. és más üzemi geológusok 900 mérése alapján szerkesztette Bállá Zoltán, 1965.

Izovonalak i, 2, 3 és 4% -ónként

<Pu2. 7. CsoAHaa nnarpaMMa TpemMHOBarocTH h cGpocoa lowHoro Kpsina. CocraBuji SonraH B a n ji a,

1965. (rio pesyjibTaraM 900 aaMepoB, npoHSBeneHHbix H. MuKOJiaH, n. KapnarH, lU. Bénb-
fl b e ui H H apyrHMH pygHHMHbiMH reoBoraMH. (H30BHHHH npoBeAeHbi Mepea 1, 2, 3 h 4%)

8 . ábra. A kzetrések réteghajlitással kapcsolatos képzdési körülményei. V. V. Belouszov és
M. V. Gzovszkij nyomán szerkesztette Bállá Zoltán, 1965. Magyarázat: a) Nyírás, b) Szakítás
<Pue. 8. ycAOBaa opasoBaHHa TpemaH b cbash c HaraoM cnoeB. CocraBHu Soatah Bánná, 1965. (FIo
AaHHbiM B. B. BenoycoBa h M. B. FaoBCKoro.) ycnoBHbieo6o3HaMeHHB: a) Ck3-

nuBaHHe, b) OrpbiB
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Töréses formaelemek nagy számban és változatos kifejldésben talál-

hatók a Kvágószöllsi antiklináHson. Ezek egy része, elssorban a déli szárnyon, közvet-

len kapcsolatban van a Mecsek-hegységet lehatároló Déli diszlokációs övvel, melynek

taniilmányozásával mások foglalkoznak. Jelen munkánkban figyelmünket azoknak a töré-

seknek szenteljük, melyek az antiklinális keletkezésével kapcsolatban jöttek létre.

9 ábra. A tengeljtnenti öv jellemz kzetrés-sztereogramja. 100 mérés alapján szerkesztette Bállá
Zoltán, 1964. Izovonalak i, 2, 5, 10, 15%-onként

0ua. 9 . XapaKTepnaH gHarpaMMa rpeiuHHOBaTOCTH ocesofí aoHW. CocrasHn SonraH Bánná, 1964 ’

(rio naHHbiM 100 saMepoB.) HaonwHHH npoBeneHbi nepea 1
, 2 ,

5 , 10 h 15 %

10. ábra. hz északi szárny jellemz kzetrés-sztereogramja. Szitnyai G y- 92 mérése alapján szer-

kesztette Bállá Zoltán, 1965. Izovonalak i, 2, 5, 10, 20%-onkent

<í>U2. 10 . XapaKTepHaH aHarpaMMa TpemHHOBarocTH cesepHoro Kpuna. CocrasHn SonraH Bán na,

(flo naHHbiM 92 aairtepoB, npoHSBenCHHbix b. C h t h b n h.) HaonnHHM npoBenenbi nepes 1, 2 ,
0 ,

lu h zu /o
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1 Boltozatunkon három f törésrendszert különböztetünk meg; hosszanti, haránt- és

:

diagonális töréseket, melyeket mind közetrések, mind különböz elvetés! magasságú

(néhányszáz m-ig) vetk képviselnek.

A kzetréseket eddig csak az antikhnális tengelye környékén tanulmá-

nyoztuk rendszeresen, ahol viszonylag nagy területen lo ponton (6. ábra) összesen

looo db kzetrést mértünk be. Ezenkívül rendelkezésünkre áll közel 300 db, az üzemi

I

geológusok által elvégzett kzetrés-mérés az északi szárnyon, azonban eimek során

!
csak a vágatot teljesen átszel kzetréseket mérték be, figyelmen kívül hagyva a rövi-

debbeket. A déli szárnyon csak vetket mértek (összesen 900 db-t), azonban, mivel e ve-

tk jórészén az ehnozdulás csak néhány dni-es, esetleg néhány m-es, ezért az üzemi

geológusok rendelkezésünkre álló mérési eredményeibl is lehet következtetéseket levonni

a kzetrések irányait illeten (7. ábra).

A kzetrések között típusos szakításos eredet igen kevés van, ezek többnyire

az antikhnáhs tengelyével párhuzamos csapásúak. Általában egy-egy réteg fels részén

jelennek meg, s a rétegzdésre merlegesen dlve lefelé kiékeldnek ugyanazon réteg

közepe táján. Mindez nyilvánvalóan arra mutat, hogy a réteghajlítással kapcsolatban

jöttek létre (8. ábra).

A többségben lev nyírásos repedéseket az antikhnális tengelye mentén húzódó

3 km széles sávban hosszanti és harántirányú kzetrések képvisehk (9. ábra), míg távo-

labb, a szárnyakon, nagyobb számban jelennek meg diagonális irányúak is (10. ábra).

A hosszanti és harántrepedések az esetek többségében vékony karbonáterekkel vannak

kitöltve, ami azt bizonyítja, hogy létre jöttük után szétnyíltak, tehát a boltozatképzdés

tovább folytatódott. Mindhárom rendszerhez tartozó kzetrések dlése meredek, 70—85°

körüH.

Ha a Kövágószöllösi antiklináhson végzett kzetrés-mérések adatait összehason-

htjuk más területeken végzett terepi megfigyelések és modell-kísérletek (Gzovszkij,
1964) eredményeivel (ii. ábra), világosan megállapítható, hogy a Nyugati-Mecsek antikh-

náhsa harántirányú hajlítás következtében jött létre.

A vetket a bányamveléssel és részben mélyfúrással feltárt egész területen

tanulmányozhattuk (12. ábra) . Nagyrészük ugyanazon három csoportba sorolható be, mint

a közetrések: hosszanti, keresztirányú és diagonális. Szelvénybl ítélve mindhárom
csoportban a vetk vannak többségben, bár a szárnyakon elfordulnak hosszanti és

y

diagonális feltolódások is.

A hosszanti vetk az antikhnális tengelye mentén húzódó kb. 3 km széles

sávra a legjehemzbbek. Ez természetes is, mivel a felboltozódással kapcsolatos húzófe-

szültségek itt érhették el maximumukat. Errl tanúskodik a boltozat tengelye mentén hú-

zódó kb. 0,5 km széles, bonyolult felépítés árokszerkezet is, amelyhez hasonlóak gyakran

figyelhetk meg a lapos boltozatok fels részén (E. W i s s e r, 1906). Létrejötte az

antikhnáhs harántirányú húzófeszültségek hatására bekövetkez szétnyílásának követ-

kezménye, ami a boltozat tetejének beszakadásához vezetett. A hosszanti vetk fejl-

désével kapcsolatban, minden bizonnyal, egy késbbi szakaszban történt a déli szárny

lépcss felemelése a boltozat tetejénél kb. 100—150 m-rel magasabbra (13. ábra), minek
következtében jelenleg mind a bányabeli szintes, mind a külszíni térképeken az antikh-

náhs K-i csúcsa a tényleges tengelynél mintegy 1,2 km-rel délebbre kerül és kb. egybeesik

az antikhnáhs képzdését okozó felfelé mozgó alaphegységi tömböt délrl lehatároló

hosszúélet törésvonallal. A déli szárny ilyen felemelése nyilvánvalóan differenciált

függleges mozgások következménye és felteheten az említett alaphegységi tömb
asszimetrikus tovább emelkedésével kapcsolatos, ami lehetséges, hogy csak a Déli diszlo-

kációs öv létrejötte során ment végbe. Igen jellemz a hosszanti vetk dlésirányának
asszimetriája, amely abban nyilvánul meg, hogy a déli szárnyon a klasszikus ellenlejtes

2 Földtani Közlöny
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(E. W i s s e r, 1960, L. U. de S i 1

1

e r, 1956), az északin viszont egyenlejtes vetk
vannak túlsúlyban.

Harántirányú vetk egyelre csak a déli szárnyon ismertek, itt is kis szám-

ban, úgyhogy ezekkel részletesebben nem foglalkozunk. Korban ezek kétségtelenül fiata-

12 . ábra. A KvágószöUösi antiklinális töréseinek térképvázlata. Barabás A. -né, Glöckner J.-né,
Kállai A., Kassai M., Kovács M.-né, I,e ügyel S., Szederkényi T., Vincze V.,

és Wéber B. adatai alapján szerkesztette Bállá Zoltán, 1965.

<t>u2. 12. Kapra-cxeivia paapwBHbix HapyiueHHfl, ocjrowHaroujHX KéBarocéjiaéiucKyio aHTHKnnHajib. Cocra-
BHB SoaraH B a n n a, 1965. (rio aannbiM A. Bapaöaiuna — lilryab, )+C. rnéKHepna — flann
A. Kanna H, M. Kaiuman, 3. KoBaMna — nnanxHep, LU. Jlennbena, T. CenepKe-

H b H, B. B H H n e H B. B e 6 e p a.)

labbák mind a hosszanti, mind a diagonális vetknél. Észak felé kiékeldnek, úgyhogy
igen valószín kapcsolatuk a Déli diszlokációs övvel.

A diagonális vetk mindkét szárnyon eléggé elterjedtek, gyakorlatilag azon-

ban csak az antiklinális tengelyétl 1,5 km-rel északabbra és délebbre kezdd területeken.

9*
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Csapásuk mindkét szárnyon olyan, hogy a vetk K-felé távolodnak az antiklinális tenge-

lyétl és azzal kb. 30— 5o°-os szöget zárnak be. Dlésük K-re és a boltozat magja felé irá-

nyul. Ilymódon ezek a vetsikok szimetrikusak az antiklinális tengelysikjához viszonyitva.

A két rendszer vetinek egymáshoz való viszonyát részleteiben csak a déh szárnyon

lehetett tanulmányozni. Itt a következ tényeket sikerült megállapitammk (12. ábra):

r ?. ábra. Szelvény a Kvágószllösi antiklinálison keresztül. Szerkesztette Bállá Zoltán, 1965. (Bara-
bás A., Barabás A.-né, Glöckner J.-né, Jámbor A., Kállai A., Somogyi J.,Szabó J. éá Tzsér O. adatai alapján.) Jelmagyarázat: mint a 4. ábrán
<l>uz. 13. Paapea Mepea KéBarocéji/iémcKyio aHTHKJiHHanb. CocTaann SoJiraH Bánná, 1965. (Flo nannbiM
A. BapaSaina, A. Bapa 6 auiH 3 — UlTynb, >K. rnéKHepna — riann, A. HMÖopa
A. Kannán, B. UloMOAbii, d. Ca 6 o O. Téwepa.) VcnoBHbie o 6 o 3 HaneHHH;

KBK na (Jmr. 4.

1. Némely esetben látható, hogy diagonális vet metsz egy hosszantit.

2. Több esetben figyelhetk meg diagonális vetknek támaszkodó hosszanti vetk.

3. Elfordul, hogy aránylag rövid szakaszon — törés formájában — egy-egy vet
csapása hosszantiról diagonálisra változik.

Mindezek alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

1 . A diagonális vetk képzdésekor á hosszanti vetknek legalább egy része meg-

volt már elmozdulás nélküli vagy kis elmozdulásos törések formájában.

2 . A hosszanti és diagonális vetkön végbement függleges elmozdulások gyakor-

latilag egj'idben jöttek létre. Ezen elmozdulások közben mindkét rendszerhez tártozó
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vetk tovább nhettek oldalirányban, ami nemegyszer különböz rendszerekhez tartozó

vetk találkozásához vezethetett.

Érdemes megvizsgálni a függleges mozgások mechanizmusát
is. A felboltozódással kapcsolatos h a j 1 í t á s következtében a rétegek egymáson csúsznak

és megrepedeznek (8. ábra), így jönnek létre a rétegmenti csúszási felületek és a kzetrés-

rendszerek. A folyamat elrehaladása egyrészt a kzetrések számának növekedésében,

másrészt azok minden irányban történ terjedésében és egyesülésében nyilvánul meg.

Ez ahhoz vezet, hogy a rétegösszlet egyre inkább egymástól független, kzetrésekkel

elválasztott tömbökre tagolódik, úgyhogy azokon belül a húzófeszültségek fokozatosan

megsznnek. A felboltozódás azonban tovább folyik, s miután már nem tud hajhtásban

megnyilvánulni, eltérbe lép egy másik folyamat, avetképzdés. A vetk a legje-

14. ábra. A vetösíkok ellaposodási mechanizmusának vázlata. E. W i s s e r nyomán szerkesztette
Bállá Zoltán, 1965.

0uz. 14. CxeMa MexaaHS.Ma BbinoJiawHsaHHH nnocKocxeii cSpocoe. no {jannbiM 3. Bnccepa cocraBHn
SojiTan B a Ji Ji a, 1965.

lentsebb kzetrések egyesülése során keletkeznek, s az elmozdulásokkal minden irányban

tovább nnek. Ez ahlioz vezet, hogy a felboltozódással kapcsolatos közel rétegmenti

húzófeszültségek egyre inkább a vetk síkjában történ függleges elmozdulásokban

koncentrálódva oldódnak fel, ami a többi kzetrés növekedésének megszntét jelenti.

Csak a vetk közvetlen közelében folytatódik a repedésképzdés — részben az eddigi,

részben az új irányok szerint — a vetsíkon történ elmozdulásokat gátló súrlódás hatá-

sára fellép helyi feszültségek következtében.

Szembeötl, hogy a kzetrések mindig meglehetsen meredek dlések (70— 85®),

míg a vetk viszonylag laposak (45— 75®). Ezenkívül megfigyelhet, hogy általában

minél kisebb a függleges elmozdulás, annál meredekebb az illet vet. Mindennek okát

abban látjuk, hogy a függleges elmozdulásokat létrehozó nyúlás rétegmenti elcsúszások

következtében ellaposítja a vetsíkokat (14. ábra). A vetkön végbemen függleges

elmozdulások a vetk közé zárt tömbök billen mozgását idézték el, minek
következtében a vetsíkok dlése laposabb, a rétegdlés pedig az ellenlejtes vetk között

— a déli szárnyon — meredekebb lett, az egyenlejtes vetk között — az északi szárnyon —
pedig fordítva. A billenmozgásokat kzetrés-méréseink bizonyítják: a repedések átlag-

dlésirányának déhrl — északira változása nem az antikhnális tengelyén megy végbe,

hanem attól kb. 160 m-rel délebbre. Az apikáhs árokszerkezet szintén délebbre van tolva

az antikhnális tengelyéhez viszonyítva (15. ábra). Mindez az antikhnáhs tengelyét magú-
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banfoglaló tömb déli szárnyának süllyedésében és az északi szárny emelkedésében meg-
nyilvánuló billenmozgás következménye.

A Kvágószöllsi antiklinálist a képzdésével kapcsolatban létrejött törések

kifejldése alapján öt, tengelyével párhuzamos övre oszthatjuk, melyeket az alábbiak-

ban jellemezhetünk;

I. A középs, tengelymenti kb. 3 km széles sávban a hosszanti kzetrések és

vetk mralkodnak.

D

15. ábra. Billenömozgás a Kvágószöllsi antiklinális tengelyzónájában. Szerkesztette Bállá Zoltán
1965. Jelmagyarázat; i. Felsperm „Jakabhegyi” homokkösszlet és fkonglomerátum, 2. Fed’
vörös homokkösszlet, 3 - Fekv, szürke homokkösszlet, 4. Vetdés, 5. Kzetrés-maximum, 6. Az antikli-

nális tengelye rétegdlés-mérések alapján, 7. Az antiklinális tengelye kzetrés-mérések alapján
0ue. 15. JjBuweHHe naMaHHH b oceBoií aoue KéBarocénnémcKOH aHTHK/iHHajm. CocraBHn SoaraH Bánná,
1965. VcnoBHbie oSosHaneHHa: 1. Bepxnnn nepMb. BKaöxenbCKHe necMannKn h rnaBHbiít KOHrno-
Mepar, 2. nepeKpbmaiomHe KpacHOUBerbi, 3. nogcTHnaiomHe cepouBerbi, 4. Cpocbi, 5. MaKCHMyMbi rpemn-
HOBarocTH, 6. Ocb auTHKnHHanH no saMepaM aneMenTOB saneraHnn cnoeB, 7 . Ocb aHTHKnHHann no samepaM

TpemnHOBarocTH

2. A szárnyakon következ két, egyenként kb. i km széles, sávban megjelennek

a diagonáhs vetk is.

3. A tengelytl kb. 2,5 km-nél távolabb a hosszanti vetk helyett hosszanti

csapású, eUenlejtes feltolódások jelennek meg a diagonáhs vetk meUett. A feltolódásokat

részletesen tanulmányozni egj^elre nem lehet, képzdési körülményeiket a i6/b. ábra

szemlélteti.

A törések tanulmányozása alapján az antikhnáhs fejldéstörténetében a követ-

kez szakaszokat jelölhetjük ki:

1. A felboltozódás a rétegösszlet harántirányii hajlitásával kezddik (rugalmas-

plasztikus deformáció), ezzel kapcsolatos a kzetrések túlnyomó részének keletkezése.

2. A .rétegösszlet összetöredezik, s a felboltozódás vetképzdéssel folytatódik.

3. A déli szárny lépcssen felemelkedik, s a boltozat elnyeri mai formáját.

Idben a második szakasz folyamatosan váltja fel az elst, míg a harmadik való-

színleg hosszabb szünet után kezddött.

A mecseki uránércesedés szoros kapcsolatban van a tektonikával.

Három különböz nagyságrend érces objektumot különböztetünk meg, melyekre külön-

böz elhelyezkedési viszonyok jellemzk.

I. A Mecseki érc mez jelenleg kutatás alá vont területem a lineáris

fémkészletek* a Kvágószöllsi antiklinális tengelyével párhuzamos és arra tükörszimmet-

* hineáris fémkészlet a produktív összlet egy teljes hanVntolásában lev összes ipari ércadat vas-
tagság — minség szorzatainak összege; ha ezeket a harántolások hatóterületeivel beszorozzuk és az
eredményeket összeadjuk, megkapjuk a vizsgált terület teljes fémvagyonát.
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riát mutató sávokban helyezkednek el (17. ábra). A két maximális intenzitású érces öv

a tengelytl kb. 2,5 km távolságban húzódik mindkét szárnyon. A központi gyengébb

intenzitású sáv az antiklináhs tengelye mentén lokahzálódik, kissé eltólva a lépcssen

felemelt déh szárny felé. Ezenkívül megfigyelhet még két gyenge érces öv a tengelyment

és a két széls intenzív sáv között kb. középen.

A harántirányú hajhtás következtében létrejöv antiklinálisokon optikai modell-

kísérletek alapján (V. V. Belouszov és M.V. Gzovszkij, 1964) három feszült-

re. ábra. A feszültségek elhelyezkedése harántirányú hajlításra képzd antiklinálisok optikai modelljei-

ben. M. V. Gzovszkij nyomán. Magyarázat: a) Feszültség-maximumok rugalmas modellben,

b) Nyírófeszültség-nyomvonalak képlékeny modellben

0^^. 16. PacnpeAeneHue uanpaiKeHuü a onruMecKHX MOAenax aHTUKnuHaneü nonepeaHoro H3ru6a. (flo

AauHbiM M. B. PaoBCKoro.) VcAOBUbie oSoaHaMeuMH: a) MaKCUMyMbi HanpaiKeHuü a ynpy-
roü MOAeAH, b) XpaeKTopnn HanpnweHHÜ CKaAbiaaHHH a nnacTHMHofi MOAenu

7. ábra. A lineáris fémkészletek eloszlása a Kövágószöllösi antiklinális tengelyére merleges irányban
Gerzson I. adatai alapján szerkesztette Bállá Zoltán, 1964.

0ua. 17. PacnpeAeneuHe AHneüHbix aanacoa Meranna aapecT npocTHpauHH och KéaarocénnémcKOu aHTu'
KAHuaAH. CocraaHA SoArau Bánná, 1964. (flo AauHbiM M. P e p w 0 h a)

ség-maximum állapítható meg (i6/a. ábra). Ezek közül kett a szárnyakon helyezkedik el-

az emelked ,,alaphegységi tömb” sarkaitól kiinduló, fölfelé szétnyüó, kb. 70° dlés
síkok mentén koncentrálódva. A harmadik a tengelymenti zónába esik. Míg az els kett
alulról felfelé hal el, addig a harmadik ellenkez irányban. Az antiklinális fels részének

bizonyos szintjén mind a három feszültség-maximum jelentkezhet. A tektonikai feszült-

ségek töréseket hoznak létre, melyek srsége a feszültségek ersödésével n.
Ilymódon a harántirányú hajlítás következtében a képzd antikh-

náhsok fels részén három töredezettség! maximmnot várhatimk, ami a tengellyel

párhuzamos három megnövelt áteresztképességíí zónát hoz létre, melyek az ércesedés

szempontjából pozitív szerepet játszhatnak. Ennek vagy annak a zónának a jelentsége

attól függ, hogy az érces szint milyen rétegtani távolságra van a boltozat tetejétl és

az alaphegységtl.

A Mecseki ércmez tengelymenti közepes intenzitású érces zónája a bolto-

zat tetején létrejött húzófeszültség-maximmnmal kapcsolatos, bizonyos mérték délre
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tolódása a déli szárny lépcss felemelésével magyarázható, ami a billenmozgások sorái
az antiklinális tengelyét északabbra tolta. Az érces sáv helyzete arról tanúskodik, hogj
az ércesedés a felboltozódás közben jött létre az emelkedési centrum délre való tolódásé
eltt.

Q)

18. ábra. A lineáris fémkészletek eloszlása a vetkre merleges irányban. Magyarázat: a) Észak
szárny. W é b e r B. adatai alapján szerkesztette Bállá Zoltán, 1964, b) Déli szárny, Lengyel

S. és V i n c z e V. adatai alapján szerkesztette Bállá Zoltán, 1964.

<J>uz. 18. PacnpeaejieHHe nHHeííHbix sanacoB Meranna BKpecr npocmpaHMH cpocoB. VcnoBHbie 0603-
HaneHHa: a) CesepHoe Kpuno. CocrasHn SonraH Bánná, 1964. (FIo nanHUM B. B e 6 e p a.), b) lOwHoe

Kpbino. CocraBHn SonraH B a n n a , 1964. (Dó nannbiM ILI. Jlennbena h B. BHHue.)

A két szárnyon húzódó legnagyobb intenzitású érces zónák az emelked
alaphegységi tömb sarkaitól kiinduló nyirófeszültség-maximumokkal kapcsolatban

keletkeztek. Térbeli helyzetük és csapásuk megfelel az alsópermi összletben említett

kofferred sarokvonalainak, azonban magasabb rétegtani szinthez való kötöttségük

miatt az antikhnális tengel3’étl távolabb esnek.
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Az említett feszültség-maximimioknak megfelel töredezettség-maximumok léte-

zésének közvetlen mérésekkel való bizonyítása a jöv kutatások feladata.

1. Az egyes lelhelyeken belül az ércesedés egyes nagyobb hosszanti

és diagonáhs vetk bizonyos szakaszaihoz kötdik. A lineáris fémkészletek szimmetrikusan

oszlanak meg a vet síkjához viszonyítva, amelyre ez esetben mindig ércesedési maximum
esik. A különböz lelhelyeken különböz a készletgörbék lefutása (i8. ábra), azonban

ez már a helyi viszonyoktól függ. A vetmenti maximumok nyilvánvalóan az itt fellép

tektonikai feszültség-maximumokkal kapcsolatos .ersebb repedezettséggel magyaráz-

hatók, ami a vetk keletkezési körülményeibl következik.

3. Az érctestek elhelyezkedésének törvényszerségeirl mindezideig nem
sikerült fogalmat kapnimk. Mivel az érc fleg a kötanyagban van, ezért feltehet,

hogy a repedezettség mellett igen nagy szerepe van a helyi litológiai körülményeknek,

amelyek most vannak vizsgálat alatt.

Mindezt összevetve tehát megállapítható, hogy az egész ércmezn és az egyes lel-

helyeken belül az ércesedés területi ellielyezkedése szoros kapcsolatban áll a szerkezeti

viszonyokkal és további bizonyítékul szolgál az antiklinális harántirányii hajhtással

kapcsolatos képzdési mechanizmusa mellett. Ezenkívül a két széls, legintenzívebb érces

sáv objektív támpontot ad a kristályos alaphegr^ség felfelé mozgó tömbjét délrl és észak-

ról lehatároló törések helyzetének és csapásirányának megállapításához.

Az érckiválás nyilvánvalóan vizes oldatokból történt. Ezzel kapcsolatban külön

kell szólmmk az oldatok filtrációja és az oldaton belüli diffúzió szerepérl és kölcsön-

hatásukról az ércképzdés közben. Mind az egész ércmezn, mind az egyes lelhelyeken

belül az intenzív ércesedés a legnagyobb áteresztképesség zónákban helyezkedik el,

ami a filtrációs folyamatok nagy jelentségére mutat. Másrészt viszont az a tény,

hogy
a) az egész ércmez méreteiben az ércesedés az antiklináhs tengelyére szimmetrikus,

függetlenül annak jelents keleti dlésétl,

b) az egyes lelhelyeken belül az ércesedés a vetkre szinunetrikus, függetlenül

a rétegdléstl, a vetmenti függleges elmozdulásoktól és a vetsík dlésétl,

c) az érctesten belül az ércesedés a kötanyagban van, általában repedések menti

dúsulás nélkül, arra mutat, hogj" maga az érckiválás a hidrodinamikai körühuényektl
függetlenül, azaz diffúziós folyamatok közremködésével ment végbe. Az ellent-

mondás csak látszólagos, mivel a két folyamat élesen különböz sebessége miatt a filtráció

és a diffúzió hatását idben külön kell választanmik. A nagy áteresztképesség zónák-

ban végbemen filtráció biztosíthatta az oldatok viszonylag magas urántartalmát

ezen övékén belül, megsznése után viszont diffúzió közrejátszásával válhatott ki ezen

oldatokból az érc ugyanezeken a területeken. A két folyamat a felboltozódással kapcsolatos

tektonikai mozgások szaggatottsága miatt idben sokszor váltogatta egymást, s ez

a kzetekben a diagenezis során többé-kevésbé szórt állapotban megkötdött urán szaka-

szos áthalmozását vonta maga után ipari ércesedés formájában.

A folyamat fizikai-kémiai részét az alábbiakban vázolhatjuk. A tektonikai moz-
gások ritmikus ismétldése folyamán az intenzív mozgási szakaszokban a kzetrések és

a diagenezis után szabadon maradt pórusok iijra megnyíltak vag>^ kitágultak a réteg-

összlet fellazulása során elssorban az említett feszültség-maximumok területén. A m e g-

élénkül oldatcirkuláció során kapcsolat jöhetett létre a légkörrel, minek
következtében az oldatok redoxpotenciálja megemelkedlietett. Ennek hatására a kzetek
urántartalmának egy része oldatba ment át, amit az üledékekben meglev szerves anya-

gok intenzív oxidációja folytán keletkez szénsav is elsegített uranilkarbonátos komple-

xek képzésével. Az egyidben oldatba került össz-uránmennyiség meglehetsen nagy
lelietett a felteheten alacsony koncentráció mellett is az oldatok nagy tömege folytán.
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A tektonikai mozgások megszíínésekor az oldatcirkuláció ersen lelassult, st
teljesen meg is szíínhetett. Ilyenkor a filtráció által különben háttérbe szorított d i f f li-

ziós folyamatok léptek eltérbe.

1 . A szürke szín szerves anyagban gazdag kzetekben lev repedéseket és póru-

sokat kitölt oldatok redoxpotenciálja gyorsan lecsökkent annyira, hogy az uránkiválás

következtében helyi koncentráció-minimum jött létre. Ez az oldatokban az urán vörös

szín kzetekbl a szürke kzetek felé irányuló diffúzióját vonta maga után. s a két

kzettípus határán lev geokémiai gát szerepét játszó zöld homokkövekben érckiválást

eredményezett

.

2. A még nyitva maradt vetszakaszokon a CO, parciális nyomása lecsökkent,

ami helyi uránérckiváláshoz vezethetett, ha itt a kzetek és az oldat redoxpotenciálja

elég alacsony volt, ami megint csak a szürke kzetek határfelületein elhelyezked zöld

homokkövekben következhetett be. Ez a vetk környékén uránkoncentráció-minimumot

hozott létre az oldatban, ami közel rétegmenti diffúziót eredményezett a vetk felé.

A két különböz irányú diffúziós folyamat eredményeképpen a helyi Etológiái

körülményektl függen a kedvez zónán — tehát a zöld összlet bizonyos vetszakaszok-

hoz közel es részein — belül érckiválás mehetett végbe.

Idben az ércesedés az antiklinális fejldése második szakaszának végére esik és

felteheten felskréta korú. Az abszolút kormeghatározás a felboltozódás id-
pontját is rögzítené.
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SZILUR KÖZETKAVICSOK FÖLDTÖRTÉNETI SZEREPE
TÖRMELÉKES ÖSSZLETEINKBEN

Dr. ORAVECZ JÁNOS*

(2 táblával)

összefoglalás: A penntl pleisztocénig képzdött durvatörmclékes rétegek
kavicsanyagának egy része szilur idszaki kovapala lepusztitásából származik, amit a kavi-
csok smaradványai bizonyítanak.

A kavicsanyag mikropaleontológiai vizsgálatával lijabb ö.smaradvány csoportok-
kal bvült az eddig ismert hazai szilur idszaki fosszilis szervezetek sora.

A szilur törmelékanyag megjelenésébl következtetések vonhatók le a lehordási
terület és az üledékgyjt viszonyára vonatkozóan, jelezve a paleozoikum szárazulattá
válását, az si tönkfelszín gyakori megújulását a közbees mozgások során.

Az utóbbi idben a helytálló szilur rétegek vizsgálatát kiterjesztettük ezek lepusz-

tított és fiatalabb üledékeinkben felhalmozott törmelékének tanulmányozására is.

Ez a már nálunk több esetben használt vizsgálati módszer nagyobb anyagvizsgá-

latra ad lehetséget, mert a lepusztított törmelék kétségtelenül nagyobb területrl

származik és vastagabb rétegsor kzetanyagát tartalmazza, esetleg távolabbról is, mint

a ma felszínen lev, kisebb kiterjedés, közvetlenül vizsgálható üledékösszlet.

A fiatalabb üledékeinkbe került és ott együttesen leülepedett feldolgozott szilur

anyag azonban az általánosnak ismert vízi szálhtás és leülepedés szelektív érvényesülése

miatt csak az ellenállóbb kzetanyagot tartalmazza. Ennek megfelelen a helytálló

szilur rétegsorból ismert homokkpala, kvarcitpala és az smaradványos fekete kovapala

kavicsait ismerhetjük fel törmelékes összleteinkben. A szilur rétegsor jelents részét

alkotó szericites agyagpala és ,,fillit” feldolgozott anyagát csak ritkán találjuk meg,

amikoris ez a lehordási terület fillites rétegsorának közvetlen közelségére utal.

A permtl pleisztocénig terjed üledékes rétegeink különböz szintjeinek kavics-

anyagából gyakorlatilag a fekete kovapalakavicsokat vizsgáltuk, mivel ezeknek smarad-
ványtartalma — a kzetanyag jellegeken túl — biztosan jelzi szilur korukat.

A különböz idben áthahnozott kavicsok vizsgálatának els eredménye a szilur

idszaki élvilág maradványainak teljesebb ismerete. A kavicsok vékonycsiszolatainak

vizsgálata az eddig ismert Graptohteseken, Hystrichosphaeridákon és kovaszivacs-

tííkön kívül Chitinozoa, Spóra, Radiolaria és Scolecodonta sp. felismerésére vezetett.

Az újabb smaradványok csoportjából szánumkra legfontosabbnak ígérkeznek

a Chitinozoák. Ezeknek a bizonytalan származású, tengelyes szimmetria szerint felépített

szervesanyagú tokoknak élettartama az eddigi adatok szerint a felskambriumtól d devon
idszak végéig terjed, mintegy az ópaleozoikumra szorítkozik. Másik fontos jellem-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1965. II. 3-i szakülésén
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zjük, hogy a tengeri üledékek legkülönbözbb kzetfácieseiben ríiegtalálhatók. A határo-

zott rétegtani megjelenés, ezen belül továbbtagolási lehetség és a kzetfáciesektl való

függetlenség a tengeri üledékképzdés viszonyai között feltétlenül jó sztratigráfiai érték
smaradványcsoportot jelentenek

.

A kovapala mikrofaunájához újabb adatot jelent a herendi helvéti konglomerátum-
ból származó Scolecodonta sp. metszete.

A vizsgált kavicsok jelents részében sok oldott, elmosódó metszet mellett, néhány

jó megtartású Radiolaria maradvány is elkerült. Ezek a kambriumtól máig él, kormeg-
határozásra alkalmatlan Spumellaria tipusú, egy vagy három koncentrikus gömbbl
álló, sugarakkal áttört formák. Az apróbb példányok formájiikat tekintve némileg

hasonlítanak a Hystrichosphaeridákhoz, de kovavázuk alapján biztosan megkülönböz-

tethetk. Vitatott fáciesjelz szerepük mellett, általános tapasztalat, hogy a paleozoikum-

ban vulkáni képzdményekkel kapcsolatos rétegsorokban jelennek meg és igy bizonyíté-

kul szolgálnak arra, hogy a szilur rétegek lerakódásakor egyidej vulkáni mködés
történt.

A maradványok sorát nündössze két csiszolatban megfigyelt Trachytriletes spóra-

maradvány egészíti ki.

A kavicsok sok esetben jobb megtartású maradványokat tartalmaztak, mint

amilyeneket a szálban áUó rétegekben találtimk. így a Graptolithes metszetekbl már
néhány théka formája és állása is megfig\^elhet volt, ami fontos adat a megállapított

Monograptus renden belül a lehetséges formák azonosítására. Elször a kavicsokban

megismert Chitinozoa metszeteket a balatonfelvidéki és a Velencei-hegységi nüntákban,

i.smételt vizsgálat után szintén megtaláltuk.

Ezekkel az újabb slénytani adatokkal együtt a kövületmentesnek tartott anchi—
epimetamorf összletbl hat csoportba tartozó maradványegyüttest ismertünk meg,

ami közül három, illetve négy rétegtani besorolásra, kormegáUapításra használható

fel. így a kavicsok mikropaleontológiai vizsgálata jelentsen segíti ópaleozóos összle-

teink további tanulmányozását.

A 25 lelhelyrl származó kavicsminta anyaga a következ rétegekbl került el:

\ A legidsebb, feldolgozott szilur anyagot tartalmazó képzdményünk a perm id-

szak törmelékes összlete. A varisztid orogénben kiemelkedett paleozóos rétegekbl álló

hegységnek a permben lepusztuló durva hegylábi, majd finomodó folyóvízi törmelékében

a Balatoniéividéken mindvégig megtaláljuk a szilm aligkoptatott kavicsanyagát.A Mecsek-

hegység 3000 méteres összletének alsó durvatörmelékes tagozatából említ Barabás A.

(1956) szilur kavicsot, magunk pedig a középs összlet durva konglomerátum rétegeibl

gyjtöttünk faimás kovapalakavicsokat.

A Középhegységben a mezozoikum thalassokratikus idszakának végét jelz lábat-

lani barrémi konglomerátumban találtunk szilur jelleg törmeléket szerves maradványok

nélkül. Az Északi Középhegység, nekézsenyi felskréta transzgressziós konglonierátmná-

nak kovapalakavicsa a \^elencei-hegységivel azonos megtartású szilur idszaki marad-

ványokat tartalmaz.

A Bakony-hegységben, Bakonybél, Magyarpolány környékérl középseocén.

Kecskeméti T. és Kopek G. (1964) által a legutóbb részletesen vizsgált felslu-

téciai transzgressziós sorozat aljáról gyjtött kavicsokat vizsgáltuk.

Az eocénvégi pireneusi kéregmozgás nyomán történt kiemelkedést követ lepusz-

tulásból származó alsóoligocén hárshegyi homokk durvább törmelékében jelents meny-

nyiség az smaradvány-tartalmú fekete kovapala, ahogy azt a hárshegyi és ezüsthegyi

szelvényekben tapasztaltuk.

A felsoligocén végén bekövetkezett regresszió és kiemelkedés után kialakult rész-

medencék miocén rétegsoraiban sok helyütt megjelenik a közeli, nagy kiterjedés száraz-
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föld lepusztulási törmelékeként a szilur kovapala. A burdigalai és helvéti emeletbe sorolt

rétegekbl a klasszikus budafoki szelvény kavicsos rétegeibl — a helvéti emeletbl a Ba-

kony területérl Herend környékérl, valamint Nézsa melll — a tortónai emeletbl

Devecser faunás konglomerátumából és a biai lajtaniészkbl — szarmata rétegekbl

Bakonygyepesrl és Szentgál melletti feltárásokból gyjtött kavicsanyagban találtunk

faunás kovapalakavicsokat.

A Balatonfelvidéken a Kékkiit és Salföld pannóniai homokos képzdményeinek
durvább kavicsanyagában is megtaláljuk a fekete ,,liditkavicsokat”. Begfiatalabb, szilur

törmelékanyagot tartalmazó fosszilis képzdményként a vértesszöllsi pleisztocén édes-

vizi mészkösszletet ismerjük.

A felsorolt lelhelyekrl gyjtött minták nem ölelik fel a szilurt követ összes

törmelékes képzdményeinket, sem rétegtani tekintetben, még kevésbé területileg nem
jelentenek teljességet. A vizsgálatok számát tekintve is csak kezdeti lépés az eddig

egységesen ,, kristályos alaphegység” törmelékeként tárgyalt kavicsanyag részletesebb

elkülönítésére, származási kérdésére. Azonban ebbl a viszonylag kisszámrr adatból is

megállapitható, hogy a szilur rétegek nnden lepusztulási periódusban jelents törmelék-

anyagot szolgáltattak, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a vizsgált faunás kovapala

a balatonfelvidéki feltárások szerint az agyagos, homokos rétegsor egészéhez viszonyítva

alárendelt vastagságú közbetelepülés.

A törmelékanyag kavicsainak átmérje a szárazulaton kialakult átlagos szint-

különbségnek megfelelen változik, amit még a szálhtás távolsága módosít, a kzet-
anyagtól függen. Rnnek megfelelen jelentsnek véljük a szilur rétegsorból származó
finomtörmelék mennyiségét, amit a vizsgálat vékonycsiszolat módszerébl következen
szemcsenagysága miatt nem vettünk figyelembe. Ez a finom törmelék szolgáltatja üle-

dékeink niikromineralógiai spektrumának metamorf, allotigén részét.

A kavicsszintek szilur kzetáhyagának túlnyomó része ismételt áthalmozódás
nélküli, közvetlen lepusztulási törmelék. Erre utal a fiatalabb korú rétegösszletek kavi-

csainak nagyobb mérete és kevésbé lekerekített volta. Ez egyben azt is jelentheti, hogy
a fiatalabb rétegekben található kavics közelebbrl származhatott. Jelenti egyben
a régebbi letarolt stérszín tönkfelületének megújhodását, a közbees mozgások során.

A különböz korú rétegekben lev szilur kzetanyagnak az üledékfelhalmozódási

idszakokban tapasztalt jellegeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a szilur törmelék
általánosan kiemelkedést, üledékhézagot követen jelenik meg, transzgressziós üledék-

sorozat alján, posztorogén, posztepirogén jelleggel.

Ebbl következleg a kiemelkedést jelz, üledéklányos rétegsorokban tuda-
tosan kutathatjuk az egykori szárazföld lepusztított paleozóos anyagát.

Ilyen jelents idtartamig üledékmegszakítást ismerünk a Bakony-hegységben
a kréta idszakban, aminek idejére rögzítjük banxittelepeink keletkezését.

A paleozóos, metamorf rétegsor többszöri lepusztulását tekintve, és hogy ennek
anyaga a kiemelkedést követen ismételten jelentkezik, joggal gondolhatunk arra, hogy
a Bakony területén üledékhézaggal jelzett idben, távolabbi területen a paleozoikum is

szárazra került és errl a távoli szárazulatról származó málladék finom anyagának
jelents szerepe volt banxittelepeink kialakulásában.

Hazai bauxitkutatóink egybevágó véleménye, hogy karsztbauxitjaink kiindulási

anyagának legnagyobb része nem a karbonátos üledékek szárazföldi terra-rossa-s mállásá-
ból származik, hanem annál nagyobb tömeg, aluminiumban dús agyagos anyag külön-
leges átalakulási terméke (Vadász E. 1946, 1960, Barnabás K. 1957, B á r-

dossy Gy. 1961).

A bauxiton végzett mikromineralógiai vizsgálatok a bauxit kiindulási anyagának
epimetamorf képzdményekbl való származásának lehetségét támasztják alá. Kiss J.
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(1952, 1955) és Vörös I. (1958) gánti, nézsai, iszkaszentgyörgyi vizsgálatai szerint

a banxit allotigén ásványainak összetétele fleg epizonális metamorf kzetek lepusztu-

lására Vezethet vissza. Vörös I. közölt színképelemzései szerint kiindulási anyag-
ként savanyú és bázisos magmás kzetek egyaránt tekinthetk.

A bauxit kiindulási anyagául tekinthet pelites, agyagos rétegek alkotják az ismert

epimetamorf sorozat legnagyobb részét és jelents menn}dség az összlet magmás eredet
kzetanyaga is. A kréta idszak ismert trópusi viszonyai között ezeknek a kzeteknek
laterites mállása végbemehetett.

ÓI a
j
o r o s Gy. (1964) a permi képzdmények alatt, a szilur idszaki képzd-

mények különböz kzetein, a filliten, kovapalán, valamint a kvarcporfiron egyönteten
kialakult vörös kéreg képzdését irta le. A balatonfelvidéki, paloznaki vasúti bevágás
szelvényében a vörös agyaggal kötött permi lejttörmelék alatt a fiUiten 10—15 ni mély-

ségig észlelhet az egykori felszíni mállás hatása. A permi törmelékbl elkerültek laterites

elváltozású magmatitok. Ugyancsak ez az élénk színváltozással kísért, vastagságában is

jelents mállási folyamat figyelhet meg az Északi-Mecsekben a szalatnaki fúrás fillites

rétegein, a rátelepül permi konglomerátum alján.

A metamorf sorozat mállását nagyunértékben elsegítette a fillites rétegek pirit-

tartalma, amibl a felszíni oxidáció során kénsav válik szabaddá és almníniumszulfát

keletkezik. Ez az ersen savanyú közeg a mállási folyamat gyorsítása mellett, kedvez

P[_j viszonyokat teremtett a málladék almnínium- és szilícimntartahnának szétválására.

A felszínen képzdött kaolinos lateritmálladék savas kémhatású vízben kerülhetett

szállításra, amiben az alumínium oldékonysága, mobihtása jelentsen meghaladta a kova-

savét. Bárdossy Gy. szerint a bauxit kiindulási anyaga lebeg iszap és kolloidok

formájában, finom tönnelékkel együtt, lassú vízfolyással szálUtódott és az üledékgyjt
karbonátos környezetében ülepedett le, ahol ez a szialitos anyag helyben bauxitosodott

.

Ezzel szemben lehetségesnek tartjuk, hogy a szárazulaton történt lateritképzdés folya-

mán és a többszakaszos vízi szállítás során olyan mérték alumíniumdúsulás és szilícium

elkülönülés történt, hogy az anyag jelents része már almníniumhidroxidok formájá-

ban rakódott le.

A Dunántúli Középhegység bauxittelepeinek a kristályos alaphegységbl való

származása, Gánt és a Velencei-hegység viszonyára egyszersített formában T e 1 e g d i

Roth K. 1922-es mimkájában szerepel. A bauxit kiindulási anyagának ilyen eredetét

a késbbiekben, mint bizonyítékok nélküli elgondolást elvetették. Újabban azonban

ismét felmerült a paleozóos rétegsor szerepe, mint azt Bárdossy G y. (1961) írta

és Dudich E. — Károly Gy. (1964) a zágrábi bauxitszimpoziumon bemutatott

munkájukban említették.

A jelenlegi adatokból és másirányú vizsgálatok eredményeibl levont követ-

keztetések karsztbauxitjaink metamorf kzetekbl való származásának lehetségénél

többet jelentenek. A kérdés további vizsgálatához legfontosabb adatokat valószínleg

a geokémiai elemzések adnak; a bauxit és a metamorf üledék elemeloszlása szolgáltathat

bizonyítékot a két földtani képzdmény rokonságára (Bárdossy Gy. 1961-,

Schroll E. — S a u e r D. 1964.).
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TÁBLAJIAGYARÁZAT — TAFRI^ERKGARUNG
V* tábla — Tafel V.

1. Ancyi’ochitina cf. ancyrea E i s e n a c k. Bántapuszta, helvéti konglomerátumból. Nagyítás: 300 x
Ancyrochitina cf. ancyrea E i s e n a c k. Bántapuszta. Aus dem helvetischen Konglomerat. Vergrösse-
rung; 300 X

2. Angochitina echinata E i s e n a c k. Bántapuszta, helvéti konglomerátumból. Nagyítás: 300 x
Angochitina echinata E i s e n a c k. Bántapuszta. .\us dem helvetischen Konglemerat. Vergrösserung:
300 X

3. Angochitina ? sp. Bia, tortonai mészk kavicsos közbetelepüléséböl. Nagyítás: 300 X
A ngochitina ? sp. Bia. Aus dér schotterigen Zwischenlagerung des tortonischen Kalksteins. Vergrösse-
rung: 300 X )

4. Conochitina sp. Bántapuszta, helvéti konglomerátumból. Nagyítás: 300 X
Conochitina sp. Bántapuszta. Aus dem helvetischen Konglomerat. Vergrösserung: 300 x

5. Scolecodonta sp.-töredék. Gyulafirátót, miocén kavicsból. Nagyítás: 100 X
Scolecodonta sp.-Bruchstück. Gyulafirátót. Aus dem miozánen Schotter. Vergrössenmg: 100 x

6. Baltisphaeridium sp. széttört példánya. Bia, tortónai mészk kavicsos közbetelepülésébl. Nagyítás:
200 X
Baltisphaeridium sp. Ein zerbrochenes Exemplar. Bia. Aus dér .schotterigen Zwischenlagenmg des
tortonischen Kalksteins. Vergrösserung: 200 X

VI. tábla — Tafel VI.

1. a— bj Graptolithes sicula. Gyulafirátót, miocén kavicsból. Nagyítás: 100 X
Sicula eines Graptholithen.
Gjmlafirátot. Aus dem miozánen Schotter. Vergrösserung: 100 X 1

2. a— b) Monograptid Rhabdosoma töredék Nagyítás: 63 x
Bruchstück vöm Rhabdosom von einem Monograpthida. Vergrösserung: 63 x

3. a— b) Monograptid Rhabdosoma töredék. Budafok, Pacsirta-hegy, burdigalai kavicsból. Nag5Útás: 63 x
Bruchstuck vöm Rhabdosom von einem Monograpthida. Budafok, Pacsi rta-Berg. Aus dem
burdigalischen Schotter. Vergrösserung: 63 x

4. Théka töredék. Devecser, tortónai konglomerátumból. Nagyítás: 200 X
Bruchstück von iener Theca. Devecser. .\useinem tortochenisn Konglomerat. Vergrösserung: 200 X

5. Radiolária, Fám: Hexacontidae. Nekézseny, gozau konglomerátumból. Nagyítás: 100 X
Radiolarie, Familie: Hexacontidae. Nekézseny. Aus dem Gosau-Konglomerat. Vergrösserung:
100 X

6. Radiolária, Fám: Halommidae. Bakonybél, felslutéciai konglomerátumból. Nagyítás: 270 X
Radiolarie, Familie: Halommidae. Bakonybél. Aus dem oberlutétischen Konglomerat. Vergrösse-
rung: 270 X
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Uber die erdgeschichtliche Rolle silurischer Gesteinschotter in den klastischen

Schichtkomplexen Ungarns

Dr. J. ORAVECZ
Das Schottennaterial dér vöm Perm an bis zum Pleistozán abgelagerten grobklas-

tischen Schichten stammt zum Teil aus Abtragimg silurischer Kieselschiefer, was durch
die Fossilien in den Schottern bewiesen wird.

^
Dank dér mikropaláontologischen Untersuchung des Schottermateriales hat sich

dér Kreis dér bis jetzt bekannten silurischen fossilen Organismen Ungarns mit neuen
Fossilgruppen erweitert.

Dér Habitus des silurischen klastischen Materiales lásst auf die Beziehung zwischen
dem Abtragungsgebiet und dem Sedimentationsbecken schhessen, mit Hinweisen auf
die Trockenlegrmg des Paláozoikums und auf das háufige Wiedererleben des altén Pene-
plains im Laufe dér inzwischen eingetretenen Bewegungen.



A FORAMINIFERÁK KORRELÁCIÓS ÉRTÉKE
dr. ac. MAJZON LÁSZI^Ó*

Öaszefoglalási A rétegtani összehasonlításban nag3- szerepet visznek a Forami-
niferák, ezek között is azok a formák, amelyek széles elterjedésüek. Természetesen ezek
közé elssorban a plankton! életmódot folytató fajok tartoznak. De találhatók korrelálás
céljára igen alkalmas alakok a bentosz tagjai között is. G a 1

1

o w a y már 1926-ban
foglalkozott hasonló kiértékeléssel; mi magyarországi ^Idákkal igazoljuk a korreláció
egyes kritériumait. '

A korrelál^nál figyelembe kell vennünk a rétegeknek kisebb területre vonat-
kozó, csak lokális értékét is és ezt nem szabad felhasználnunk széles korrelációra, mint ez
tapasztalható a hazai szenon elfogadhatatlan aprólékos beosztásánál (S i d ó, 1963).
A helyes földtani szemlélet értékelésekhez nemcsak sokrét rétegtani és slénytani isme-
ret, hanem a módszertan helyes megválasztása is elengedhetetlenül szükséges. Thdnunk
kell, hogy a földtani idegységek egyenltlen tartamúnk és el kell fogadnunk, hogy ezeket
elssorban is földtani folyamatok szabják meg, amelyeket azután biológiai folyamatok
követnek és regisztrálnak. Ilyen szemlélettel tudtunk rni is több és fontos biosztratigráfiai
rnegállapítást rögzíteni, vagy egyes véleményekkel ellentétben a gryphaeás összlet, a hippu-
riteses mészk és a globotruncanás-inoceramusos márga egjunásutániságát sok mélyfúrás
vizsgálata alapján kimutatni.

A mikropaleontológia nagy szerepérl beszélni ma már közhelynek számít és

aligha akad olyan valamennyire is képzett szakember, aki ebben kételkedik. Tudomá-
nyunk 1917 óta hatalmas arányú fejldést ért el és eredményeit az alkalmazott földtan

lépten-nyomon felhasználja.

Tudjuk, hogy a rétegtani korrelációnál milyen fontos szerepe van a Foraminife-

ráknak, melyek az összehasonlításnak, néha nagy távolságokra is, kiváló eszközei.

Ezek olyan alapelvek, amelyek betartásával a Foraminiferák kormeghatározásra és egyes

rétegszintek azonosítására azután jól felhasználhatók.

Általában négy esetben szoktuk a korrelációt megállapítani;

I . Földrészek közötti korreláció, amikor az idt, illetve a földtörténeti idbeosztás

valamelyik kategóriáját kell megállapítani, amelyhez a kérdéses földtani képzdmény
tartozik. Erre igen jó példa a szenon globotruncanás és felseocén hantkeninás rétegein-

ken kívül a tampicoi alsóoligocén korú alazan agyag, melybl N u 1

1

a 1

1

gazdag faimát

ismertetett. Ennek összetétele nagyon egyezik a magyarországi középsoligocén rétegeivel.

Hazai viszonylatban az alazan agyagot a rupéli emeletbe sorolnánk az 53 közös, köztük

10 Hant ke n-féle faja révén. Meg kell ezenkívül még említeni, hogy Nuttall új fajai

közül a Gaudryina coléi a. G. reussi-vél, a Cristellaria subkubinyii a Planularia kubinyii-

vel, a Bolivina coelata a B. reticulataval, az Ellipsoglandulina muHicosíata a Siphoge-

nevoides vásárhelyii-\é[, a Rotalia niexicana a R. umbilicata-val és a Cibicides mexicana a

C. simplex fajokkal egyez. Ha pedig, mint Nuttall meg is jegyzi, a Clavulinoides

hozásán
Eladta a Magj-arhoni Földtani Társulat 1965. április 21-én tartott Mikropaleontológiai Tanács-
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triangularis faja emlékeztet a C. szabói-naós. kruhelensis változatára, a tampicoi famia

még 7 fajjal kerül közelebb a magyarországi rétegekhez.

2. Ugyanazon földrészen a különböz rétegtani provinciák korrelációja. Az elbb
említett távolabbi szoros kapcsolat mellett a közelebbi európai összefüggések fleg

északnyugat felé már nem ilyen pregnánsak. A nyugati klasszikus középsoligocén lel-

helyek (Mainzi-medence, Elzász) szeptáriás vagy ,,Rupelton” faunáiban a Hantke n-

féle fajok közül csak néhány található és a közös formák is csak a kozmopolita alakok

közül kerülnek ki. Mondhatjuk, hogy hazánk rupéli tengerének vagy nem, vagy
igen kevés kapcsolata volt a K a y s e r kézikönyvében is ábrázolt északi nagy ten-

gerággal.

3. Az ngyanazon rétegtani tartományon belüli korreláció, mikor azt keU meg-
állapitani, hogy az illet képzdmény a kor típusán belül hová tartozik. Példánk a követ-

kez: az 1940-es évek elején végzett erdélyi vizsgálatokkal derült ki, hogy a magyar-

országi rupéh rétegek a Kárpát-medencén belül egységes tartományt jelölnek és fauniszti-

kailag az észak-erdélyi Rohi, Hollómez és Nagyilonda környéki lelhelyek teljesen

hasonlók a hazai klasszikus feltárásokhoz. St a Lápos-hegység északnyugati oldalán

lev Kovás község vidéki és a kolozsvári Hója közelében is kimutattuk a rupéli Forami-

nifera-gazdag agyagmárgát.

4. Kisebb területen, például egy olajtelepen belüli korreláció, a szintek pontos

egyenértékségének, ül. azonosságának meghatározása. Ezek lokáUs jelentség kifej-

ldések, melyek csak kis területre szorítkozók, mint például a sümegi fúrások szenon

rétegei. Ezek már a 20 km távolságban lemélyitett magyarpolányi fúrásban sem mutat-

hatók ki.

Itt keU megjegyeznünk, hogy a szintek meghatározására nem elég kis területen

lemélyitett néhány fúrás rétegsorában megfigyelt több-kevesebb faunisztikai eltérés,

különösen akkor, ha ezek a közeli területen már nem mutathatók ki. Ilyenkor csak helyi

kifejldésekrl beszélhetünk, mint Sümeg és Magyarpolány szenon beosztásának eseté-

ben (S i d ó M., 1963). Ugyanis egyes fajok elterjedésében mutatkozó ingadozás nem
jelent még szintet, különösen, ha az nem egységes kzetmennyiségre és nem egyedszá-

mokra vonatkozik, mivel így tág tere nyik az individuális megítélésnek. Hiszen ilyen

helyi ,,szint” vagy ,,aiszint”,, mint lokális kifejldés egy vastagabb rétegen belül is

többször ismétldhet. Erre jó példa az óbudai alsórupéli rétegeknél mutatkozik. Isme-

retes, hogy az itteni téglagyárak fejti a rupéli 4. sz. cassidulinás szint agyagmárgáját

tárták fel. A régi B o h n-féle és az ettl délre lev buda— iíjlaki fejtés rétegei aprólékosan

nem párhuzamosíthatók, bár a távolság csak 100 m. A fekü lattorfi foramiuiferamentes,

palás, hal- és növénymaradványos üledék nndkét feltárásban megtalálható s felette

a rupéli agyagmárga fauna összképe megegyez. Azonban a pár deciméteres, részletekbe

men vizsgálat már kimutatja egyrészt a Globigerina-iélék különböz arányú felhalmozó-

dását, egyes, egyébként erre a szintre jeUemz fajok, mint a Cassidulina vitálisi, Centenari-

na hungarica, Uvigerina hantkeni, Triplasia-ié\é\i gyakoribb és ritkább megjelenését vagy
hiányát, azonban ezek a faunisztikai eltérések nem rögzíthetk mindkét feltárásban

a közös fekü felett egyenl magasságokban. Sok függ a mintavétel helyétl is, hiszen

odább pár méterrel talán megkaphattuk volna a másik feltárással megegyez eredménye-

ket. Minuciózus kifejldések mindenütt megfigyelhetk, de ezek korrelálása illuzórikus,

mert hiszen ennek maga a helyi körülményeket mindig figyelembevev élet mond eUent.

A nagyobb távolságok esetén fellép eltérések már inkább az aljzat és hazai szigettenger

jeUeg üledékgyjtk változatos adottságaival is jól magyarázhatók.

A ,,szint” fogalmát a koppenhágai kongresszus meghatározta, mely szerint egy
vagy több adott faj teljes tér- és idbeli elterjedése alatt lerakódott üledéket értünk alatta,

iUetve jelölünk vele.

3 Földtani Közlöny
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Az elbb említett négy eset mindegyikére felhozott példa az adott esetnek meg-
felel. Természetesen a földrészek közötti korreláció megállapításához szükséges slény-
tani kritériumok legjobban csak ugyanazon rétegtani tartományon belül használhatók.

Egy olaj-tartahnú szerkezeten, ahol a fúrások több vékony és különböz rétegen hatolnak

át, ott petrográfiai kritérimnok is majdnem vagy teljesen jól alkalmazhatók a rétegek

azonosítására. Ahol azonban a fúrás vastag, vagy csak kevéssé eltér rétegekben halad át,

ott csak slénytani kritériumokra lehetünk tekintettel és csak ezeket szabad alkalmayni
,

Természetesen eliliez szükséges, hogy a rétegben a kövületek nagy számban legyenek

találhatók, mint a tengeri és csökkentsósvízi eredet üledékekben a Foraminiferák és hogy
az slénytani kritériumokat pontosan alkalmazzuk. így azután a kapott korreláció

megbízhatónak vehet.

A korreláció megállapításához a következ kritériimiokat kell figyelembe venni,

melyeket növekv fontossági sorrendben ismertetünk:

1. Az általános faima-jeUeg. Több és bizonyos nemzetség jelenléte néha már magá-
ban véve elegend az illet faima geológiai korának meghatározásához. Például: a Hantke-

nina a fiatalabb eocént, a kétél Globotruncana, Ventilabrella
,
Pseudotextularia, Gümbelina,

Bolivinita a szenont, Rotalipora a cenomant jelzi. Ha a nemzetségek egyetlen korra vagy
emeletre korlátozóchiak, akkor jelz (index) kövületekrl beszélünk.

2. A nemzetséget vagy fajt képvisel egyedek gyakorisága. Földtani kor azonosí-

tása pusztán az egyedek gyakorisága alapján is elvégezhet. Nem beszélve arról, hogy
a Fusulina, Schwagerina vagy Numniulites fajok megadják bizonyos kategóriák között

a permet, karbont és az eocént, más alakok is hasonló módon jelezhetik a réteg lerakó-

dást idejét. Például: sok Uvigerina, Hopkinsina, Heterostegina, Amphistegina együttesen

a középsmiocénre jellemz, a Frondicularia és Palmula gyakorisága a felskrétára utal.

3. A hasonló fajok százalékaránya. Ez a kritérium a paleontológusok szerint csak

végsnek vehet a részletes korreláció megállapításánál. Ugyanis a Foraminifera fajok

különböz felsorolásai a legtöbbször nehezen hasonlíthatók össze, hacsak nem ugyanazon

személy vagy személyek készítették ezeket, akikrl persze fel kell tételezni a nagy kritikai

hozzáértést a fajok meghatározásában. Sokan vannak, akiknek nincs meg a kell szakmai

felkészültségük és szakirodalmi tájékozottságuk, úgj’hogj’ a faunáról összeállított jegy-

zékeik csak maguk számára mond valamit. St, ahol komoly kritikai alapon történik a fa-

jok azonosítása, még ott is szigorú felülvizsgálatra szorul a hasonló fajok legnagyobb

számával rendelkez képzdménnyel való korrelációs módszer. Például W i s 1 e r és

Galloway egy túron (Austin agyag) mintát kettéosztottak. Az eredményük igen

érdekesen alakult: W i s 1 e r 24 fajt azonosított, Galloway 30-at, a kettjük össze-

hasonlítása 37 fajt eredményezett, melybl 17 volt közös a két mintában. Hasonló

eredmények tapasztalhatók a magyar kutatóknál is. Itt megemlíthetjük, hogy vannak

olyan faunák, melyek ugyanazon korúak és még sincsenek közös fajaik. Pl. a típusos

maesztrichti és a hasonló korú fliskifejldés. Az életfeltételekben, valamint az idben
mutatkozó eltérések okozzák a faunák különbözségét. Ez is mutatja, hogy valamely

provincia faunáját nehéz korrelációba hozni különböz tartományok más faunáival még
akkor is, ha pontosan ugyanazon korból valók. Itt juthat eszünkbe Szádeczky-
K a r d o s s E. nem is olyan régi megjegyzése, hogy: ,,Magyarország területét a külön-

leges földtani jellegek, a környez területektl alapveten eltér, kivételes sajátságok

jellemzik ...” Ez a megállapítás vonatkozik a parányöslénytani vizsgálatainkból adódó

eredményekre is, melyek bizony eltérk lehetnek a külföldiekétl.

4. A gyakran megfigyelhet hasonló fajok százalékaránya. A ritka fajoknak nincs

nagy jelentségük a korreláció megállapítása szempontjából, azon egyszer oknál fogva,

hogy ezek nem mindig és mindenütt találhatók meg. Ilyen például egy Andrea e-tól

a lobsanni szeptáriás agyagból ismertetett valószínleg új nemzetségnek bizonyuló két-
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kamrás gombaalakú Nodosariidae, melynek harmadik példányát az egyik egri mangán-

kutató fúrás rupéli korú rétegében találtuk meg. A gyakori fajok relatív számának
összevetésével történ korreláció-megállapitás nemcsak pontosabb, mint az egész favma

összehasonlítása, hanem jóval gyorsabb is. Sokszor a ritka formák alkotják a legtöbb

farma tekintélyes részét és ezeket nehezebb azonosítani, mint a gyakoribb fajokat, mert

az összehasonhtáshoz szükséges példányok kis száma lehetetleimé vagy igen nehézzé

teszi az egyedi különbségek eldöntését. A ritka fajok csak ott nem mellzhetk, ahol

index- vagy vezérkövületekként találhatók. Ekkor már bármelyik ritka fajt a hasonló

formák százalékán belüli részaránytól elkülönítve lehet vizsgálni. Bizonyos faj gyakori-

ságát mindig legjobb olyan fontosságiinak tekinteni, mint puszta jelenlétét. Ha tíz faj

bizonyos arányban található és egy másik kzetmintában ugyanaz a tíz faj ugyanazon

százalékban fordul el, akkor a kor megegyez, tekintet nélkül a farma többi részére, az

index- vagy vezérkövületek kivételével.

5. Jelzs (index) nemzetségek és fajok. Ilyen séletmaradványok azok a kövüle-

tek, amelyeknek bizonyos korhatárok közötti megjelenése és gyakorisága ismeretes.

Pl. a Bradyina a karbonra, Triasina a felstriászra, Uvigerinammina a felskrétára,

Centenarina a rupélire vonatkozóan index-kövületnek bizonyul. Ezeket azonban megfelel

óvatossággal kell használni, mivel ezideig még minden adat nem áll rendelkezésünkre

a korhatárok közötti megjelenésükre és gyakoriságukra vonatkozóan.

6. Vezérkövületek. Ide tartoznak azok az séletmaradványok, amelyekrl már
biztosan tudjrrk, hogy csak korlátozott idhatárok között figyelhetk meg és amelyek

ezenkívül gyakran találhatók a kérdéses üledékekben. Ezek a kövületek jelentik a réteg-

szintek korrelációjához és azonosításához szükséges legfontosabb kritériumot. A Forami-

niferák ismert nagyszámú, csaknem húszezret elér fajszámából csak nagyon kis töredék

mondható biztos vezérkövületnek, azonban minden jelents kutató említ közülük

néhányat. Magyarországi viszonylatban jól ismertek közül megemlíthetünk néhányat:

Fusulinella bocki M o e 1 1 e r moszkvai emelet, Níimmiilostegina velebitana Schubert
felsperül, Triasina hantkeni Majzon felstriász, Involutina liasina (Jones)
alsójura, Uvigerinammina jankói felskréta, Numniulites subplanulatus H a n t k e n
és Madarász alsóeocén, Hantkenina kochi (H a n t k e n) felseocén, Cassidulina

vitálisi Majzon alsórupéli, Elongobula chattonensis F i n 1 a y katti, Uvigerina

graciliformis Papp et Turnowsky helvétiai, Cymboloporetta hungarica (Vadász)
tortonai, Sinzowella novorossica (Sinzow et Karrer) szarmata emeletre jel-

lemz. Európában az egész földtam rétegsorozat lassan mindinkább kövületzónákra

tagolódik. Ezt a módszert még nagyobb mértékben használják Észak-Amerikában,

különösen az Egyesült Államokban. De meg kell említenünk, hogy a korrelációnál szi-

gorúan figyelembe kell vennünk egyrészt Magyarország különleges földtani helyzetének

kialakulását, melyre Szádeczky-Kardoss E. reámutatott és ami ezzel szo-

rosan összefügg, az élet kialakulását, emellett, hogy pl. egy boreális típust ne keressünk

a hazai mediterrán kifejldéseinkben, ezenkívül a közeli-távoli provinciákból való faima-

vándorlást is figyelembe kell vennünk.

A nagy távolságú korrelációnál legmegbízhatóbbak az index-kövületek, mivel

ezek a különálló provinciákra is érvényesek. Ugyanabban a tartományban a korrelációhoz

elegendk a vezérkövületek, index-kövületek és több faj azonossága. Különös kritikával

kell dolgozmmk kis területek rétegeinek azonosításánál. Ellenrzésképpen pontosan kell

meghatározni a fajokat, meg kell állapítani a fajok viszonylagos gyakoriságát egy szelvény

fels szakaszától annak talpáig. Minden faimát mennyiségi és minségi tekintetben

kell értékelni, hogy a területrl, illetleg medence- vagy medencerészletrl, tengerág

vagy öblözetrl minél részletesebb képet nyerjünk. A fúrások szelvényeinek részletes

feldolgozása azért is fontos, mert természetszerleg kisegíti pl. a térképez geológust
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a felszíni nem teljesen feltárt rétegsorok egymásutánisága kérdésében. így a nag^’len-

gyeli területen lemélyített több száz fúrás taniísága szerint a szenon hippuriteses mészk
mindig az inocerámuszos— globotruncanás márga feküje és nem heteropikus kifejldése

a gryphaeás sorozatnak.

Egyes vélemények szerint a plankton Foraniiniferák inkább alkalmasak a korre-

lációra, mint a bentonikus alakok. Ennek oka abban rejlik, hog>- az alábbiak csoportjába

tartozó fajok a fácies-befolyásoktól nem aimyira függenek, mint a fenéklakó formák.

Bronnimann ezt a felfogást még kiegészíti azzal is, hogy a nyílttengeri fajoknak

a sokféle üledékben való nagymérték megjelenése igen értékes vezetkövületekké teszi

ezeket a szintbeosztás és interregionális párhuzamosítás szempontjából. Ez is utal arra,

hogy a kutatónak mindig figyelembe kell venni az üledékek anyagát is, melybe temetve

találta a faimát és azt, hogy egy vízoszlop életvilágát vizsgálja, amely a fenéken együtt

hahnozódott fel. Az ilyen vizsgálatoknál mutatkozik meg a kzetkifejldés szoros össze-

függése az életfejldéssel. Thalmann említi, hogy az iszapolási maradék ilyenkor

rétegtani alkotórésszé, st felfogható egységgé válik és megkövesedett élethelyet jelez.

Mindezeket figyelembevéve láthatjuk, hogy a pontosan meghatározott kisebb és

nagyobb termet Foraminiferák a korreláció megállapításánál legalábbis egyenértékek
bármilyen más smaradványcsoport képviselivel, st azokat a nagyobb mennyiségben

való elfordulás miatt az azonosítás könnjmsége és a korreláció biztossága tekintetében

felül is múlják. A XVIII. londoni Nemzetközi Geológiai Kongresszuson 1948-ban Thal-
mann H. foglalkozott a mikropaleontológusoknak a kolajföldtanban betöltött szere-

pével. Kifejtette, hogy nemcsak a szintjelz alakok meghatározása fontos feladat, hanem
a mikroszkópi kicsinység séletmaradványok tér- és idbeli kifejldésének rögzítése,

valamint a formák alakfejldéstani vizsgálata is. Ugyanis az egj’kori életkörülményeknek

a részletes anyagvizsgálatokból adódó eredményeibl sokszor értékes sföldrajzi követ-

keztetéseket kaphatunk, mert mint bebizonyosodott, a parányslénytani alapon végzett

fácies tanulmányok pontosabbak lehetnek, mint a makropaleontológiai alapúaké. Ezt
bizonyítja egyébként, hogy a mikropaleontológia 1917 óta a kolajföldtan fellendülése

következtében tudományos módszer, azonban gyakorlati iránjm munkaterületté is

fejldött.
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On the value of Foraminifera in stratigraphic correlation

Dr. ac. L,. MAJZON

The representatives of Foraminifera, especially those of great geographic exten-
sion, play a very important role in stratigraphic correlation. These include, first of all, the
species conducting a planktonic way of life. There are, however, forms very suitable fór

correlation alsó among the representatives of the benthos. Galloway imdertook their

evaluation as early as 1926. The author, in his turn, attempts to substantiate the criteria

of correlation on the basis of examples from Hungary.
In any correlation we take int consideration the local value of the strata, bút this

must nt be used fór farther-reaching correlation as was the case with the unacceptably
refined subdivision of the Senonian of Hungary (S i d ó, 1963). Prerequisites of an inter-

pretation with the proper geological approach is nt only the knowledge of the strati-

graphy and palaeontology, bút alsó the correct choice of metods. One has to be aware of

the fact that geological time units are unequal in duration, being determined first of all by
geological processes which are then followed and recorded by biological ones. Such an
approach enabled the author to draw several important conclusions and, as contrary to
the opinion of somé authors, to demonstrate the vertical succession of Gryphaea Beds,
Hippurites Timestones and Globotruncana-Inoceramus Maris on evidence from a
niunber of deep boreholes.



OSTRACODÁK A BAKONYI NOSZTORI-VÖLGY FELSÖKARNI
RÉTEGEIBL

SZÉIyES MARGIT*

(7 ábrával)

Ö88zefoslalág; A Nosztori-völgy karni emeletbe tartozó márgáiból viszonylag
gazdag Oslracoda fauna került el. Kilenc faja közül kettt már Méhes is felsorolt,
öt további a Balatonfel^yidék más triász lelhelyérl ismeretes, egy (Urobairdia angusta
K o 1 1 m a n n) faj az ausztriai nórikumban található, egy pedig lij változat (Bairdia
balatonica Méhes var.).

A balatonfelvidéki triász rétegekbl Stürzeiibaum J. és Vadász E.

által gyjtött kagylósrákokat Méhes Gy. iqii-beu dolgozta fel. A középs- és fels-

triász agyagos közbetelepüléseibl 44 fajt írt le. A csopaki Nosztori-völgy tridentinuszos

mészk és a füredi mészk közé települt alsókarni márgarétegekbl származó gyjtéseink

eredményeként ebbl a szintbl ismert Hungarella problematica Méhes és Cytheridea

csopakensis Méhes fajokhoz még 7, már ismert alakot sorolhatmik.

r. ábra. Bairdia dadayi M é h e s. a) Bal tekn oldalt kívülrl, b) Jobb tekn oldalt kívülrl, c) Tcknk
felülrl.

Fig. I. Bairdia dadayi Méhes, a) G von links, b) G von rechts, c) G von oben

Bairdia dadayiM é h e s [191 1
.
p. 17, tab. i . fig. 29, 30.] ( i . a— c ábra) a leggyakoribb

faj a magyarországi triász lelhelyeken. Felülnézetben zömök, orsóalakú, oldalnézetben
vesealakhoz közeled, elüls csúcsszegélye félköralakúan kerekített, hátsó csúcsszegélye

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani Szakcsoportjának 1965. március i-i el-
a lóülésén
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kis hegyes tarajban végzd. A hátulsó csúcs a magasság alsó harmadába vagy negye-
débe esik. Teknméretek: hosszúság: 0,70 nun, magasság: 0,46 mm, kettstekn vastag-
sága: 0,29 mm.

a. ábra. Bairdia plebeia R e u s s. a) Bal tekn oldalt kívülrl, b) Jobb tekn oldalt kívülrl, c) Tek-
nök felülrör:

Fig. 2. Bairdia plebeia Reuss. a) G von links, b) G von rechts, c) G von oben

Bairdia plebeia Reuss [1911. p. 18. tab. 2. fig. 1—4.] (2. a— c ábra) eléggé meg-
nyúlt felülnézetben hasonlóan zömök orsóalakú, mint a Bairdia dadayi Méhes. Oldalné-
zetben meglehetsen szabálytalan körvonalú. Legnagyobb magassága jóval a közép mögé
esik. Hátsó tompa csúcsa a magasság alsó harmadában van. Legnagyobb méret forma a
triász idszaki kagylósrákok közül. Az ábrázolt példány hosszúsága 0,96 nun, magassága
0,53 mm, a kettstekn vastagsága 0,36 mm. A kifejlett példányok között akadnak az
ábrázolt fajnál nagyobb méretek is. Jóval gyakoribbak azonban a kései lárvastádiumok
és ezek elérik más fajok kifejlett példányainak nagyságát.

0 0,5rm

b

3. ábra, Bairdia silicula J o u e s. a) Bal tekn oldalt kívülrl, b) Teknk felülrl

Fig. 3. Bairdia silicula Jones, a) G von línks b) G von oben

Bjiirdia silicula Jones [1911. p. 15. tab. I. fig. 19— 21.] (3. a— b ábra) oldalnézet-
ben ersen megnyúlt ovális (csak kevéssé vesealakhoz közeled), a hátsó szegély szöglete
gyenge, a tekn félmagasságába esik. Felülnézetben keskeny, megnyúlt, ell és hátul alig
keskenyed. J o n e s T. R. az angliai felskréta képzdményekbl említi. Teknméretek:
hosszúság: 0,58 mm, magasság: 0,29 mm, kettstekn vastagsága: 0,19 imn.

4. ábra. Bairdia balatonica Méhes var. a) Bal tekn oldalt kívülrl, b) Jobb tekn oldalt kívülrl
Fig. 4. Bairdia balatonica Méhes var. a) G von links, b) G von rechts
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Bairdia balatonica M éhes var. (4. a— b ábra) zömök, magas alak, háti pereme
a félhosszúság mögött magasan feldomborodik. A háti perem a hátulsó csúcsszegély felé
meredek lejtvel (kb. 7o°-os szögben) a mells csúcsszegély felé fokozatosan lejtsödve
megy át. A hátulsó szegély szöglete a tekn magasságának az alsó negyedébe esik. Abban
különbözik a Bairdia balatonica Méhes [1911. p. 13. tab. I. fig. 8— ii.] típusos példá-
nyaitól, hogy háti pereme íveltebb, szögletei tompítottabbak. Teknmérete: hosszúság:
0,56, mm magasság; 0,36 mm, kettstekn vastagsága: 0,28 mm

)

5 . ábra. Urobairdia angusta K o 1 1 m a n n. a) Bal tekn oldalt kívülrl, bj Jobb tekn oldalt kívülrl,
c) Teknk felülrl

Fig. 5 . Urobairdia angusta K o 1 1 m a n n. a) G von links, b) G von rechts, c) G von oben

Urobairdia angusta K o 1

1

m a n n [1963. p. 167. tab. 6. fig. 1—4.] (5. a— c ábra)
oldalnézetben zömök ovális (egyáltalán nem vesealakú), a háti pereme kissé szabálytala-
nul domborodó, a mells szegélybe enyhe homorodássaí, a hátsó szegélybe meredek lejt-
vel megy át. A hátulsó szegély farokszer kihúzódása a magasság alsó harmadába esik.

Felülnézetben zömök orsóalakú, ell rövidebb, hátul hosszabb darabon kihúzottan kes-
kenyed. Példányaink teljesen egyeznek a Kollmann K. által leírt eredetivel a kör-
vonal összes lényeges jellegében. Kollmann K. ugyan oldalnézetben ,,karcsúnak”
írja le, de ténylegesen csak a hátulsó farokszer kinyúlás nyújtja meg a termetet. Tekn-
méretek: hosszúság: 0,75 mm, m^asság; 0,43 mm, kettstekn vastagsága: 0,31 mm.

0 D.5mm 6

6. ábra. Hungarella probkmatica Méhes, a) Jobb tekn oldalt kívülrl, b) Bal tekn felülrl

Fig. 6. Hungarella problematica Méhes, a) G von rechts, b) G von oben

Hungarella problematica Méhes [Bairdia (?) problematica Méhes, 1911. p. 20
tab. II. fig. 14—18.] (6. a— b ábra) Bairdiákhoz közelálló forma, körvonala szögletmentes.*

fleg a hátsó kiszögelés hiánya különbözteti meg a Bairdia nemzetségtl. Méhes G y.

még csak feltételesen állította fel a Hungarella nemzetséget éppen e faj számára. Az újabb
külföldi irodalom ezt a nemzetségi elkülönítést indokoltnak találta. A zár és izombenyo-
matok jellegeirl nem állnak rendelkezésünkre kielégít adatok, a mi példányainkon
(ketts tekns, zárt) sem figyelhetk meg. Barbieri talált ugyan egy ebbe a nemzet-
ségbe tartozó (Hungarella hyblea Barbierij faj példányai között nyitott teknket is,

de ezeken sem sikerült megfigyelnie az említett sajátságokat (1964). Éppen ezért

nehéz állást foglalni a Hungarella és a Bairdia nemzetségek szorosabb kapcsolata, vagy
a Hungarella Méhes 1911 és az Ogmoconcha Triebel 1941 nemzetségek egymás-
hoz való viszonya tekintetében. Mindenesetre az utóbbi két nemzetség között eléggé

határozott a teknk domborulatának hasonlósága. ]\I é h e s G y. szerint a Hungarellán
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hiányzik a teknk hátsó részén a kiszögelés, egyes példányokon azonban gyenge kis

tövisszer n5TÍlványt figyeltem meg, ami kisebb dörzsölésnél is lekophat, eltnhet. Ez
azonban nem egyenrangú a Bairdiák teknkörvonalának hátsó kinyúlásával. Pontosan
ilyen kicsi tüske látható azonos helyen a taxodont záni Ogmoconcha amalthei Q u e n-

stedt teknin is. [1950. tab. I. fig. 5. a, c, d.] Teknméretek: hosszúság: 0,54 mm,
magasság: 0,36 nun, kettstekn vastagsága: 0,31 mm.

Cytheridea csopakensis Méhes [1911. p. 23. tab. IV. fig. 20, 21.] apró termet,
rossz megtartású példányok.

7. ábra. Cytheridea siibperforata Jones, a) Teknk felülrl, b) Bal tekn oldalt kívülrl

Fig. 7. Cytheridea subperforata Jones, a) G von oben, b) G von links

Cytheridea subperforata Jones [1911. p. 24. tab. III. fig. 25— 28.] (7. a—b ábra).

Nagyság és körvonal tekintetében ersen variáló forma. Anyagainkban elég gyakori.

Teknméretek: hosszúság: 0,36 mm, magasság: 0,22 mm, kettstekn vastagsága:

0,19 mm.
Cytherella sp. kevés példány került el ebbl az elég nehezen jellemezhet nemzet-

ségbl. Az alakok majdnem szabályos elhptikus, kevéssé megnyúlt körvonalúnk, nem
ersen domború, egyenletes felülettel. Éppen ezen igen egyszer alaktani jellegei miatt a
faj azonositásához több példányra lenne szükség.

A felsorolt, fajra meghatározott nyolc alak közül kett van Méhes Gy. monográ-

fiájában ugyanerrl a lelhelyrl, öt további faj, más kami emeletbe tartozó lelhelyekrl.

E hét faj közül Méhes Gy. a Balaton környéki középstriászból is felsorolt ötöt,

úgyhogy-'csak a Bairdia plebeia R e u s s és a Hungarella problematica Méhes szorít-

kozik itt a kami emeletre — a Bairdia plebeia azonban Ausztriában a feLspermben is

megvan. Az egyetlen Méhesnél nem szerepl Urobairdia angusta Kollmann
Ausztriában nóri emeletbeli, tehát fiatalabb a csopaki lelhelyinél.

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy az alsókami csopaki lelhely Ostracoda alak-

jai más kami emeletbe tartozó elfordulások kagylósrák faimájával megegyeznek, és

új eredmény, hogy az Urobairdia angusta Kollmann faj már a kami emelet alján

megjelenik.

Megemhthetjük, hogy a dióskáli mélyfúrásból, 870 m-bl hasonló agyagmárga

került el, amelynek iszapolatában molluszka héjtöredékek, halfogak, süntüskék, krinoidei

nyéltagok mellett a rétegek triász voltát bizonyító és karni korát valószínsít Bairdia

dadayi Méhes fajt határoztak meg. Ebben az esetben a rétegtani beosztás tekintetében

az Ostracodákra támaszkodhattunk.

^Ent már említettük, a triász idszakban a kagylósrákok közül legelterjedtebb

a Bairdiidae család. A Bairdia nemzetség a szilvutól máig él, st az egyes paleozoikumbeli

és ma él fajok között igen kevés az eltérés. Mint Kollmann K. hangoztatta, ez

a rendkívül konzervatív nemzetség nyilván tökéletesen alkalmazkodott az adott élet-

feltételekhez, nemcsak küls váza, hanem bels szervezete tekintetében is.Joggal feltételez-

hetk mai szervezeti és életmódbeli jellegei már az ókori alakokesetében is.K o 1 1 m a n n
K. fleg mai és tortonai emeletbeU példányokon vizsgálta a Bairdiák bels jellegeit.

Triász idszaki anyagban a bels szerkezetet ritkán lehet ellenrizni, de pl. egy felstriász-

ból származó faj esetében a gazdag leletanyagból Kollmann K.-nak sikerült tökéle-

tes egyéni fejldési sorozatot összeállítani lárvaállapottól a kifejlett stádiumig. Ez a soro-

zat bizonyította, hogy a Bairdia nemzetségben a kifejlett alak és lárvaállapotainak héj
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körvonala között igen csekélyek a különbségek, a sor egyes tagjai között igen egyenletesen

fokozódik a nagyság, kb. 15— 20 százalékkal. Ezzel kapcsolatban érdekes probléma

adódott az általam vizsgált Bairdia-ié\é^ közt. Egyik, elég különleges, megnyúlt termet
alakból, amelyik nem egyezik egyik Méhes által ismertetett fajjal sem, elkerült

néhány, i mm-nél kisebb hosszúságú, felteheten kifejlett példány. E mellett voltak

alakra majdnem teljesen megegyez, de csak fele olyan nagyságú példányok is. Kérdés,

hogy a kis méretek korai lárvastádiumbeheknek ininsithetk-e — hiszen ekkora

méretbeli különbség több lárvastádium eltérését jelenti. Azonos faj esetében ezek korai

stádiumnak felelnek meg, és a fejldési sorból a kései lárvaállapotú példányok hiányoz-

nak. További gyjtések és vizsgálatok még lehetséget nyújtanak ennek és néhány
más, rendszertani kérdésnek magyarázatához.
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Ostracoden aus oberkarnischen Schichten im Nosztori-Tal

M. SZÉEES

Die aus triadischen Mérgein und Tonschiefern mehrerer Fundorte des Balaton-
hochlandes von J. Stürzenbaum und E. Vadász angesammelten Ostracoden
wurden am Anfang dieses’ Jahrhimderts von Gy. Méhes bearbeitet. Seine Arbeit

erschien in dér Serie dér grossen Balatonmonographie (1911). Von ihm wurden 44 Arten
aus dér Mittel- und Obertrias bestimmt. Aus den unterkarnischen Schichten des Nosztori-

Tales (in dér Náhe von Csopak) hat er nur zwei Formen angeführt: Hungarella prob-

lematica Méhes imd Cytheridea csopakensis Méhes. Anhand neuer Sammlímgen
konnten wir jetzt nebst diesen zwei noch weitere sieben Formen nachweisen.

Bairdia dadayi Méhes [1911. p. 17, tab. i. fig. 29., 30.] (Abb. i. a— c). Háufigste
0.stracoden-Art in dér migarischen Trias.

Bairdia plebeia Re üss [1911. p. 18, tab. 2. fig. i — 4.] (Abb. 2. a— c). Gross-

wuchsigster Vertreter dér Ostracoden in dér Trias des Balatonhochlandes.
Bairdia silicula Jones [1911. p. 15. tab. I. fig. 19— 21.] (Abb. 3. a— b).

Bairdia balatonica Méhes var. [1911. p. 13. tab. I. fig. 8 — ii.] (Abb. 4. a— b).

Die.se Form unterscheidet sich von Typus dér Art Bairdia balatonica Méhes dadurch,

dass ihr Dorsahrand mehr gebogen ist, mit abgerundeteren Winkeln.
Urobairdia angusta K o 1

1

m a n 11 [1963. p. 167. tab. 6. fig. i —4.] (Abb. 5. a— c).

Diese Form war aus Ungarn bis jetzt unbekannt.
Hungarella problematica Méhes [Bairdia (?) problematica Méhes (1911) p.

20. tab. II. fig. 14—18.] (Abb. 6. a— c).

Cytheridea csopakensis Méhes [1911. p. 23. tab. IV. fig. 20., 21.].

Cytheridea subperforata Jones [1911. p. 24. tab. III. fig. 25— 28.] (Abb. 7. a— b).

Cytherella sp. Wenige Exemplare, spezifisch unbestimmbar.
Von den obenangeführten spezifisch bestirmnten acht B'ormen sind in dér Mono-

graphie von Méhes zwei von demselben Fundort, fünf weitere Arten von andereu, dér

karnischen Stufe angehörenden Fundorten angefülirt. Von diesen sieben Arten hat Méhes
fünf auch aus dér Mitteltrias des Balatonhochlandes erwáhnt, nur Bairdia plebeia und
Hungarella problematica beschranken sich hier auf das Karn, Bairdia plebeia R e u s s

ist jedoch in Österreich auch im Oberperm vertreten. Die einzige Art, die von G y.

Méhes nicht erwáhnt wurde — Urobairdia angusta — gehört in Österreich dér norischen

Stufe an, so dass sie jünger ist, als die des Csopaker Fundortes. Für eine Bairdia-Art aus
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dér Obertrias österreichs gelang esK. Kollmann, anhand eines reichen Fundortes,
eine vollkommene ontogenetische Entwicklímgsreihe zusammenzustellen, da er auch im
Larvenstadium erhaltene Schalen gefunden hat. Diese Reihe hat hewiesen, dass die
Unterschiede in Schalenumriss zwischen dér erwachsenen Fönn und ihren Larvenstadien
sehr gering sind, dass die Grösse innerhalb dér Reihe von Glied zu Ghed zuninunt, und
zwar um ca. 15— 20%. In diesem Zusanunenhang ergab sich ein interessantes Problem
nnter den von mir untersuchten Bairdien. Eine ziemUch sonderbare Fönn von langge-
streckter Gestalt (die mit keiner dér von Méhes beschriebenen Arten übereinstimmt)
wurde in einigen, vermutlich erwachsenen Exemplaren angetroffen, dérén Lángé
weniger als i mm betrágt. Spáter trafen wir mit dieser Fönn dér Gestalt nach vollkom-
men übereinstimmende, aber nur halb so grosse Exemplare.

Die Frage ist, ob mán in solchen Falién die kleinen Dimensionen Larvenstadien
zuschreiben dürfte, denn so grosse Unterschiede in Dimensionen könnten sogar mehrere
Larvenstadien umfassen. lm Falle einer und derselben Art entsprechen diese einem
Frühstadimn imd die Exemplare dér spáteren Larvenstadien lehlen in dér Entwicklungs-
reilie. Weitere Ansammlímgen vmd Untersuchuugen werden ermögUchen diese Frage und
auch noch andere systematischen Fragen zu erkláren.



STROMATOLITOK A VILLÁNYI-HEGYSÉG JURA RÉTEGEIBEN
RADWASISKI a. - SZUI.CZHWSKI M.*

(i ábrával)

ÖMzefo^Ialás: A tanulmány a Villányban felszínen lev dogger ammoniteszes
mészköpadból kikerült stromatolitok eredetét és morfológiáját tárgyalja (i. ábra). Mind
az oszlopos, mind a gömbös stromatolitok (onkolitok) megtalálhatók itt; az oszlopos for-
mák rendszerint a bokor és a tuskó típus nagyobb együtteseivé csoportosulnak. Stroma-
tolit-bevonat fedi a bath és kallovi emeletbeli Ammonitesekben gazdag gumós szintet
(I, ó c z y-féle fauna, 1915). Az onkolitoknak több módosulata különíthet el. A stroma-
tolitok morfológiája és a kapcsolatos üledékanyag szerkezete alapján mind a k ó c z y-féle
faunát tartalmazó gmnós szint, mind a stromatolitok a kallovi emeletben, tengeri zátony
árapályövében keletkeztek. A villányi stromatolitok részletes vizsgálatának eredménj'eit
külön közlemény tartalmazza (Radwanski A.—Szulczewski M. 1965).

Bevezetés

A villányi-hegységi stromatolitok a Villány község belterületén lev Templom-
hegyen a dogger mészkrétegekben találhatók. A dogger rétegek fekvje középstriász

dolomit (Rakusz, vS transz 1953, Vadász 1961, K a s z a p 1963) . A dogger réte-

gek közül leginkább figyelemre méltó az ismert ammoniteszes mészkpad. A benne talál-

ható Ammonites faunát ifj. L ó c z y (1915) az alsó- és középskallovi emeletbe tartozónak

írta le. A r k e 1

1

(1956) rámutatott, hogy a fauna képe alapján annak korát középs- és

felskallovinak kell megadni, azonban jelen vannak bath emeletbeli Ammonites alakok is.

A Siklós melletti új faimalelhely feldolgozása hasonló eredményekre vezetett (K a s z a p
1959 és 1961). Kaszap A. a felsbath Clydoniceras hollandi zónától a felskallovi

Peltoceras athleta övig a teljes rétegtani sorozatot kimutatta Siklós és Villány Ammonites

faimájában. Eltér csak a kallovi emeletet szem eltt tartó véleményt hangoztató Z n o s k o

(1961), aki az ammoniteszes mészkréteg korát felskallovinak jelöli meg. Az Ammonites

fauna és az azt bezáró réteg kora tehát még mindig vitatott. Valamennjd fentebb idézett

szerz egyetlen rétegrl beszél. Ebben a tanulmányban viszont rámutatunk arra, hogy a

stromatolitok bizonysága szerint a sztratigráfiai réteg-fogalom szemszögébl távolról

sem egyértelm rétegalakulatról lehet szó.
(

A stromatolitok

Villányban a stromatolitok csak az ismert ammoniteszes mészkpadban fordulnak

el, rendszerint az egymásra halmozódott A mmonites-házakat borítva be (i . ábra) . Az Am-
monites maradványok a stromatolitok fölött jóval ritkábban találhatók és rosszabb meg-

tartásúak. Morfológiailag a stromatolitok megjelenési módjai között a bekérgez,

az oszlopos formák, továbbá a gömbös alakok (onkolitok) különböztethetk meg.

* I,al)oratory of Dinamic Geology of the Warsaw University. M'ar.szawa 22. Poland
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A stromatolit-kérgek az aljzaton lev Ammonites házakon vagy az üledékekben

található gumókon alakultak ki (i. ábra), ezek alacsony, körülnövéses alakulatok. A be-

kérgezések ívelt formájú, folytonos rétegekbl állnak, körvonaluk alakja a legbels réte-

gektl a legkülsig folytonosan ismétldik.

Az oszlopos stromatoUtok magasak, hozzá varrnak ersítve az aljzathoz és nagyobb
együttesekben borítják a tengerfenék egyes részeit (i. ábra, b). K stromatoht-eg>'üttesek

egymással nem érintkeznek, keskeny mélyedéssel (kzetréssel) különülnek el. Ezeket a

réseket üledékanyag tölti ki, stromatolit-szerkezet nélkül. A társulások két típusa a stro-

matoht-bokor (i. ábra, b bal) és a stromatoht-tuskó (i. ábra, b jobb).

A gömbös stromatolitok (onkolitok) Ammonites héj vagy Belemnites rostrum,

mint mag, köré formált folytonos alakulatok (i. ábra, a, c)

.

Az egymásra következ réte-

gek (laminae) alakulása alapján három módosulatát lehet elkülöníteni Logan—Rezak
—G i n s b u r g (1964) C, R és I modifikációinak megfelelen. A C módosulat esetében

a rétegek koncentrikusan burkolják be a magot (i. ábra, a közép, c jobb), az R módosulat

rétegei szabálytalanul rakódnak le (i. ábra, a jobbközép aC és az R módosulatok közötti

átmenetet mutatja), míg az I típus két különálló réteg felrakódása, fordított helyzetben.

A bekérgezések, oszlopok és onkohtok mikroszkópi szerkezete azonos. A stroma-

tolitok laminái orgaiükus eredet anyagokból épülnek fel — többnyire vékonyhéjú kag>'-

lók törmelékébl (,,rostok”), Globochaete alpina Eombard zoospórákból, további

kisebb részben Foraminiferák házaiból, Echinodermaták törmelékébl és más, ismeretlen

eredet detritusból — ami keveredik az ún. alga eredet por (W o o d, 1941) peht nagy-

ságrend kalcitjával. Szórványosan az iszap nagyságrendbe tartozó kvarc- és glaukonit-

szemcsék is találhatók. A stromatolitokat réteges — lemezes szerkezetük a környez
üledékanyagtól jól megkülönbözteti.

A stromatohtok alaktanát, szerkezetét és anyagát, továbbá keletkezésük és növe-

kedésük rekonstrukciójátkülöntanulmány tárgyalja (Radwanski—Szulczewski
1965)-

A stromatolitos mészkréteg felépítése

A villányi stromatohtos mészkrétegben három, nem egészen állandó szintet lehet

elkülöníteni (i. ábra).

Az els szint, a gumós réteg (a), mészkgmnókból áll, amik között gyakoriak az

Ammonites maradványok (L ó c z y-féle faima), Belemnites rostrumok, onkolitok és bekér-

gezések. Egyéb faunaelemek (Brachiopodák, Pelecypodák, kis csigák stb.) nagyon gyéren

találhatók. Az onkohtok valamennyi módosulata, a bekérgezések a fenéken hever tár-

gyakhoz kötötten vagy szabadon, különáUóan és átfordult helyzetben lelhetk fel.

^End az onkohtok belsejében lev, mind a szabadon maradt Ammonitesek részben vagy
teljes felületükön korrodáltak, hasonló korrózió látható a Belemnites rostrumokon is.

Némelyik üledékanyaggal kitöltött Ammonites belsejében a kzet különbözik a küls
részeken találhatótól. A gumós szint nem rétegzett, a komponensek kevert és rendezetlen,

esetleg közel párhuzamos elrendezdések. Mindezek a megfigyelések, de különösen a

gumók, a tengerfenék üledékanyagának az üledékképzdés közben történt hidromecha-
nikai újrafeldolgozottságát bizonyítják.

A második szintben (b) az oszlopos stromatoht-csoportosulások uralkodnak.
A stromatoht eredet borítás a bokor és tuskó formától a kis együttesekig vagy elkülö-

nült bekérgezésekig változik, néhány helyütt pedig teljesen elenyészik. A stromatoht-
bevonat általában egyenletes, de részleteiben alkalmazkodik az aljzat alakjához: gumók-
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hoz, Ammonites házakhoz, átfordult bekérgezésekhez, onkolitokhoz stb. A stromatolit
nyalábok teteje sima a tuskók, de egyenetlen a bokrok esetében.

A harmadik szint (c) a stromatolit-együttesek fölött, Ammoniteseket, Belenmi-
tesek rostrumait és különféle onkolitokat tartalmazó, márgásabb mészk. Érmek alsó
részén nincs rétegzés, magasabb, különösen a legfels részén az Ammonitesek vízszintesen
feküsznek. Ez utóbbi, legmagasabb tájékon a stromatolitok teljesen|hiányoznak. '

j. ábra. A villányi Ammonites- és stromatolit-tartalmú mészkréteg keresztmetszete. Magyarázat:
a) gumós szint, b) a stromatolitok f szintje, c) a stromatolitok fölötti fels szint

.

Fi?, r. Sketch of the ammonites and stromatolite bearing layer at Villány. I,egends: a) knobby horizon,
b) main stromatolite horizon, c) upper horizon over stromatolites

Fácies- és üledékviszonyok

A stromatoUtok Villányban a dogger összlet zárórétegeiben találhatók. A villányi

dogger rétegek; homokk, kavicsokat tartahnazó homokk és homokos mészk, nagyon
sekély vízbeli, terrigén anyaggal teli üledékképzdésre mutatnak. A terrigén anyag meny-
nyiségének fokozatos csökkenésével a mészanyag lerakódása jutott túlsúlyra, márgás

mészk és mészk képzdött, igen sok Ammonites házzal. Ennek az üledéknek újrafeldol-

gozásából keletkezett a gumós réteg. A stromatolitos üledékképzdés ennek alakulása

idején kezddött el. A stromatolitok alakulása a feldolgozott üledék mészanyagú gumói
között, és rajtuk, indult meg, valamint a fenéken felszínen hever üres héjakon.

A stromatolitok biogén üledékképzdési alakulatok, amiket az üledékben a kékes-

zöld algák aktiv közremködése hoz létre. A kékeszöld algák telepeikkel és csoportosu-

lásaikkal megkötik az üledéket; közremködésükkel stabilizált kémiai, organodetritikus

vagy klasztikus üledéket nevezik algás sznyegnek. A különféle stromatolit tipusok

növekedése a különböz sznyegek fejldésétl ^ügg.
A gumós szint alakulása idején a tengerviz hullámzás és áramlás útján történt

erteljes mozgatottsága az algás sznyegek jelents szétroncsolását idézte el, mely
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sznyegek csak olyan alakulatokon fejldhetnek ki, amik vagy a fenékhez rögzítettek,

vagy a fenéken elmozdulhatnak. Ilyenformán csak a bekérgezések és az onkolitok kép-

zdtek, amik más fenékanyaghoz kötdve mozgatódtak a vízben, felemelkedve az alj-

zatról és újra, más helyzetben lerakódva koptak és átrendezdtek. Ez a folyamat felte-

hetleg néhányszor megismétldött. Ilyen körülmények között az Ammonites házak és a

Belemnites rostrumok korrodálódtak (H o 1

1

m a n n 1962, Seilacher 1963), fleg

a^enék iszapjából kiálló fels felükön. Ebben az idben a hever Belemnites rostrumok

iszapfaló Polychaeták tartózkodási helyei voltak.

Visszatérve az Ammonites fauna korának vitatott kérdésére (ifj. Eóczy 1915,

A r k e 1

1

1956, K a s z a p 1959, 1961, Z n o s k o 1961) arra a meggyzdésre jutottunk,

hogy a kallovi vagy a bath — kallovi emeletekbe való tartozásra vonatkozó vélemények

ellentmondásainak forrása az üledék jellegének figyelmen kívül hagyása.. Minthogy itt

újrafeldolgozott üledékrl van szó, az bath és kallovi folyamatosan lerakódott rétegek-

bl származó Ammoniteseket tartalmaz, amikutóbbúj réteggé ülepedtek (agumós szintté),

tekintet nélkül korábbi sorrendjükre. Ez az Ager D. V. (1963) értelmezése szerinti

típusos pszeudoasszociáció. A korban különböz üledékek újrafeldolgozásatehátazAmmo-
nitesek szokatlan együvé halmozódásának oka. Az egyidben lefol)d; összehahnozó hatá-

sok — mint pl. az Ammonitesek öbölben történt összesodrása és egyéb hasonló tényezk,
amikre az elz szerzk (ifj. L ó c z y 1915, Vadász 1961, K a s z a p 1961, Z n o s k o

1961) gondoltak — nem vagy alig játszhattak szerepet. A bath emeletbeli Ammonitesek
tehát nem éltek a kallovi emelet idején, mint Znosko (1961) vélte, hanem ezeknek

házai a bath üledékbl kiszabadultak és újra beágyazódtak a kallovi üledékbe.

A f stromatolitos szint keletkezése a vízmozgás fokozatos csökkenésével párhu-

zamosan kezddött. Az olyan stromatolitstruktúrák, mint a bekérgezések és a nagyobb
sznyegek nyugodt körülmények között oszlopos formákká nhetnek, a bokor és a tuskó

típus nagyobb együtteseivé. A tengerfenék stromatolit-borítása, annak alakulása szerint

helyrl-helyre változik, a nyugat-ausztráliai Shark-öböl mai stromatolitjaihoz hasonlóan

(E o g a n 1961). A stromatolit tuskó viszonylag a legmagasabb növés fonna, tetején

sima, valószínleg ez a legfejlettebb stromatoht. A fels rész lesimítottságának oka fel-

teheten az, hogy egybeesett a tenger szintjével, ami természetesen a mai stromatolitok

keletkezésének is fels határát megszabja (Eogan 1961, Eogan — Rezak —
Ginsburg 1964). Ez a vízszint-magasság egyszersmind kijelöli a Villányi-hegység

dogger és niahn tengerének legnagyobb mérték elsekélyesedését is.

A villányi stromatolitok valamennyi típusát összehasonUtva a Bahama-szigetek

(Black 1933), Florida (Ginsburg 1955, Ginsburg — Lowenstam 1958)

és Nyugat-Ausztrália (Fogan 1961) környez tengereinek mai stromatolitjaival, az

a következtetés adódik, hogy az árapályöv — mint a mai tengerek stromatolitjainak

egyedüli keletkezési tájéka (Black 1933, Rezak 1957, Fogan 1961, Fogan—
Rezak—Ginsburg 1964) és mint amire sok fosszilis stromatoht elfordulása utal

(Y o u n g 1935, Rezak 1957, Ginsburg 1960, Fogan 1961, Szulczewski
1963) — a villányi stromatolitok keletkezési környezetéül is teljességgel elfogadható.

Az is nagyon valószín, hogy ugyanilyen viszonyok voltak itt már megelzleg is, a gumós
réteg keletkezése során; annak keletkezésében tehát valószínleg szerepe volt a zátonyon

a hullámzás, viharos hullámverés és fenékáramlások árapályövbeli tényezinek.

A víz szintjének elérése egyike volt a stromatolitok növekedését gátló okoknak.

A másik, éppen ellenkez hatás, ami keletkezésüknek gátat vetett, a fejlettség bármely
állapotában, a medence mélyülése volt, ami együtt járt a stromatolitok pusztulásával.

A villányi zátony süllyedt és ezzel megkezddött a harmadik szint (i. ábra, c.) alakulása.

A szomszédos részeken mind a fenékhez rögzített stromatolitok, mind az onkohtok tovább-

fejldtek, itt viszont szétroncsolt bekérgezések és sok onkolit, Aimnonitesekkel és Belem-
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nitesekkel együttesen, rakódott le a rögzített stromatolit-együttesek fölé. A szint és az

egész réteg legfels részén ezek a szerves maradványok gyakoribbak, a nyugodt körül-

mények közötti lerakódást jelezve, szintesek. Feltehet, hogy a szedimentáció ebben az

idben meglehetsen lassú volt. Az ammoniteszes mészkpad fels réteglapján üledék-

hézag jelei ismerhetk fel (A r k e 1

1

1956: alsóoxfordi emelet). A fekv pehtes mészk-
rétegek fölött az üledékképzdés Ammonites-néVs.ü\i új, eltér szakasza kezddött
(A r k e 1

1

1956; felsoxfordi, Kaszap 1963: oxfordi — tithon). „
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Preliminary note on the Jurassic Stromatolites of the Villány Mountains

A. RADWANSKl — M. SZUECZEWSKl

The morphology and origin of the Stromatolites originating from Middle Jurassic
Ammonites-bearing limestone layer at Villány (Villány Montains, Southern Hvmgary)
are presented (Fig. i.). Stromatolites of both colunmar and spheroidal forms (OnkoUtes)
occur there. Colunmar Stromatohtes are usually grouped int bigger associations of clump
or sód type. The Stromatolite clusters cover the knobby layer rich in Bathonian and CaUo-
vian Ammonites (L ó c z y’ s, 1915, fatma). Onkolites are of a few varieties. MorpJiology of

all the Stromatolites and structure of associated sediments have been used as indicators of

the facial enviromnent. Both the knobby layer with L ó c z y’s Ammonites and the Stro-
niatohtes have developed during Callovian time within an intertidal zone of the maríné
shoal. A more detailed study of the Villány Stromatolites will be presented in Fnghsh in

a separate paper (Radwaiíski A.—S zulczewski M., 1965.).



A FELSÖOLIGOCÉN PEKTUNKULUSZOS
ÉS CYRÉNÁS RÉTEGEK TELEPÜLÉSI

ÉS SFÖLDRAJZI VISZONYAI A DUNAZÜG-HEGYSÉGBEN

Dr. BÁIvUI TAMÁS*

(9 ábrával)

Összefot'lalás: Szerz vizsgálatait a Szentendre—Visegrádi-hegységben fel-

színi, Szentendre, Solymár, Csolnok, Gyennely, Csordakút, Nagyeg3'háza területén mély-
fúrási anyag alapján végezte. A kor- és facies-meghatározásokat a több mint 100 molluszka-
fauna feldolgozására és elemzésére alapozta. Bebizonyosodott: i. Nem állítható az eddigi
adatok alapján, hogy a felsoligocén mélyebb cyrénás és magasabb pektunkuluszos tago-
zatra különíthet el a fenti területen, hanem a fáciesek az id függvényében minden
tendencia nélkül váltakoznak egymással. 2. Térbeli szabályosság azonban észlelhet,
amennyiben Ny felé a cyrénás, K felé a tengeri betelepülések száma jut túlsúlyra.
3. Mindkét fácies kora felsoligocén. Számos közös faj bizon3dtja az egri, törökbálinti és
diósjeni faunákkal való egykorúságot.

Majdnem egy évszázada, hogy H a n t k e n, K o c h és H o f m a n n a pektun-

kiiluszos és cyrénás rétegek fogalmát meghonosította a hazai földtani irodalomban.

Csak fogalomzavarra vezetne e két elterjedt, megszokott név feladása vagy másokkal való

helyettesítése, annak ellenére, hogy a rendszer- és nevezéktan fejldése magával hozta

a jellemz smaradványok nevének megváltozását: a ,,Pectuncnhis obovatus” helyes

neve ma Glycymeris latiradiataS andberger(Báldi, 1962), a „Cyvena semistriata"-é

Polymesoda convexa Brongniart (Hölzl, 1957)

•

A pektunkuluszos rétege khez sorolunk minden olyan törmelékes

üledéket, mely felsoligocén sekély-szublitorális, tengeri (polihalin) faunát tartalmaz,

függetlenül attól, hogy a Glycymeris nemzetség milyen gyakoriságban képviselt benne.

B névvel tehát a tengeri fáciesek egész csoportját foglaljuk össze. Hasonló, összefoglaló

név a cyrénás (és cerithiumos) rétegek megjelölés, mely a felsoligocén,

csökkentsósvízi (mezohalin), laposparti és lagunakifejldések gyjtneve. E két fácies-

fogalom mellé még továbbiak kerültek késbb [,,helixes” szárazföldi rétegek (S z a 1 a i,

1925 és. Horusitzky, Ferenczi), ,,melániás”, édesvízi-oligohalin fácies (W e i n,

IÖ39)].

A fenti fáciesek viszonya egymáshoz vitatott volt, és még ma sem tisztázott tel-

jesen. Különösen bonyolult a helyzet a Dorogi-medencében, ahol a kezdetben felsoligo-

cénnek ítélt cyrénás összlet felett kiscelli agyag található rupéli mikro- és makrofaunával.
H a n t k e n (1871), valamint Ro z 1 o z s n i k et al. (1922) kevéssé kielégít magyarázatai

után az utóbbi évek vizsgálatai a Duna mindkét oldalán meggyzen bizonyították,

* Eladta a Magyarhoni\Földtani Társulat slénytani Szakcsoport 1965. május 31-! eladóülésén

4 l’ökltimi Közlöny
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hogy a dorogi, ül. áturovoi területen két cyrénás összlettel állunk szemben: egy „alsó”-val

a kiscelli agyag fekvjében, mely alsórupéli vagy alsóoligocén korú, és egy ,,fels”-vel,

a kiscelli agyag fedjében, mely utóbbit a felsoligocénhez soroljuk. (Bvebb irodalom 1 .

S e n e á, 1960, S i p o s s, 1964 és M a j z o n közleményei.)

I. ábra. A tárgyalt terület térképvázlata a dolgozatban említett helységek feltüntetésével. Magyará-
zat; I . A második ábrán feltüntetett terület

Fig. I. Sketch of the Dunazug Mountains with indication of localities. I,egends: j. Area represented
in Fig. 2.

Ebben a dolgozatban csak a ,,fels” cj-rénás és pektunkuluszos összlettel foglal-

kozunk, melyeknek egymáshoz viszonyított helyzete sem tisztázott.

Koch (1871 a) a Szentendre—Visegrádi-hegység területén azt tapasztalta, hogy
a cyrénás rétegek mélyebben foglalnak helyet és rájuk települ a pektunkuluszos összlet.

Nézetét késbb maga revideálta, mikor a cyrénás és pektimkiüuszos rétegek sza-

bálytalan váltakozásáról irt, világosan feUsmerve, hogy nem tulajdonítható rétegtani

érték egyik fáciesnek sem. B ö c k h (1899) a Dima balpartján (Göd, Vercze) szintén a két

fácies váltakozását figv^elte meg.

L i f f a a Gerecse és Vértes körüli medencékrl 1902 — 07 között írt jelentéseiben

alul fekv c\Ténás és fels, pektimkuluszos rétegeket különböztet meg, hasonlóképp

T a e g e r (1909) is. Nyilván megtéveszten hatott ezekben az esetekben az alsó cyrénás

rétegek valódi rétegtani helyzetének fel nem ismerése, mivel a kiscelli ag>’ag alatti szel-

vényben valóban elkülöníthet egy alsó, csökkentsósvizi összlet — alján a kszéntelepek-

kel — a rákövetkez tengeri homoktól.
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Ho rusitzky (1939) a Dorogi-medence viszonyai alapján állította fel az „egy-

séges stampi üledékciklus”-ra vonatkozó elméletét, mely megkövetelné, hogy a kiscelli

agyag lerakódását követ regressziós fázisban a tengeri, pektvmkuluszos rétegek fedjé-

ben következzenek a cyrénás, majd végül a helixes rétegek. Ezzel szemben M a j z o n

(1933) szerint a kiscelli agyagra Leányfalu vidékén cyrénás réteg települ, bár megjegyzi,

hogy a pektunkuluszos fácies vékony betelepüléseket alkot csupán a ,,Potamidesekkel

jellemzett brakkvízi vastagabb rétegben”. Késbb (M a j z o n, 1939) öt kifejldést

különböztetett meg a Budapest körüli ,,kattiai” üledékösszletben a mikrofaima alapján.

W e i n (1939) ,,felsoligocén cyrénás agyag”-ot és rátelepül ,,Pectimculus obovatusos—
potamideses és átmeneti (aquitanien) ” rétegeket írt le Szentendrérl. M a

j
z o n ésW e i n

véleményét tükrözi tehát az a szelvény, melyet szerz irodalmi adatok alapján állított

össze Vadász (1960) ,,Magyarország földtana” számára (118. ábra).

A Szentendre—Visegrádi-hegységben öt éven át végzett felszíni vizsgálataink,

továbbá a Szentendre, Solymár, Csolnok, a Csordakúti- és Nagyegyházi-medence területén

mélyült újabb fúrások moUuszka-falmájának vizsgálata* meggyzen bizonyítja: i. nem
állítható az eddigi adatok alapján, hogy a felsoMgocén egy mélyebb cyrénás és egy maga-
sabb pektunkuluszos tagozatra különíthet el ezen a területen, hanem a fáciesek az id
függvényében minden tendencia nélkül váltakoznak egymással. 2. Térbeli szabályosság

azonban észlelhet, amenn)dben nyugat felé a cyrénás, kelet felé a tengeri betelepülések

száma jut túlsúlyra. 3. Koruk felsoligocén (szemben Senes, 1958 véleményével).

Számos közös faj bizonyítja az egri, törökbáhnti és diósjeni faimákkal való egykorúságot .

Felszíni vizsgálatok eredményei a Szentendre — Visegrádi-
hegységben

A felsohgocén képzdmények e területen a kiscelli agyagból fejldnek ki üledék-

folytonossággal, amit a Szentendre 2. sz. fúrás szelvényén kívül felszíni adatok is bizonyí-

tanak. Budakalászon a téglagyár és a falu között

jól nyomonkövethet a kiscelli agyagnak a kövü-

letszegény felsohgocén homokkösszletbe való

átmenete, amint arra már S zalai (1925)

utalt.

A dimabogdányi Csódihegy andezit-

lakkohtja által ersen megemelt területen

Koch (1871 b) és Méhes (1942) szerint a

rupéli kiscelli agyag, M a j z o n (1939) szerint

,,a kisceUi agyagszer Foraminifera-áús agya-

gok” csoportjába tartozó ,.mély kattien”

kerül a felszínre. Ugyanebbe a csoportba so-

rolta M a j z o n (1939) a D o r a- (Rákász-

2. ábra. Szentendre környéke. Magyarázat: i..\
dolgozatban említett felszíni lelhely, feltárás, 2. Mély-

fúrás helye

Fig. 2. Environs of Szentendre. Eegends: i. Out
crops treated in this paper, 2. Eocation of deep-well

* Köszönettel tartozom a MáFI Igazgatóságának, továbbá Kopek G., Jámbor Áronné,
Siposs Z., Eandesz I. és Oravecz Jánosné kartársaimnak a fenti fúrásanvagok rendelkezé-
semre bocsátásáért.
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V. Szénéget-) patak egyik feltárását Leányfalu Ny-i szélén az '

erd határától pár lépésnyire (2. ábra, L 2 jelzés). Az utóbbi lelhely
|

agyagos aleuritjából gyjtött makrofauna alátámasztja M a j z o n megállapítását, ;

amennyiben a Yoldia sp.. Teliina sp., Nassa sp., Cadulus sp., nag>- sima DentaUumok, sok

Pteropoda (köztük Balantium

)

és Schizaster-ié\€k egj'üttese a felsoligocén igen mély, *

a kiscelli agyaghoz szorosan kapcsolódó tagozatára utal, és hasonlít a budaörsi új autó-

pályabevágásban észlelt schizasteres aleurit faimájához (B á 1 d i, 1963), továbbá egyes

Heves— borsodi, felsoligocén fáciesekhez is. A Pteropodák gyakorisága azonban eléggé

egyedülálló jelenség a felsoligocén képzdményekben Egertl N}'-ra.

3. ábra. Szelvény T,eányfalutól Ny-ra, a Dóra-patak völgyének a Duna fell számított második DNy-i
irányú oldalvölgyén át a Nyerges '557,8 m m. p.-tól K-re (jele h 3-)- M a g a r á z a t: 1 = laguna-fácies
(csökkentsósvízi, cyrénás rétegek), sl = szublitorális fácies (sekéljdengeri, pektunkuluszos rétegek).

További magj’arázat a szövegben

Fig. 3. Section of the locality W of leányfalu (designated bj- I, 3. on Fig. 2.). Explauation of the figure
is treated in detail in the Hungárián test. Rich Upper Oligocene fauna has been found in beds No. 4.,
II. and 14. (see, English summary). E e g e n d s: 1 = lagoonar facies (brackish Cj"rena-beds), sl = sublit-

toral facies (mariue, shallow-water Pectunculus-beds)

Kitn bepillantást enged a tengeri fáciesek változatosságába aDora-patak
völgyének a Duna fell számított második DNy-i irányú
oldal völgye a Nyerges 557,8 ni in. p. - 1 ó 1 K-re (L 3 a 2. ábrán).

Máj zon (1933) ismerteti az akkor látható szelvényt és rövid faunalistákat is közöl.

A feltártság azóta jelentsen jav'ulhatott, mert az oldalvölgy ma hézagokkal több mint

200 m vastagságban tárja fel a felsoligocént, és elég gazdag faimákat szolgáltatott.

Rétegsora és faunája jelenleg a következ alulról felfelé haladva (3. ábra).

r. Finomszemü, laza homokk gyér tengeri makrofaunával (Angulus sp.).

2. Keresztrétegzett, muszkovitos durva homok csökkentsósvizi faunával (Tympa-
notonus margaritaceus B r o c c h i, Pirenella plicata Bruguiére, Polymesoda sp.)

.

3. Kemény hoinokkpad (40 cm) sok csalakú életnyommal és Tellinidákkal.

4. Laza, agyagos homokk nagy muszkoidtlemezekkel. Felsbb részén 3 szintben

elég jó megtartású makrofaima: alul fleg aprótermet kagylók, mint a Pecten arcuatus

B r o c c h i, Cardium sp. juv., Corhula gibba O 1 i v i. A középs szintben Glycyineris—
Ostrea--pa.d törökbálinti fáciesben a Glycyineris latiradiata Sandberger, Anomia

ephippinm T/., Ostrea cyathula L a ni a r c k fajokkal észlelhet. Fölötte fél méterrel 20

fajból álló gazdag faimát találtunk: Glycyineris sp. juv., Modiohts sp., Pecten arcuatus

B r o c c h i, Anomia ephippinm L., Astarte gracilis degrangei C o s s m a 11 11 et P e y r o t,

Cardita orbicularis subparvocostata B á 1 d i, Isocardia subtransversa d’Orbigny,
Cyprina islandica rotundata A g a s s i z, Cardium neglectnm H ö 1 z 1

, C. heeri M a y e r.
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C. thunense M a y e r, Laevicardium tenuisulcatum N y s t, L. cyprium B r o c c h i, Pitar

polytropa A n d e r s o n, P. beyrichi S e in p e r, Lutraria oblonga soror M a y e r, Psam-
mobia angusta Philippi, Corbula gibba O 1 i v i, C. carinata D u j a r d i n, Pholadomya

puschi Goldfuss, Thracia ventricosa Philippi, Turritellavenus margarethae G a á 1 ,

Calyptraea chinensis L., Xenophora deshayesi Michelotti, Drepanocheilus speciosus

Schlotheim, Rostellavia cf. dentata Grateloup, Pirula sp., Babylonia eburnoides

umbilicosiformis T.-R o t h, Galeodes basilica Bellardi, továbbá magányos korall.

E faima legtöbb faja eddig ismeretlen volt a Szentendre—Visegrádi-hegységbl.

P'elsoligocén korát bizonyító formák közül kiemeljük a Pecten arcuatus-t, mely az Atlanti

—Mediterrán terület felsoligocénjére korlátozódik (Schio-rétegek, tongriano, peyrérei

faima), ugyanígy a Galeodes basilica-t, míg a Cardium neglectum és C. heeri a bajor fels-

oligocén molasszra, a Pitar beyrichi és Psammobia angusta a boreális kattira jellemz.

Sok a perzisztens forma, melyek közül a Calyptraea chinenis, Babylonia eburnoides umbili-

cosiformis, Turritella venus, Rostellaria dentata a miocénban elterjedtebbek, azonban el-
fordulásuk felsöoligocén faunában nem szokatlan. Több faj (Astarte gracilis degrangei,

Cardita orbicularis subparvocostata, Pitar beyrichi stb.) a törökbáUnti faunával való kap-

csolatokat jelez, míg a Rostellaria dentata, Babylonia eburnoides umbilicosiformis, Galeodes

basilica az egri, kováéovi és egyes diósjeni faunák egyidejségére utal.

5. Keresztrétegzett, durva homok.
6. Palás-leveles, homokos agyag.

7. Laza, aprókavicsos homokk.
8. Világosszürke, kemény, homokos márga kitn megtartású levél- és áglenyo-

matokkal, gyéren Teliina- és Cardium-ié\€k'ké\.

9. Sárgásbarna finom homok.
10. Aprókavicsos lumasella.

11. Laza homokk nagy muszkovitlemezekkel, elég jó megtartású tengeri faunával.

A 10. és II. réteg faunája az alábbi: Nucuía sp., Glycymeris latiradiata Sandberger
S.I., Chlamys incomparabilis R i s s o, Crassatella carcarensis Michelotti, Cardium
heeri-egerense T.-R o t h alakkör, C. thunense M a y e r, Venus multilamella interstriata T -

R o t h, Pitar splendida M e r i a n, Solecurtus basteroti M o u 1 i n s, Corbula carinata

D u j a r d i 11, C. gibba O 1 i v i, Gibbula sp., Turritella venus d’ O r b i g n y, Protoma sp.,

Rostellaria dentata Grateloup, Galeodes &p.,Athleta rarispina L a m a r c k, továbbá
Bryozoák (Lunulites)

.

A famia felsöoligocén korát a Crassatella carcarensis (az észak-olasz felsöoligocén

jellemz formája) és a Pitar splendida jelenlétével indokoljuk. Nem miocénre korlátozódó,

de akkor elterjedtebb a Solecurtus basteroti, Rostellaria dentata, Athleta rarispina. Az egri,

de különösen a kováéovi faunával való rokonságot hangsúlyozza a Crassatella carcarensis,

Cardium egerense, Venus multilamella interstriata, Rostellaria dentata, Athleta rarispina.

12. Sárga, laza, agyagos, finom homokk.
ij. Sárgásbarna, muszkovitos, keresztrétegzett finom homokk. Fels részén

konkréció-sor.

14. Szürkéssárga aleuritos agyag. P^aimája; Nucula schmidti G 1 i b e r t, Modiola

sp., Pecten arcuatus B r o c c h i, Diplodonta rotundata M o n t a g u, Cardium neglectum

H ö 1 z 1
,
Pitar polytropa A n d e r s o n, Solecurtus basteroti M o u 1 i n s, Angulus nysti

Deshayes, Clavagella ex aff. oblita Michelotti, Turritella sp., Bullia cf. hungarica

Gábor, vSchizasterek.

Egy másik feltárás, Pomáztól ÉNy-ra, a Sza má r-hegytl K-re
húzódó dombháton nyitott ho ni okgödör (P i), melyet az irodalom

eddig nem említett, jól mutatja, miként települ itt két tengeri réteg közé a cyrénás fauna.

A szelvény itt a következ alulról felfelé haladva (4. ábra):
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T. Csillámos finom homok.
2 . Aprókavicsos homok igen sok Turritellával. Faunája; Glycymeris latiradiata

Sandberger s. 1., Cardium heeri M a y e r, Diplodonta rotundata M o n t a g u, Gibbula
cf. proxima H ö 1 z 1, Turritella veniis d’Orbigny, Cassidaria -nodosa S o 1 a n d e r,

Dentalium kickxi N y s t, Balanus sp.

3 . haza homokk, konkréciókkal.

4 . Keresztrétegzett, csillámos durva homok.

5 . Méteres átmérj konkréciók sora.

6 . Cyrénás-cerithirunos homok. (Ostrea cyathula h a m a r c k, Polyntesoda con-
vexa Brongniart, Pirenella plicata Bruguiére, Tympanotonus margaritaceus
B r o c c h i.)

7 . Sárga, agyagos, laza finom homokk, elég gazdag faunával, mely a következ
fajokból áll: Nuculana sp., Niicula schmidti G 1 i b e r t, Glycymeris latiradiata Sand-
berger s. 1., Pteria phalenacaea h a m a r c k, Chlamys incomparabilis R i s s o, Ostrea

5. ábra. A pomázi Kartálja P zr-es feltá-

rása (az erd szélétl É-ra a második ÉNy
irányú oldalvölgyben, a 230 m-es izophyp-
sa metszéspontjánál). Áz itteni felsoli-
gocén rétegsor szelvénye. Bvebb magya-
rázat a szövegben. Az 1 és sl jelentése

ugyanaz, mint az elz ábrákon
Fig. 5. Section across the Upper Oligocene
series of another Pomáz locality (P 21).
Beds No. 3., II. and 13. have yielded rich
Molluscan fauna (see, English summary).
Further explanations in Hungárián text.
The meaning of 1 and sl is the same as

in the above figures

Sp., Cardita parvocostata Hölzl n. snhsp., Isocardia subtransversa abbreviata S a c c o,

Diplodonta rotundata M o n t a g u, Cardium heeri M a y e r, C. thunense M a y e r, Pitar ;

beyrichi S e m p e r, P. splendida M e r i a n, A ngulus cf . nysti Deshayes, Zozia anti-
;

quata P u 1 1 n e y, Panopea menardi Deshayes, Corbula gibba O 1 i v i, C. carinata
|

Dujardin, Pholadomya puschi Goldfuss, Gibbula proxima Hölzl, Turritella '

4. ábra. A Szamár-hegytl K-re húzódó dombháton
nptott homokgödör (P i) szelvénye Pomáztól ÉNy-
ra. Magyarázat: 1 = laguna-fácies (csökkent-
sósvízi, cyrénás rétegek), sl = szublitorális fácies (se-

kélytengeri, pektunkuluszos rétegek). További magya-
rázat a szövegben

Fig. 4. Section across the Upper Oligocene series of a
locality NW of Pomáz (P i). Rich fauna has been foimd
in bed No. 7 . (see, English siunmary). 1 and sl means

the same as in Fig. 3.



Bálái: Felsoligocén pektunkuluszos és cyrénás rétegek 429

venus d’Orbigny, Polinices cf. catena Costa s. 1 ., Athleta rarispina L a m a r c k,

Turricula reguláris K o n i n c k.

A fajok legtöbbje ismeretlen volt a Szentendre—Visegrádi-hegységbl. Feltn
a törökbálinti faimával való szoros rokonság (Pitar beyrichi, Chlamys incomparabilis stb.).

A Chlamys incomparabilis (— Ch. texta) eddig ismert elterjedési területe (Törökbálint,

Göd, Eger) az új pomázi, továbbá a leányfalui és a késbb ismertetend solymári lel-

hellyel jelentsen bvült. A fauna felsoligocén korát bizohyitják többek között a Pitar

beyrichi, P. splendida, Turricula reguláris. Vannak továbbá a felsohgocénben megjelen
és a miocénben elterjedtebb formák, mint a Pteria phalenacaea, Zozia antiquata, Corbula

carinata, Athleta rarispina stb.

A pomázi Khegy, Csikóvár és Messaha (Mesél-hegy) közötti szögletben húzódó
mély vízmosások, az iin. Kartálja (Kertalja) lelhelyei már régóta ismertek az

irodalomból. Elször Koch (1871a) tett közzé iimen kisebb molluszka-faimahstákat,

majd itt találta meg S z a 1 a i (1925) a szárazföldi rétegeket a Galactochilus pomiformis-

szal. Erds (1900) a Galeodes (,,Pyrula” ) nemzetség egy új faját írta le errl a területrl.

A késbbiekben kitnt, hogy a Galeodes semseyianaErds Diósjenn is elterjedt (azonos

a Horusitzky által ,,G. lainei' nevezett formával, B á 1 d i et al. 1964).

A Kartálja újrabejárása, lelhelyeinek újragyjtése jelentsen bvítette ismere-

teinket a faimáról és a réteg-egymásutánról. Egyik legszebb összefügg feltárás itt, mely
ismét szépen érzékelteti miként váltakoznak a pektunkuluszos és cyrénás rétegek, az erd
szélétl É-ra a második ÉNy-i irányú oldalvölgyben van, kb. a 230 m-es rétegvonal

metszéspontjában (P 21). Rétegsora a következ (5. ábra):

1. Laza finom homokk.
2 . Homokos agyag, sok nagytermet Glycymeris latiradiata Sandberger,

Ostrea cyathula Lamarck és kevés Polymesoda convexa Brongniart példármyal,

tehát tengeri, partmenti faimával.

3. Csillámos, laza homokk agyaggörgetegekkel. Fleg egyedszámban igen gazdag

faunával: Glycymeris pilosa lunulata N y s t, kistermet G. latiradiata subfichteli B á 1 d i,

Ostrea cyathula Lamarck, Unió inaequiradiatus G ü m b e 1 ,
Polymesoda convexa

Brongniart, Theodoxus pictus bükkensis T.-R o t h, Th. crenulatus Klein, Th.

grateloupianus Férussac, Melanopsis impressa hantkeni H o f m a n n, Protoma

diversicostata Sandberger, Pirenella plicata Bruguiére, Tympanotonus margari-

iaceus B r o c c h i, Polinices catena Costa, Bullia hungarica Gábor, Brotia escheri

Brongniart, Dentalium sp., Plebecula cf. ramondi Brongniart, Planorbis sp.

Leggyakoribb a Polymesoda convexa, a Cerithium-ié\€k, a Theodoxusok, továbbá egy

Teredinida. A molluszkákon kívül férgek: Pomatoceros triqueter L., gerincesek: hal-fog,

csonttöredékek és egy Dichobunida (Suiformes) zápfoga (Jánossy D. szerint) került

el.

E felsoUgocén faimát (Plebecula ramondi!) minden jel szerint a hullámzás hal-

mozta össze egy korabeli mezohalin lagúna lapos homokpartján. Idekerültek a szom-
szédos szárazföldrl patakok által behordott szárazföldi (Plebecula) , édesvízi (Planorbis,

Unió) molluszkák és gerincesek (Dichobunida) maradványai. Felhahnozódott a nyúltabb

tengerrl kivetett sok uszadékfa, bennük a Teredinidák tömegével. Az utóbbiakon meg-
figyelt egyedülálló paleobiológiai jelenségeket máshol ismertetjük.

4. Világosszürke, kagylóstörés agyag, a réteglapok mentén vékony homokcsíkkal.

Gyéren található a Tympanotonus margaritaceus és Melanopsis impressa hantkeni, tehát

hasonlóan a fekv, faunagazdag réteghez, szintén csökkentsósvízi. Igen sok csalakú
életnyom homokkitöltéssel, valamint kitn megtartású levéllenyomatok (Cinnamomum,
Sequoia, egyéb lomb- és fenylevelek, termések) jellemzk. A felliahnozott uszadékfa

vékony bamakszéncsíkokat hagyott hátra legalsó szintjében.
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5 lo- és homok váltakozó összlete felfelé a homok túlsúlyra jutásával.
Levéllenyomatok és életnyomok az agyagban, más smaradványt nem észleltünk.

II- Kemény, finom homokk Glycynievis sp. és Tnrritella venus kbeleivel, tehát
tengeri betelepülést jelez.

12. Laza finom homokk.
13 - ‘Agyagos finom homok a 3. rétegéhez hasonló csökkentsósvizi (mezohalin)

faunával: leggyakoribb a Polymesoda convexa brongniarti Basterot, Ostrea cyathula
L a m a r c k, Tuvvitella beyyichi H o f m a n n, Tytnpanotonus niavgayitaceus B r o c c h i.

Igen tanulságos a Kartálja egy másik szelvénye: a Zsivanov-potok,
mely névvel K o c h közvetlenül az erd szélén húzódó NyÉNy — KDK irányú vizmosást
jelölhette (P 6, 6. ábra). Kétségtelen, hogy itt a felsoligocén legmagasabb rétegei vannak:
feltárva. Rétegsora a következ:

DNy

S>/

10

6. ábra. A pomázi Kartálja P 6-os feltárásának szelvénye, mely valószín azonos a K o c h-féle Zsivanov-
potokkal (az erd szélen húzódó NyÉNy—KDK irányú vízmosás). Bvebb magyarázat a szövegben.

Az 1 és sl jelentése ugyanaz, mint az elz ábrákon, limn = szárazulat!

Fig. 6. Section of outerop P 6 near Pomáz. The beds No. i., 4 ., 5 . and 6 . contained Upper Oligocene Mollus-
can fauna (see, English summary). The meaning of i and sl is the same as in above figures, limn = Conti-

nental fauna

1. Laza, agyagos finom homokk elég jó megtartású molluszka-faimával: Arca
gümbeli M a y e r, Pitar undata Basterot, P. polytropa Anderson (forma minor),

Capsa lacunosa Chemnitz (forma minor), Tuyritella aychiniedis Brongniart,
Ampullina cyassatina L a m a r c k, Euthriofustis buydigalensis Basterot.

E fauna ugyanazt az ersen miocén-jeUeg, tengerparti fáciest képviseU, melyet

korábban Diósjenrl leirtunk (B á 1 d i et al., 1963) . Olyan miocén fajok vannak itt, mint a

Capsa lacunosa, Euthyiofusus buydigalensis és a Pitay undata, mely utóbbi DNy-Francia-

országban az ,,akvitáni rétegek” egyik leggyakoribb alakja. Korábban a P. undata isme-

retlen volt nemcsak Magyarországról, hanem a Paratethys egész területérl. Els ízben

Diósjenrl jeleztük ezt az ,,akvitáni vezérkövületet” (Báldi etal., 1963), de úgy látszik,

hogy a magyar felsoligocénben, fleg annak magasabb rétegeiben, tengerparti fácieshez

kötve eléggé gyakori. Azonban nálimk vele együtt található az Ampullina cyassatina is,

melyet ugyancsak az Aquitáni-medencében oligocénre korlátozódó, ,,stampien” vezér-

kövületnek tartanak. Újabb adat ez tehát annak szemléltetésére, miként jelenik meg az

oligocén— miocén határ tájékán egyre több miocén forma a régi, oligocén típusok mellett

a Magyar-medencében. Amiért e réteget még a felsoligocénhez soroljuk, annak oka ugyan-

az, mint Diósjenn: a) a. miocén fajok kivétel nélkül nagyságrendileg kisebb termetek
miocénbeli típusaiknál; b) a fauna fedjében, a 4., 5. sz. rétegben (6. ábra) oligocén favma

tér vissza Crassatella cayearensis-széi.

2. Kvületszegény, agyagos, laza finom homokk.
3. Szürke, kere.sztrétegzett durva homok.

/
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4 . Osztályozatlan, kavicsos, agyagos durva homok az alábbi faunával: Glycymeris

jativadiata subfichteli B á 1 d i, Pecten sp.. Ostrea cyaihula L a m a r c k, Crassaíella carca-

7. ábra. A pomázi Messalia (Mesélö-hegy) szelvénye. Magyarázat: i. Felsoligocén cyrénás és
pektunkuluszos rétegek, 2. Kövületszegény, túlnyomóan durvaszemcséj homok, homokk, gyéren
Anomia és Crassostrea sp. (Pfelsöoligocén), 3. Chlamyszos — br3’zoás meszes homokk (helvéti), 4. Andezit-

összlet, 5. Pleisztocén

Fig. 7. Section of the hill Messalia near Pomáz. I, e g e n d s: i. Upper Oligocene Cyrena and Pectunculus
beds, 2. Coarse grained sand, sandstone poor in fossils, with few Anomia and Crassostrea (PUpper Oli-

gocene), 3. Sandy limestone (Helvetian) with Chlamys and Bryozoa, 4. Andezit Series, 5. Pleistocene

60 tn^
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16-1-

1

15-f
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rensis Michelotti (gyakori), Diplodonta rotundata M o n t a g u, Laevicardium tenui-

sulcatum N y s t, Venus muUilamella interstriata T.- R o t h, Corbula carinata D u j a r-

din, Pholadomya puschi G o 1 d f u s s (gyakori) ,Tnrritella venus

d’ O r b i g n y, Diastoma grateloupi turritoapenninica S a c c o,

Tympanotonus margaritaceus B r o c c h i, Babylonia eburnoides

umbilicosiformis T.- R o t h.

Meglep az i . réteg miocénre emlékeztet faunája fölötti

helyzetben ennek az idsebb arculatú együttesnek a megjelené-

se, melyben a Crassatella carcarensis és a Diastoma határozottan

felsoligocén kort igazol, csaktigy mint a Glycymeris subfichteli,

és az oligocénben elterjedt, a miocénben reliktumként csak

egy-két helyen talált Pholadomya puschi. Feltn továbbá az

egri faunával való rokonság is (pl. a Venus multilamella inter-

striata, Diastoma, Babylonia stb.).

5 . Agy’agos aleurit. A finomszemcséj üledékekben gya-

kori felsoligocén molluszkákat gyjtöttünk innen: Nucula

schmidti G 1 i b e r t, Pitar polytropa A n d e r s o n, Angulus

nysti Deshayes, Turritellaci. venus d’ O r b i g n y, Dia-

stoma grateloupi turritoapenninica S a c c o, Drepanocheilus

speciosus Schlotheim.
6 . Homokos agyag, valószín azonos a S z a 1 a i-féle

helixes lelhellyel. A Galactochilus cf. pomiformis Braun gya-

kori házain kívül csak Chara maradványokat találtimk.

7 . Szürkészöld agyag.

8 . Finom homok sok Anomia ephippium L.-mal.

9 . Keresztrétegzett finom homok konkréciókkal.

10 . Kavicsos homok és homokk.
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8 . ábra. A pomázi Kartálja feltárásainak összesített szelvénye. M a g y a-

rázat: P6, P2i= lelhelyek sorszáma, t = terresztrikus fácies, 1 = la-

guna-fácies (cyrénás réteg), sl = szublitorális fácies (pektunkuluszos réteg)

Fig. 8 . Summarized section of the Kartálja outcrops N of Pomáz. I, e-

gends: P6, P2i = numbers of outcrops, t = Continental fácies, 1 = la

goonar fácies (Cyrena-beds), sl = sublittoral fácies (Pectunculusbeds)
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A 8— 10. réteg,kora nem határozható meg slénytani alapon. A Messalia (Mesél-
hegy) D-i oldalán ehhez hasonló összletet találimk (7. ábra), melyben elvétve egy-egy

Anomia vagy Crassostrea töredék mutatkozik. Fedjében közvetlenül a helvéti chlamy-,

szos — bryozoás meszes homokkösszlet települ, lehetséges, hogy megfelel a diósjeni

felsohgocén legmagasabb rétegeit alkotó ,,kszénnyomos összlet”-nek, melyre ott ugyan-
csak közvetlen a helvéti emelet üledékei települnek. Éppúgy, mint a Börzsöny keleti !

peremén, a Szentendre -Visegrádi-hegységben sem sikerült kimutatmmk alsómiocén,

burdigalai rétegeket. Ha a fenti, faimaszegény, kétséges korú összletet is még a felsohgo-
1

cénhez számítjuk (ami ellen semmi sem szól), akkor elmondható, hogy a paleogénre a

hegység területén közvetlenül a helvéti képzdmények települnek diszkordanciával. 1

A Kartálja fentiekben tárgyalt rétegsorainak összeszerkesztett szelvénye (8. ábra) J

jól mutatja a tengeri és csökkentsósvízi fácies váltakozását. i

Néhány újabb mélyfúrás makrofaunájának
\

vizsgálata i

Szentendre ésTatabány a között

I

A Szentendre 2. sz. perspektivikus m é 1 y f ú r á s (Sze-2) több
^

mint 500m vastagságban harántolta a felsohgocén összletet. J á m b o r Áronné (1964)

a mikrofauna alapján 506,5 m-nél vonta meg a középs- és fels-ohgocén határát, ott, ahol j

a Yoldia nitida raulini Cossmann et Peyrot, Malletia degrangei Cossmann etj

P e y r o t, Parvamussium bronni M a y e r, Thyasira vara Korobkov, RostellariaX

hungarica N o s z k y fajokat bezáró kiscelli agyagból üledékfolytonossággal fejldik kij

a pektimkuluszos-cyrénás összlet. A fúrás jó tájékoztatást nyújt a tengeri és csökkentsós-
J

vízi rétegek váltakozásáról, továbbá a ,,helixes”, szárazföldi rétegek helyzetérl (9. ábra) .3

Az utóbbiak szintén közbetelepülések, de a rétegsor magasabb részére korlátozódnak itt is,l

akárcsak a ,,Zsivanov-potok” árkában Pomázon. A ,,helixes rétegek” a fúrásban a pomá-1
zitól eltér tüds csiga fajokat tartalmaztak (Archaegopis ex aff. discus Thomae, j

Archaeozonites ci. verticilloides Thomae). Gyakoriak voltak a tengerparti rétegek , 5

melyek valamivel nagyobb sótartalmú vízben rakódhattak le, mint az ,,igazi” cyxénásj

üledékek. Legfontosabb moUuszkáik; Mytilus aquitanicus M a y e r, Cardium bojoru7ni

M a y e r, Psammobia protracta M a y e r, Gibbula affinis protumida S a c c o, Turritella 1

beyrichi H o f m a n n, Theodoxus pictus bükkensis T.-R o t h, Pirenella plicata B r u g u i- J

éré, Timpanotonus margaritaceus Brocchi. A mezohahn cyrénás rétegek faunája í

a fúrásban a Congeria basteroti Deshayes, Polymesoda convexa Brongniart,
|

Hydrobia acuta Draparnaud, továbbá a már ismert Potamides fajokból állt. A tengeri ’

fauna feltnbb elemei a Nucula schmidti G 1 i b e r t. Arca diluvii L a m a r c k, Laevi- 1

cardium tenuisulcatum N y s t, Turritella venus d’ O r b i g n y, Diastoma grateloupi }

turritoapenninica S a c c o, Turricula reguláris K o n i n c k voltak.

Solymár környékén az utóbbi idben számos kszénkutató fúrás tárta fel a fel-

színrl itt kevéssé ismert felsohgocén összletet. Ezek közül a Solymár 72. sz.

fúrás gazdag faunát hozott felszínre. E fixrás szelvénye uralkodóan tengeri rétegekbl

áll, ami a törökbáhnti viszonyokra emlékeztet, ahol zömében szintén tengeri kifejldés

található. A 250 m vastagságban átfúrt katti (= aktiváni) összletben, mely N. Gellai Á.j

szóbeli közlése szerint 250 m-ben települ a rupéli kiscelli agyagra, mindössze 158,80—

160,20 m között észleltünk egy szárazföldi-édesvízi betelepülést Palaeocyclotus ex aff.

obtusicosta Sandberger, Pseudoleacina ex aff. subsulcosa Thomae és Planorbis^

sp. fajokkal, majd közvetlen alatta i m vastag csökkentsósvízi réteget Tympanotonus.

margaritaceus-szdl. Egy másik csökkentsósvízi betelepülés 210,70—211,20 m közöty

I
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5^ 6^
'9- ábra. A felsöoligocén települési és fácies-viszonyai néhány méls^úrásban Szentendre és Nagyegyháza
között. Magyarázat: N3ésN4 = Na^egyháza 3. és 4. sz. fúrás, Cs 5 = Csordakút 5. sz. fúrás,
Gy I = Gyennely i. sz. fúrás, So 72 = Solymár 72. sz. fúrás, Sze 2 = Szentendre 2. sz. fúrás; i. Csökkent-
sósvízi, cyrénás rétegek, 2. Tengeri, pektunkuluszos rétegek, 3. Tengerparti Pitar undata-s rétegek, 4. Szá.

razföldi rétegek, 5. Édesvízi — oligohalin rétegek, 6. Makrofauna-nélküli rétegek

Fig. 9. Position and facies of Upper Oligocene strata on the hasis of somé bore-holes between Szentendre
and Nagyegyháza.

Legends: N3, Cs5, are numbers of wells (see, Hungárián explanation-text) ; Tagoonar Cyrena-beds,
2. Maríné Pectrmculus-beds, 3. Tittoral beds with Pitar undata, 4. Terrestrial beds, 5. Tinmic-oligohaline

beds, 6. Beds without macrofauna

mutatkozott Tympanotonus-szaX és Pirenella plicata-^al ersen kszenes agyagos homok-
kben. Egyébként a rétegsor elég jó megtartású, kizárólag tengeri faimát tartalmaz. A leg-

fontosabb fajok kronológiai jelentségük szerinti bontásban felsorolva, egész Európában
a felsoligocénre korlátozódó formák: Cardita orbicularis subparvocostata B á 1 d i.
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Cardium neglectum FLölzl, Pitar beyrichi S e m p e r, Lutraria oblonga soror Mayer,
Diastoma grateloupi turritoapenninica S a c c o. Paleogén formák, melyek sehol sem lépik

át fölfelé az oligocén— miocén határt: Cavilucina droueti schloenbachi K o e n e n, Phacoides

borealis praecedens K o e n e n, Pitar splendida M e r i a n, Anipullina crassatina L,a-
m a r c k, Cassidaria nodosa S o 1 a n d e r, Turricula reguláris K o n i n c k. Felsoligo-
cénben fellép, de miocénben elterjedt fajok: Pteria phalenacaea I, a m a r c k, Corbula
basteroti H ö r n e s, Thracia pubescens Pultneyés Polinices catena helicina B r o c c h i.

A perzisztens fajok egy másik csoportja a miocén folyamán hal ki, de az oligocénre jel-

lemzbb. Ilyenek: Musculus philippi Mayer, Laevicardiuni tenuisulcatum N y s t,

L. cyprium B r o c c h i, Pitar polytropa A n d e r s o n, Angulus nysti D e s h a y e s,

Turritella venus d’ O r b i g n y, Drepanocheilus speciosus Schlotheim, Isocardia

siibtransversa d’ O r b i g n y. Külön megemlítjük még a Chlamys incomparabilis R i s s o

(
=Ch. texta)

,
Cardium egerense T.-R o t h, valamint két iij faj (Cultellus n. sp. és Nucu-

lana n. sp.) elfordulását és a Bryozoák gyakoriságát a fúrás magasabb rétegeiben.

A Solymártól Ny-ra es, 9. ábrán feltntetett, általunk vizsgált fúrások (K-rl
Ny felé haladva a C s o 1 n o k 695, Gyér mely i, Csordakút 5, Nagy egy-
háza 3 és 4) makrofalmája a különféle fáciesekben lényegében nem tér el az eddig

t árgyaltakétól.

A tengeri fácies jellemz fajai a következk: Nuculana n. sp., Glycymeris latira-

diata Sandberger s. 1 ., Anoniia ephippium R., Cardium egerense T.-R o t h, Laevi-

cardium cyprium B r o c c h i, L. tenuisulcatum N y s t, Pitar beyrichi Semper, P. dubia

H ö z 1 z, Arcopagia subelegans d’ O r b i g n y, Siliqua nysti D e s h a y e s, Cultellus

n. sp., Panopea menardi D e s h a y e s, Corbula basteroti H ö r n e s, C. gibba O 1 i v i,

C. carinata D u j a r d i n, Thracia cf. venlricosa Philippi, Gibbula n. sp., Turritella

venus d’Orbigny, Drepanocheilus speciosus Schlotheim, Bullia cf. hungarica

Gábor, Dentalium cf. fissura Ram. A tengerparti, kissé csökkentsósvizi fáciest a

Cardium bojorum Mayer, Pitar undata Basterot, Psammobia protracta Mayer,
Protoma diversicostata Sandberger, Turritella archimedis Brongniartés Balanus

sp. fajok képviselik. A csökkentsósvizi, cyrénás rétegek faunája az alábbi: Ostrea cyathula

R a m a r c k, Polymesoda convexa Brongniart, Congeria basteroti H ö r n e s, Psam-
mobia protracta Mayer, Theodoxus pictus bükkensis T. - R o t h, Th. pictus P'érussac
s. str., Brotia escheri Brongniart, Melanopsis impresa hantkeni H o f m a n n,

Pirenella plicata Bruguiére, Tympanotonus margaritaceus B r o c c h i. Végül édesvízi

fáciest jelez az alábbi együttes: Theodoxus crenulatus Klein, Palaeocyclotus ex aff.

obtusicosta Sandberger, Viviparus cf. ventricosus Sandberger, Brotia escheri

Brongniart, Melanopsis sp., Planorbis sp.

Az egyes fáciesek gyakorisága és az oligocén települési helyzete azonban más ezen

a területen, mint Solymáron vagy attól K-re. Az oligocén rétegsorból hiányzik a kiscelli

agyag és a cyrénás— pektunkuluszos összlet diszkordánsan települ az eocénre, amint azt

a d á s z {1960) már korábban hangsiilyozta. Mivel az ,,alsó” cyrénás rétegek makro-

faimája annyira közeláll a ,,fels”-éhez, hogy az elbbinek jelenleg inkább csak negatív

ismertetjelei vannak, fermáll annak lehetsége is, hogy az itteni cyrénás rétegek krono-

lógiailag nem értékelhet mélyebb része a Ny felé kivékonyodó kisceUi agyag heteropikus

fáciesét képezi. Ugyanakkor más jelenségek valószínvé teszik egy peremi, lokális transz-

gresszió feltételezését a felsoligocénban. Nem mélyedve el itt e külön tanulmányt igényl

problématikában, egyelre Vadász (1960) álláspontját tesszük magimkévá, és elzetesen

a teljes gyermelyi, csordakúti és nagyegyházai oligocén összletet felsoligocénnek

tekintjük.

Szembeötl eltérés, különösen a solymári szelvénnyel szemben, a csökkentsósvizi

fácies jelentsebb szerepe és túlsúlyra jutása Ny felé. Megszaporodnak az édesvízi— száraz-
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földi betelepülések is, és uein korlátozódnak a rétegsor magasabb részére, mint Szentendre

és Pomáz vidékén. E fáciesek idbeli váltakozása az eddigi adatok alapján teljesen szabály-

talan, tendencia nélküli (9. ábra). Térbeli eloszlásuk azonban Ny—ÉNy felé elterül

szárazföldre vagy édesvízi medencére enged következtetni. Az lij fúrási adatok alátámaszt-

ják Vadász (1960) véleményét, aki ugyancsak megfigyelte a szárazföldi— édesvízi

fácies túlsúlyra jutását Ny felé. Nincs feltntetve a 9. ábrán a Mór i. sz. fúrás, mely
édesvízi, meláiás— vi\dparás oligocén rétegsort liarántolt (B o h n P. szóbeli közlése),

továbbá a pusztavámi 803. sz. fúrás, mely csak egyetlen, vékony csökkentsósvízi közbete-

lepülést harántolt az édesvízi oligocén összletben (Kopek G. szóbeli közlése) . Solymár
és Törökbálint körül tehát a túlnyomóan tengeri, pektmikuluszos rétegsorban legfeljebb

egy-egy vékony, cyrénás vagy édesvízi betelepülést találunk. \'alamivel több van a Szent-

endre—Visegrádi-hegységben. A cyrénás rétegek túlsúlyra jutása észlelhet a mányi és

nagyegyházai területen, azonban elég sok tengeri és édesvízi közbetelepüléssel. A Móri-

árok vidékén a már uralkodóan édesvízi, melániás— viviparás oligocénben csak elvétve

akad egy-egy cyrénás — cerithiumos ]>ad.
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leírása. Bölcsészdoktori ért., pp. i —60. — Majzon É., (1939): Budapestkörnyéki kattiai rétegek Fora-
miuiferái. Földt. Int. Évi Jel. 1933 — 35-röl, pp. 1047— 1120. —Méhes K., (1942): Földtani tanulmányok
a dunabogdányi Csódi-hegy környékén. Besz. a Földt. Int. Vitaüléseinek munkálatairól, 1942. Évi Jel.
függeléke, pp. 59— 93. — R o z 1 o z s n i k P., — S c h r é t e r Z. — T.-R o t k K., (1922): Az Észter-
gomvidéki szénterüíet bánya-földtani viszonyai. Földt. Int. Kiadv., pp. 1 — 128. — S en e§ , J. (1958):
Pectunculus-Sande und egerer Faunentypus im Tertiár bei Kovácov im Karpatenbecken. Geol. Práce,
Monogr. Ser., i. pp. 1—232. — S e n e s, J. (1960) : Ées traits fondamentaux du paleogene de la dépression
Sud-Slovaque. Geol. Práce, 59. p. 5— 4 .3 - — S iposs Z., {1964): Adatok az Észtergom vidéki oligocén
képzdmények fácies viszonyaihoz. Földt. Közi., 94. pp. 206 — 212. — Szalai T., (1925): Új adatok
Pomáz és környékének geológiájához. Földt. Közi., 54. pp. 104 — 112. — X a e g e r H., (1909): A Vértes-
hegység földtani viszonyai. Földt. Int. Évk., 17. PP- 1 — 256. — VadászÉ., {1960); Magyarország föld-
tana. 2. kiadás, pp. 1—646. — W e i n G y., (1939); Szentendre környékének földtani viszonvai. Föld.
Közi., 67. pp. 26—52.

The stratigraphie and paleogeographic relations of the Upper Oligocene Pectunculus-
and Cyrena-beds in the Dunazúg-Mountains

Dr. X. B.áúDI

Four basic fácies can be distinguished in the Upper Oligocene formation of the
Dunazug-Mountains on the hasis of the macrofauna. i. Pectunculus-beds: shallow-sub-
littoral sandy sediments with rather rich marine fauna frequently containing Glycymeris
latiradiata. 2. Cyrena beds; lagoonar or Uttoral deposits with a brackisli fauna, rich in
individuals bút poor in species (mainly with Potaniididae, Polymesoda convexa). 3. ]\Iela-

nia- and Viviparus-beds of fresh-water origin. 4. Terrestrial beds with Pnlmonaíae.
The stratigraphie relations of the Pectunculus- and Cyrena-beds had been the

subject of a hundred years old discussion. Somé authors thought the Cyrena-beds
uuderlying the younger Pectmiculus-beds, others held the Pectunculus-sand oíder and in
a third opinion both fácies alternate. Both the Pectunculus- and Cvrena-beds have been
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considered by the majority of authors as Upper Oligocene, Chattian. Few authors durign
the last decade have been of the opinion that these strata belong to the Lower Miocéné (in

this sense Aquitanian). Recently it has been proved that there are two Cyrena-series; one
miderlying and another overlying the Kiscell clay of Middle Oligocene (Rupehan) age. In

the present study only the latter is treated, the one which is resting upon the Kiscell clay,
consequently it is yoímger than Rupehan.

The author of the present paper collected more than hundred macrofarmae froni
surface outcrops and new deep-wells driUed in the Dunazug-Moimtains, an area located
N and NW of Budapest (Fig. i.).

Both the surface sections and the weU-sections are made up of mainly fine detrital
sediments (fine sand, süt, clayey süt), while the intercalations of coarser grained sands are
rare and thin. The details of these sections can be seen in Figs. 3— 9.

The most important Molluscan species of the marine facies (Pectun-
c u 1 u s-b e d s) are as follows; a) Upper Ohgocene species of Mediterranean-Atlantic
origin: Pecten arcuatus B r o c c h i, Astarte gracilis degrangei Cossmannc Peyrot,
Venus multilamella interstriata T.- R o t h, Diastoma grateloupi turritoapenninica S a c c o,

Babylonia eburnoides umbilicosiformis T. - R o t h, Galeodes basilica Bellardi, Crassa-
tella carcarensis Michelotti. b) Ohgocene species of boreal origin; Cyprina islandica
rotundata A g a s s i z, Phacoides borealis praecedens K o e n e n, Pitar beyrichi S e m p e r,

P. splendida M e r i a n, Psammobia angusta P h i 1 i p p i, Cassidaria nodosa Solander,
Ampullina crassatina I, a m a r c k, Turricula reguláris De Koninck, Dentalium
kickxi N y s t. c) Mainly Miocéné species first appearing in the Upper Ohgocene; Pteria
phalaenacea L a m a r c k, Mytilus aquitanicus M a y e r, Solecurtus basteroti M o u 1 i n s,

Zozia antiquata P u 1 1 n e y, Corbula carinata Dujardin, C. basteroti Hörnes,
Thracia pubescens P u 1 1 n e y, Calyptraea chinensis L., Rostellaria dentata Grateloup
Athleta rarispina Lamarck. ífj Slainly Ohgocene species beconüng isolated rehcs in the
Miocéné; Musculus philippi M a y e r, Laevicardium tenuisulcatum N y s t, L cyprium
B r o c c h i, Pitar polytropa Anderson, Angulus nysti Deshayes, Pholadomya
puschi Goldfuss, Turritella venus O r b i g n y, Drepanocheilus speciosus S c h 1 o t-

h e i m, Isocardia subtransversa Orbigny, e) Endeirüc species restricted to the Para-
tethys; Arca gümbeli M a y e r, Glycymeris latiradiata Sandberger s. 1., Cardita
parvocostata H ö 1 z 1, Cardium heeri M a y e r, C. egerense T.-R o t h. C. neglectum H ö 1 z 1,

C. bojorum M a y e r, Lutraria oblonga soror M a y e r, Gibbula proxima H ö 1 z 1, /j Other
common species of the Pectunculus beds; Nucula schmidti G 1 i b e r t, Chlamys incompara-
bilis R i s s o, Diplodonta rotundata M o n t a g u, Corbula gibba O 1 i v i.

The most important Molluscan species of the brackish facies (Cyrena-
b e d s) are as follows; Ostrea cyathula L a m a r c k, Polymesoda convexa Brongniart,
Congeria basteroti Hörnes, Psammobia protracfa M a y e r, Gibbula affinis protumida
S a c c o, Theodoxus pictus bükkensis T.- R o t h, Th. graieloupianus Féroussac,
Brotia escheri Brongniart, Melanopsis impressa hantkeni H o f m a n n, Pirenella

plicata Bruguiére, Tympanotonus margaritaceus B r o c c h i, Protoma diversicostata

Sandberger.
The conunonest species of the Continental (fresh water and ter-

restrial) assemblage are as foüows; Theodoxus crenulatus Klein, Palaeocyclotus

ex aff. obtusicosta Sandberger, Viviparus cf. ventricosus Sandberger, Brotia

escheri Brongniart, Archaegopis ex aff. discus T h o m a e, Archaeozonites cf. verticilloi-

des T h o m a e, Galactochilus pomiformis Braun, Pseudoleacina subsulcosa T h o m a e,

Planorbis sp.

It is worth mentioning that in bed No. i . of the P 6 locality N of Pomáz (P'ig. 6.)

botli Pitar tindata and Ampullina crassatina are coimnon. Pitar undata Basterot is

an ,,index-fossü” of the Aquitanian typesection in SW-P'rance, while Ampullina crassatina

is the most characteristic species of the ,,Stampien” of the same locality in the Aquitanian-
Basin. A new evidence to demonstrate how the yomig Miocéné species are iningling with
the Ohgocene forms in the W-Paratethys close to the eiid of the Upper Ohgocene.

The analysis of the above fauna and that of the sections demonstrate; i. That the
Upper Ohgocene series of the Dimazug-Moimtains cannot be separated int a deeper
Pectrmculus- and a higher Cyrena-section. These facies alternate without any indication

of chronologic significance. 2. Somé geographic regularity can be observed on the hasis of

the deep-well sections; westwards the Cyrena-facies and in the opposite direction the

Pectunculus-beds will be dominating. 3. Both facies are of Upper Ohgocene age proved by
the chronologic composition of the faunae.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK

KARBONÁTOS RÉZÁSVÁNY-ELÖFORDULÁS A MECSEKI
ÉGER-VÖLGY ALSÓTRIÁSZ RÉTEGEIBEN

VÁRSZEGI KÁROEY*

(i ábrával)

összefoglalást Szerz a Mecsek-hegységi Éger-völgyben permo— triász rétegekhez
kötött azurit— malachit-tartalmú rétegeket talált, és ismerteti annak rétegtani viszonyait*

1962. évben földtani térképezés során Pécs Ny-i részén a magyarürögi Éger-
völgyben permo— triász rétegekhez kötött azurit— maJachit ásványok fellépését észlel-
tem.

A felsperm keresztrétegzett ,,jakabhegyi” homokk és az alsótriász (szeizi) finom-
szem, vörös, szürke és zöld aleuritrétegek között 3— 5 m vastag zöldesfehér, középszem,
arkózás homokkréteg van. Eddigi ismereteink szerint ez a réteg jelenti a perm— triász
képzdmények határát. Ehhez a perm— triász határhoz viszonyitva, az azurit- malachit-
tartalmú rétegek az alsótriászban vannak. E réteg felett kb. 0,5— 1,5 m vastag vörös
aleurit, majd följebb i— 10 m vastag, középszem, sárgásfehér, arkózás, helyenként man-
gános, limonitos homokkréteg látható. Az utóbbi rétegbl fejldtekki az azurit— malachit
ásványokat tartalmazó rétegek. A kifejldés fokozatos, elbb egyre több zöld aleurit-
lencse jelenik meg, amelyekbl egy kb. 40— 50 cm vastag szürke aleuritréteg alakul ki.
Ebben a rétegben sok, igen jó megtartású növénymarad-
vány és helyenként tömegesen megjelen Phyllopoda-le.-a.yo-

mát figyelhet meg. Ebbl a rétegbl ugyancsak fokozatosan
alakul ki a felette lev sárgásszürke, középszem, arkózás
homokk, amely zöld aleuritlencsés, helyenként limonitos.
Sok növénymaradvány látható benne. A kzet rétegzetten

1. ábra. Az azurit—malachit rétegsor települési szelvénye. Magya-
rázat: I. Keresztrétegzett (jakabhegyi) felsperm homokk, 2.
Zöldesfehér, arkózás, aleuritlencsés homokk (perm— triász határ), 3.
Vörös aleurit és homokk, 4. Maugános, limonitos homokk, 5. Szürke,
PAyf/opoíía-lenyomatos, növénymaradványos aleurit (kevés malachit-
tal), 6. Növénymaradványos, limonitos, arkózás homokk (azurit,
malachit), 7. Sárgásfehér, limonitos homokk
Ahb. I. Eagenmgsprqfil dér Azurit— Malachitschichtfolge. E r k 1 á-
r u n g: 1. Kreuzgeschichteter (Jakabhegyer) oberpemiischerSandstein,
2. Grünlich-weisser Arkosensandstein mit Aleurithlinsen (Perm—
Trias-Grenze), 3. Roter Aleurith imd Sandstein, 4. Manganhaltiger,
limonitisierter Sandstein, 5 . Grauer Aleurith mit Phyllopoden-Abdrücken
und Pflanzenresten Imit etwas Malachit), 6. Eimonitisierter Arkosen-
sandstein (Azurit, Malachit) mit Pflanzenresten, 7. Gelblich-weisser,
limonitisierter Sandstein

3,0 -5.0 é
•—

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Geokémiai Szakcsoport 1964. XI. 30-i szakülésén
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és a növénymaradvánj'ok is rendszertelenül, csomós foltos elhelyezkedések. A növény-
maradványok és közvetlen környékük kzetanyaga limonittal és azurit— malachit
ásványokkal átitatott. A réteg vastagsága kb. i m, fedje középszem, sárga, bamásfehér
arkózás homokk, azurit—malachit ásványokat és növénymaradványokat nem tartal-

maz. Egy vékony (5— 10 cm) aleuritcsik választja el az alatta lev rétegektl.
A feltárás fala áldlés irányú és igy a rétegek kb. 1,5 — 2,0 m áldléshosszban lát-

hatók. A feltárás falán két Utoklázis figyelhet meg, ettl jobbra és balra azurit— malachit
ásványkiválás nem észlelhet. A litoklázisok közötti mintegy 1,5

— 2,0 m széles, — az
azurit—malachit ásványos réteget fed — homokkövet a feltárás homlokzatára merlege-
sen 2,5 — 3,0 m mélységben kibontottuk, megfigyelésünk szerint a Cu-ásványok ebben az
irányban (áldlésirány) tovább nyomozhatók. A feltárt rétegekbl tájékoztató adatszerzés
céljából Cu-ásványban dús, kevésbé dús és makroszkóposán meddnek látszó összesen tíz

mintát a Mecseki Ércbányászati Vállalat kémiai laboratóriumában elemeztettük. Redox-
potenciál méréseket N o v á k G y. (hidrogénfluoridos módszerrel) a Cu —MnO elemzése-
ket Sz a 1 a i J.-né végezte.

/
Elemzési adatok:

Cu % MnO %
Redox-
potenciál
mV

Fe++ % Fe+ + + %

I

.

0,15 0,55 485 0,33 1,00
2. 0.32 0,53 380 0.33 1,56
3 - 1,00 0,57 425 0,55 5,02

4 - 0,96 0,57 425 0,33 1,22

5. 0,32 0,54 420 0,33 2,34
6. 0,76 0,44 435 0,45 2,34
7. 1,10 0,61 450 0,77 4,02
8. 0,40 0,59 370 2,68 0,45

9 - 0,20 0,37 415 3,24 1,79
10. 0,20 0,73 400 1,68 0,56

Az elemzési adatokból kitnik, hogy a makroszkóposán Cu-ásványmentesnek vélt

minták is tartalmaznak Cu-t.

Barabás A. irodalomban közölt analógiák alapján, már régebben felliívta a
figyelmet a mecseki perm— alsótriász rétegek réz-diisulási lehetségére. Ezideig említésre

méltó Cu-elfordulást azonban nem találtimk, így adataink Barabás A. feltevésének
els igazolását jelentik.

Közismert, hogy a Cu ilyen rétegtani és fácies megjelenése gazdaságilag is figye-

lemre méltó perspektívát jelenthet, így felvetdik a vizsgált rétegek elterjedése további
vizsgálatának szükségessége. A perm— triász határon Cu-ásványok megjelenésével is

jellemzett növénymaradványos rétegekrl eddigi adataink alapján általános elterjedést

tételezünk fel. Szerkezeti okokból a felszínen megjelen felspermi rétegektl É—EK-re
várható e képzdmény további elterjedése.

Hogy e rétegek Cu-tartalma is általáiiosan jellemz lesz-e, még nem tudjuk, tény
azonban, hogy Cu-elfordulás ezen a területen a felsanizusi mészk tektonikus övében
már ismert (kozári kfejt). Új megismerésünk alapján indokoltnak látszik a feltevés,

hogy ezt a töréses övhöz kötött Cu-ásványelfordulást is a Cu-tartahnú permo— triász

rétegek indikációjának tekintsük.

Karbonathaltiges Kupferinineral-Vorkommen in den untertriadischen Schichten im Éger-Tal

des Mecsekgebirges

K. VÁRSZEGI

lm Éger-Tal des Mecsekgebirges hat Verfasser an untertriadische Schichten
gebundene Azurit- und Malachit-führende Bildungen entdeckt und erörtert dérén strati-

graphische Verháltnisse.



NÖVÉNYEK szilícium-HALMOZÁSA,
MINT LEHETSÉGES DIAGNOSZTIKAI MUTATÓ

Dr. FRENYÓ VIEMOS

(i ábrával)

Összefoglalás : Szerz különböz növényi táplálóelemeknek a szilíciummal
való élettani kölcsönhatása alapján lehetségesnek tartja, hogy bizonyos mértékig tájékozód-
junk az egykori termhelyen a növényállomány ellátottsága fell. Ehhez a megfelel
növénymaradványokon kívül egyrészt az szükséges, hogy különbséget tejünk a fiziológiai
és a posztmortális Si-halmozás között, másrészt, hogy jobban megismerjük a táplálóelemek
és ökológiai viszonyok hatását a növények Si-akkumulációjárá.

„Az irodalomban gyakran találkozunk a növényi részek él állapotban történ
kovásodási lehetségével” — Írja Vadász E. (1963) összefoglaló tanulmánya 520.
lapján, ahol Ibrahim, M. M. fiziológiai kísérletekkel alátámasztott tanuhnányára,
továbbá B a k e r és munkatársai dolgozataira is utal. Említi a növényi részekben meg-
figyelt mikroszkópos opál-fitolitokat és krisztalUt részeket, továbbá az él állapotban
történt kovásodásnak olyan fokát a trópusi Chlorophora excelsa esetében, midn a szöve-
tekben t alakban raktározott kovasav nagy mennyisége fol)d;án a törzs alsó darabja a fa

elhalása után sokáig állva marad.
Egészen sajátos jelenséget észlelt B a k e r, G. és B a k e r, A. A. (1964) az ausztrá-

hai Victoria államban, ahol két nagy szénatároló leégése után 16 tonna ,,növényi üveg”
maradt vissza 325 tonna növényi szárazanyagból. A nagyobb konkréciók ököl, st gyer-
mekfej nagyságiiak és szinte szeszélyesen változatos alakijak voltak. A mellékelt fényké-
pen hólyagos szerkezet látható atmak jeléül, hogy az olvadék folyékony állapotában oly-

mértékben volt viszkózus, ami gázhólyagok maradandó képzdését tette lehetvé.
Az üvegképzéshez a növényi hamu KjO-, Na20-, CaO- és MgO-tartahna hozzájárult,

de a képzdmények anyagának zömét természetesen sziHcium alkotta. Az elégett széna
mintegy 5% üveget szolgáltatott, auünek SiOj-tartahna 53— 81% között ingadozott.
Ennek középértékét (67%) Si-elemre átszámítva megállapíthatjuk, hogy az elégett növé-
nyek légszáraz anyagában kb. 1,6% Si, illetve 3,4% SÍO2 lehetett. Ez eléggé megegyezik a
ffélékre nagy általánosságban vonatkozó adatokkal.

Yoshida és munkatársai szöveti vegyvizsgálatái szerint (1962) a kovasav
fként a növényi brszövet küls zónájában a kutikula alatt halmozódik. Lanningés
niiuikatársai már 1958-ban röntgendiffrakciós és egyéb vizsgálatokkal megersítették
azt a még korábbi felismerést, hogy a növényekben lerakódott szilícium-vegyület opál
jelleg. Johnes és Milne (1963) megállapították, hogy a növényi szövetek kémiai
liton végzett elroncsolásából szabaddá tett opál felülete grammonként 14,4 m^ és fénytö-
rése; ~ 1,427—1,440. A törésmutató azonban változatosabbnak látszik, mert pl. a
fent mondott tzvészbl származó anyagé: n^a= i.52o±o,ooi érték volt. Természete-
sen magas hmérsékleten a növényi opál fizikai állapota megváltozik, fajlagos felülete is

csökken az összeolvadás következtében, továbbá vegyületeket alkot alkáh-, földalkáli- és

nyomokban jelenlev nehézfémekkel. Egyszóval opál-jellege megsznik.
A szerkezeti jellegek és azok változásainak ismerete segítheti a kutatót annak meg-

ítélésében, hogy a vizsgált növényi maradvány anyaga milyen mértékben elhalás-utáni
pl. átitatás, anyagbehelyettesítés következménye, és mennyiben élettani eredet. Bizo-
nyára könny ezt eldönteni a fosszilis kovamoszatok esetében, de már kevésbé könny

5 Földtani Közlöny
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a magasabbrenden szervezett növényeknél. Pedig ilyen adatok informálnának a talált

növény egykori életkörülményeirl. Két távoli tudományág, az snövénytan és a növény-
élettan szerencsés eg>mttmködése kezddhetne ezen a téren. Mtyoshi és Ishii
japáni kutatók azt észlelték (1960), hogy a nitrogénnel való ellátás mértéke szerint vál-
tozott a rizs Si-felvétele ;

mások aSiésaCa(Takahashi—Kono 1958), továbbá a Si és

a P fiziológiai kapcsolatára utaltak (R o t h b u h r—S c o 1 1 1957). Amennyiben jól

megismemk ezeknek az elemeknek interakcióját egyrészt talajtani, másrészt növény-
élettani vonatkozásban, akkor bizonyára lehetséges volna a ,,fiziológiás” Si-tartalomból a
régi termhely K, P, Ca és más táplálóelemekkel való ellátottságára valamelyest követ-
keztetnünk.

I. ábra.
,
.Növényi üreg” (Baker, G. és

Baker, A. A. dolgozatából)

.4hb. 1 . ..Pflanzenhohlraum” (aus dér Arbeit
von G. Baker und A. A. B a k e r)

IRODAI^OM - WTERATUR
Baker, G. — B a k e r, A. A. (1964): llay-sUica glass írom Gnarkeet Western Victoria. Memoirs

of the National Museum of Victoria, 26. pp. 21—45. — G o 1 d b e r g, E. D. — W a 1 k e r, T. J.
—

Whisenand, A. (1951): Phosphate utilisation by diatoms. Biolog. Buliét., loi. pp. 274— 284.-11 o 1 z-

a p f e 1
, Ív.—Engel, W. (1959): Beeinflussung dér Kieselsaureaufnahme und -abgabe bei Weizen-

pflanzen. Archiv Biochem., 83. pp. 268 — 274. — J o h n e s, I,. H. P.—M i 1 n e, A. A. (1963); Studies of
silica in the oat plánt. I. Chemical and physical properties of the silica. Plánt and Soil, 18. pp. 207 — 220. —
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Absorption and deposition of silica by four varieties of Sorghum. Journal Agricult. Food Chern. (New
York), 9. pp. 463 — 465. — E e w i n, J. C. Í1956): Silicon metabolism in diatoms. III. Respiration and
Silicon uptake in Navicula pelliculosa. Journ. Gén. Physiol., 39. pp. i — 10. — M c K e a g u e, J. A. -7

C 1 i n e, M. G. (1963): Silica in soils. Advanc. .\gronom., 15. pp. 339— 396. — Mtyoshi, H. — I s h i i,

H. (1960): Effect of silicic acid and silicic slag on paddy rice (part 3). Effect of silicic acid on nitrogén meta-
bolism of pady rice. Soil and Plánt Food (Tokj’o), 6. pp. 97— 98. — Rothbuhr, E. — Scott, F.
(1957)' A. study of the uptake of Silicon and phosphorus by wheat plants, with radiochemical methods.
Biochem. Journal, 65. pp. 241—245. — Takahashi, J. — Kono, M. (1958); Selective absorption of
silica and calcium by rice and tomato plants. Journal Scient. of Soil and Manure, 29. pp. 63 — 66. — Va-
dász E., (1963): Magyarországi kovesedett famaradványok földtani kérdései. Földt. Közi. 93, 505—
544. — V a d á s z

, E . (r964);Geological problems of fossil woodin Hungary. Acta Geol.T. VlII.f. i — 4. —
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Yoshida, S. — Ohnishi, Y. — Kitagishi, K. (1959) : Role of Silicon in rice nutrition. Soil

and Plánt Food (Tokyo), 5, 127— 133. — Yoshida, S. — Ohnishi, Y. — Kitagishi, K.
( 1962) : Histochemistry of Silicon in rice plánt. III. The presence of cuticle-silica doubel layer in the epidermal
tissue. Soil Science and Plánt Nutrition (Tokyo), 8. 1—5. — Yoshida, S. — Ohnishi, Y. —
Kitagishi, K. (1962): Chemical forms, mobility and deposition of Silicon in rice plánt. Soil Science
and Plánt Nutrition (Tokyo), 8, 15 — 21.

Anháufung von Silizium in Pflanzen, als ein mögliches diagnostisches Merkmal

Dr. V. FRENYÓ

Auf Grimd dér biologischen Wechselwirkung verschiedener Náhrelemente von
Pflanzen mit Silizium wird es von Verfasser für möglich gehalten, dadurch gewisse Aus-
kunft über die Versorgung des Pflanzenbestandes in seinem ehemaligen Standort zu
gewinnen. Dies erfordert nicht alléin das Vorliegen entsprechender Pflanzenreste, sondem
einerseits, dass mán zwischen physiologischer und postmortaler Si-Anháufung vmter-
sclieiden solle und andererseits, dass mán sich bemühe, um den Einfluss dér Náhrele-
mente imd dér ökologischen Verháltnisse auf die Akkmnulation von Si in den Pflanzen
besser kennenzulernen.



ZÖLDAGYAG-BETELEPÜLÉS NYUGAT-MECSEKI FELSÖANIZUSI
DOLOMITÖ SSZLETBÖL

WÉBER BÉLA*
(i ábrával)

Összefoglalás i A Nyugat-Mecsekben felsöanizusi, vastag dolomitösszlet vált
ismertté. A dolomitösszlet eddig ismert vastagságának fels részében a szerz zöldagyag-
betelepüléseket figyelt meg.

A nyugat-mecseki goricai-völgy triász korú rétegeinek újratérképezése során a
völgy északi felében vastag dolomitösszletet találtimk (i. ábra). A völgyben triász korú
rétegeket ÉK— DNy-i csapással átszel vet É-i oldalán a dolomitösszlet feküjét csak a
Gorica i . sz. fúrás (dokumentálta JámborÁ. és Glöckner J.-né) révén ismertük
meg. A Mrás 172,8 m mélységig dolomitban halad. (A rétegdlési adatokat figyelembe
véve ez mintegy 160 m harántolt valódi vastagságnak felel meg.) A fúrás középsanizusi
mészkben mélyült tovább. A dolomit és a mészk tektonikus érintkezése is lehetséges.

Az említett ve^ D-i oldalán, a felszínen vizsgálva, úgy találtuk, hogy a dolomitösszlet
jellemz középsanizusi faunát tartalmazó (Lima sp., Coenothyris vulgáris, Ceratites sp.,

Crinoideák stb.) nagygumós rétegekre települ. Települését, számottev vastagságát,
valamint kzettani— üledékkeletkezési elkülönülését figyelembe véve, önáUó felsani-
zusi összletnek minsítettük, és mint ilyet azonosítjuk a Keleti-Mecsek felsöanizusi
dolomitrétegeivel. A dolomitösszlet fedjét a goricai-völgy területén sem feltárásból, sem,
bírásból nem ismerjük.

A dolomitrétegek anyaga változatos. Szürke, hlás árnyalatú, tömött, kagylós-
törés, kristályos, sárgásfehér, szürkésfehér, márgás, sárga, porlódó, breccsás szerkezet,
sejtesen málló rétegek figyelhetk meg.

A kérdéses zöldagyag-betelepülést külszíni feltárásban, i m vastag, okkersárga,
felületén könnyen porlódó dolomitban figyeltük meg, a dolomitösszlet ma ismert vastag-
ságának fels rétegeiben. A betelepült zöldagyag néhány, általában 1 — 4 cm-es zsinór,

maximálisan 15 cm vastag réteg formájában jelentkezik. Az agyag-betelepülések egy-
mással és az általános rétegzéssel párhuzamos helyzetek. Határuk egyenetlen, enyhén
huUámos, széleiken vékony, sárga dolomitsávokat és sávtöredékeket tartalmaznak. Egy
helyütt megfigyelhet volt, hogy az egyik vékony zöldagyag zsinór ketté válva 15— 20 cm
hosszúságú elnyúlt sárga dolomitlencsét fogott közre. A betelepült agyag színe szürkés-
zöld, közepes keménység, karbonátos. Iszapolási maradékában sok apró, fehér kalcit-

szemcse i.smerhet fel. Gyakoriak a vörösbarna szín apró, pirít utáni limonitgömböcskék.
Néhány víztiszta szögletes, törmelékes, finom kvarcszemcse is fehsmerhet volt. Agyag-
ásványként Kubovics Imre DTA elemzése montmorillonitot. Nagy Béla röntgen-
diffraktométeres vizsgálattal haUoisitet és kaolinitet is kimutatott.

Hasonló zöldagyag-betelepüléseket a Vértes-hegység, a Gerecse-hegység és a Pilis-

hegység nóri — raeti dolomit — mészkösszleteibl ismerünk (V é g h S.-né 1956, O r a-

V e c z J. IQ59, Vadász E. 1960). A zöldagyag-betelepüléseknek ezt a már korábban
ismert elterjedési körét úgy értékelik, mint a kifejldési azonosság egyik bizonyítékát.

Vadász E. szerint lehetséges, hogy a zöldagyagrétegek eredeti anyaga távoli vulká-

20.
Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1965. január 20-i ülésén. Kézirat lezárva 1965. januáj
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nk eolikus úton szállított finom pora. Ennek lehetne tulajdonítani a zöldagyag általá-

nos elterjedését és többszöri ismétldését. A zöldagyag általános elterjedését példázza

Kirchmayer 1957-ben közzétett megfigyelése is az Északi-Alpok nóri fdolomit-
összletének zöldagyagrétegeirl.

A mecsek-hegységi triász rétegek közötti zöldagyag értékelésében nemcsak az

egyebütt is bizonytalan származtatás kérdése áll fenn. A középstriászból, a ladini diplo-

porás dolomitban is ismert (O r a v e c z J. 1961). A zöldagyag betelepülések széles idbeli

I. ábra. A goricai-völgy vázlatos földtani térképe (W éber B., 1960). Magyarázat;!, alsóanizusi
mészkörétegek, 2. középsöanizusi mészkörétegek, 3. felsanizusi dolomitrétegek, 4. helvéti törmelékes
rétegek, 5. rétegdölés, 6. törésvonal, 7. permi rétegek, 8. alsótriász rétegek, g. középsötriász rétegek,

10. fúráspont

Abb. I. Geologische Kartenskizze des Gorica-Tales (B. W é b e r, 1960). Erklárungen: i. unter-

anisische Kalksteinschichten, 2. mittelanisische Kalksteinschichten, 3. oberanisische Dolomitschichten,
4. helvetische klastische Schichten, 5. Fallrichtung, 6. Bruchlinie, 7. permische Schichten, 8. untertriadische

Schichten, g. mitteltriadische Schichten, 10. Bohrpunkt

elterjedése a Vadász E. által kifejtett vulkáni eredetet látszik alátámasztani. Ezen
túl — közvetett kapcsolatban — lehetségesnek tartjuk, hogy a zöldagyagrétegek meg-
jelenése a mecsek-hegységi középstriász rétegekben a helyi epikontinentális kifejldés, a
regressziós folyamatok megindulásának jelzje és egyik bélyege is.

A nyugat-mecseki goricai-völgy felsanizusi dolomitösszletébe települt zöldagyag-
rétegek felismerésén túl új adatot jelent a dolomitösszlet 160 m-es vastagsága a
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Keleti-Mecsekbl eddig ismert 30 m-es réteg\'astagsággal (Nagy E.) szemben. A do-
lomitösszlet részletes vizsgálata és rétegtani helyzetének összehasonlító értékelése még
elvégzend feladat a mecsek-hegységi triász rétegek teljesebb ismeretéhez.

IRODAIvOJI - I^ITEItATUR

Nagy E. (1960): A mecseki triász áttekintése. Földt. Int. Évk. XI,I. 21. — Vadász E.
(1960): Magj’arország földtana.

Grünton-Lagen im oberanisischen Dolomitkoniplex des W-Mecsek

B. WÉBER

lm W-Mecsek-Gebirge (Südímgarn) wurde ein über 160 m máchtiger oberanisischer
Dolomitkomplex bekannt. lm oberen Teil des derzeit bekannten Profils des Dolomit-
komplexes hat Verfasser Grünton-Lagen beobachtet. Ahnhche Einlagenmgen sind uns
in Ungarn aus den mittel- bis obertriadischen Dolomit— Kalkstein-Komplexen des
Gebirgszuges Vértes— Gerecse— Pihs bekannt.



EGY SZABÓ JÓZSEF KÉZIRAT A TÁRSULAT
„HSKORÁBÓL”

I)r. NAGY ISTVÁN ZOTTÁN

(2 ábrával)

Az itt bemutatott kézirat-fénykép érdekessége. Szabó József ismert kézirása

mellett a Társulat ,,hskorából” származó levélpapiros.

A levélpapiros eredeti mérete 23x27 cm, kettéhajtott iv. Elején az els képen
látható fejléc foglal helyet (i. ábra). Jobbról-balról az akkori hazai slénytani kutatások
két nevezetes leletét láthatjuk, a Zelkova iingeri Kovács snövénj, és a Cidaris buden-
sis Kovács sállati maradványok képeit. Alattuk olvashatjuk a Társulat egyszer
cimét magyar és német nyelven.

^ ÁIÁIiVÁillMíSI yiílélMrAÁ'l ^ w J

V t %íhiVtttn. .

1

J. ábra

A levél-rlapok R o h n A. pesti litográfusnál készültek 1837-ben. Erre a dátumra
csak azért hívom fel a figyelmet, mert egy évvel eltte, 1856. június 5-én Társulatimk
történetében fontos határkövet jelz alapszabálymódosító közg\'lésen kifejezésre jutott a
bécsi Reichsanstalttal való teljes szakítás. Egyben a Magyar Nemzeti Múzeummal való
szorosabb kapcsolat megteremtését határozták el. Az akkori siilyos ehiyomatási éveket
szem eltt tartva, a nemzeti függetlenségi törekvések egyik jelents megnyilvánulását



446 Földtani Közlöny, XCV. kötet, 4. füzet

kell üdvözölnünk többek között ebben a közgylésben. Valószín, hogy a Társulat új
vezetsége rendelte meg ezeket a levélpapirosokat, amelyeket a nevezett cég egy év
múlva készített el s vett használatba Szabó József, mint a Társulat titkára.

A fejlécen látható két smaradvány leírójáról, Kovács Gyuláról, de elssorban
ebben az idben kifejtett tevékenységérl e n d 1 Aladár értékes történeti munkájában
olvashatunk.

A levél szövege nem különösebb tudománytörténeti emlék, eltekintve személyi
vonatkozásától. A kézirat szövege (2. ábra):

,,T. Tanár Úr !

t ígéretem következtében van szerencsém megküldeni a Heves-Szohiok megyében
gyjtött s általam tanulmányozott példányokat, hozzá adva a térképet s egy rövid váz-
latot, s megjegyezve, hogy a bvebb leírás a Magy. Orvosok s Természetvizsgálók 1868
Egerben tartott Nagygylése munkálataiban foglaltatik.

Pest, 1871 Május 12

A címzettet megállapítani nem tudtam, a szöveg alapján azonbáp megpróbálok
erre mégis választ adni. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 13. Vándorgylésén
1868-ban, Egerben, S z a b ó József is tartott egy eladást ,,Heves és Küls Szolnok megyék
földtani leírása’” címen, amely a ,,Munkálatok” 76—113. oldalain olvasható. Szabó
József többször megfordult ezen a területen és ezeknek a ,,kiszállásoknak” eredményét
foglalta össze ebben a bemutatásban. Els ízben 185Q. évben gyjtött itt, majd 1860-ban
K u b i n y i P'erenccel járta be a Mátra és Bükk környékét. Ez utóbbi alkalommal tulaj-

donképpen B e u d a n t 1818. évi iitját ,,reambulálták”, hogy a neves francia utazó több
megállapítását a helyszínen ellenrizzék. Ezeket követte 1868-ban egy kiegészít, végs
bejárás és gyjtés, amely most már elegend anyagot szolgáltatott a vándorgylés el-
adásálioz. Molnár János nevével is találkozunk még az eladásban, aki a kzetminták
kémiai elemzését végezte el.

2. ábra

Dr. Szabó József
egyetemi tanár”
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Társulatunknak ebben az idben egy érdekes és fontos kultúrtörténeti tevékeny-
sége is volt. Errl Kovács Gyula is megemlékezik „Els jelentésében” (V e n d 1, A.

p. 51 ). Ez pedig az volt, hogy iskoláknak különböz ásvány-kzet gyjteményeket állí-

tottak össze, illetve küldtek. A fenti vándorgylésen Szabó József említi, hogy erre a
célra maga is gyjtött a saját céljait szolgáló vizsgálati anyagon kívül. Lehetséges, hogy
ez az írás egy ilyen jelleg küldemény kísérlevele lehetett.

IRODALOM

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgylésének Munkálatai (1869) 13.— Ven dl
A. (1958I; A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története, Budapest.



A BARANYAI BAZALT

VICZIÁN ISTVÁN*

(3 ábrával, 2 táblázattal)

Összefoglalás: A Bár községtl (Baranya m.) délre, a dunaparti meredek
löszfal aljáról újabban többször említett (K a s z a p A. 1963, Szederkényi T.
rg64) magmás kzet a szerz kzettani vizsgálatai alapján analcim-bazaltnak adódott.
A jelenleg feltárt részlet keletkezése szárazföldre ömlött lávaár magasabb, kissé a felszín
alatti, üveges, hólyagos szintjére mutat. A kzet legközelebbi rokonságát a Pannóniái
bazaltvulkánosságban látjuk, kora is valószínleg azzal egyezik, de azon belül külön
területi egységet alkot. Szerkezetileg a Mohácstól északra húzódó, sekély, több helyen a
felszínre is bukkanó alaphegj’ségvonulathoz kapcsolódik.

1962-ben, Bár községbl (Baranya m.), a Duna partjáról Szederkényi T.
eddig ismeretlen feltárásról számolt be, amelyben fekete, likacsos, kemény magmás kzet
bukkan a felszínre. 1964-ben megjelent cikkében ezt a kzetet mint telért a Kelet-Mecsek
alsókréta ,,trachidolerit” (diabáz, alkáli diabáz stb.) vulkanizmusával hozta kapcsolatba,
megemlítve azonban, hogy a kzet még ,,helyzetébl következen részletes kzettani és
földtani vizsgálatot érdemel”.

Kaszap A. (1963) a délbaranyai mezozóos szigetrögökrl adott összefoglaló
mimkájában felvetette a kzet láva-eredetének és földtani meggondolások alapján a közeli
Báni-hegység fiatal vulkanizmusával való rokonságának lehetségét. Tapasztalatai
átadásáért és a kérdés újravizsgálatában nyiijtott önzetlen segítségéért ezúton is köszö-
netét mondok.

A Magyar Állami Földtani Intézetben a délbaranyai kréta képzdmények F ü 1 ö p
J. igazgató által vezetett újravizsgálata során alkalmam volt a kzetet mint kérdéses kréta
vulkanitot megydzsgálni. E vizsgálatok kzettanilag az elbbiektl sok szempontból eltér
eredményre vezettek.

A bári feltárás kzete a Duna eróziós tevékenysége folytán a meredek parti lösz-

fal és a \’iz közötti keskeny ártéri sávban a lösz alól bukkan el, és köbméterestl ökölnyi
nagyságúig terjed, lekerekített darabokban hever a Duna legfiatalabb lerakódásaiból
felépített parton. Legészakibb elfordulása a falu déli végéhez közel, egy kissé a partmenti
sziget déU csúcsa fölött található.

Szabadszemmel a kzet üregeiben gyakran limonitos bevonatot, helyenként pedig
sugaras kalcit bekérgezést figyelhetünk meg.

Mikroszkópban a kzet üveges, aprószemcsés alapanyagú porfíros szövetet mutat
(i. ábra).

A porfiros elegyrészek között az olivin uralkodik. Legtöbbször magmásán rezor-

beált. Jellegzetes a kivétel nélkül megtalálható iddingsites szegély, ami közismerten ers
oxidációs hatás jele.

Az amfibol porfirosan jelenik meg, ersen opacitos, gyakran kis, megmaradt amfi-

boldarabkák és magnetit halmazára esett szét. Az ép részeken világosbarna, sötét barnás-
vörös pleokroizmus figyelhet meg: bazaltos amfibol.

Néhány augit még 'a porfiros elegj'részeket egészíti ki, f tömege azonban már az

alapanyagban vált ki idioniorf lécek alakjában.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat .\sványtan-Geokémiai Szakcsoportjánák 1965. IV.

26-i ülésén
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A plagioklász viszonylag savan>-ú, oligoklász-jellegü összetétel. Részint nagy,
hipidiomorf, xenomorf táblákban körüínövi az elbb kivált elegyrészeket, részint léces

kifejldés. A hólyagüregek falán gyakran fenntt kristályokban mutatkozik,
A magnetit és apatit viszonylag ritka a lávaár fels régiójában, ennek oka gravitá-

ciós süllyedésbl következ koncentráció-csökkenés lehet.

A földpátban jellegzetes zárványokat alkot aMauritz B. által a dunántúli
bazaltokból leírt (pl. M a u r i t z B., Harwood, H. F., 1937) ,,titánvascsillám”

(ihnenit) barnásán áttetsz, apró, hatszöges, igen vékony lemezek, gyakrabban hirtelen

ntt, ts, csipkés csoportok alakjában (2. ábra).

Az alapanyag másik jelents elegyrésze igen gyengén kettstör analcim, amelynek
jelenlétét röntgendiffraktométerrel is ki lehetett mutatni. (Kis mennyiségben valószínleg

I. ábra. Opacitos porfiros amfibol (balra fent), iddingsites oliviii (jobbra fent), augit, magnetit, a színes
elegyrészek között üveges, analcimos, földpátos alapanyag. Bár, analcim-bazalt, i N, 68 x -os nagyítás

Abb. I. Opazitischer porph5rrischer Amphibol (links oben), iddingsitischer Olivin (rechts oben), Aurit,
Magnetit; zwischen den mafischen Bestandteilen — glasiger Analzim — Feldspat-Orundmasse. Bár, Analzun-

Basalt, I N, Vcrgrösserung 68 X

2. ábra. Barna, csipkés szél ilmenit lemezkék az alapanyagban. Bár, analcim-bazalt i N, 530 X -os

nagyítás

Abb. 2. Brauné Ilmenit-Pláttchen mit gezackten Rándem in dér Grundmassc. Bár, Analzim-Basalt,
I N, Vergrösserung 530 x
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egy másik, talán kálium-tartalnni zeolit jelenléte is valószín a röntgen-felvétel alapján,
ezt azonban optikailag nem sikerült külön megfigyelni.) Az analcim szöveti megjelenésébl
arra következtethetünk, hogy kristályosodása közvetlenül a plagioklászéhoz kapcsolódik,
részint annak kiszorításával a földpát helyén, részint mint a földpát helyett keletkezett
víztartalmú változat. Az analcim megjelenése nem kívülrl befelé ható mállási folyamat,
hanem hiponiagmás, nagy víz-tartalmú magmából való kristályosodás jeleit viseli

magán.
Az igen gyengén kettstör analcim nehezen választható el az alapanyagot alkotó

kzetüvegtl. Az üveg általában víztiszta, átlátszó, mivel eddig biztosan kimutatható
kálium-ásványt nem találtunk a kzetben, a kémiai elemzés alapján feltehet, hogy nagy
kálium-tartalnni.

I. táblázat— Tabelle I.

Közetalkotó ásványok százalékos eloszlása
analcim-bazalt, Bár, Dunapart

Prozentiielle Verteiluiig dér gesteinbildenden Minerale im Analziin-Basalt von Bár, Donaunfcr

Plagioklász 39
Analcim, közetüveg 32
Angit 15
Olivin (részben iddingsites) 10
Anifibol (opacitos) 2
Magnetit i

Ilmenit, apatit i

Összesen ioo%

Az ásványtani összetétel ennek alapján bazaltos, színe teljesen megegyezik a haza
pannóniai bazaltokéval. Itt csak röviden utalhatunk arra, hogy a környéken a rokonság
szempontjából számbajöhet többi bázisos magmás kzetcsoport sokkal több eltér jelle-

get mutat, így
a) a. délbaranyai diabáztelérek (Turony, Babarcszls) jellegzetessége a^ amfibol

tömeges megjelenése az alapanyagban, az olivin hiánya, a magnetit és fleg az apatit
feltnen nagyobb mennyisége, és a szerpentines, kloritos bontottság,

b) a határon túli báni kzetben sok a porfiros földpát, több más ásványtani és

kémiai jellemvonása alapján is már az andezit felé való átmenetnek tekinthet,
c) végül a mecseki alkáli diabáz, tefrit stb. kzetcsoportba sorolható magmatitok,

és a velük rokonságot mutató, diabáz-jelleg, Duna—Tisza-közi medencealjzatból kike-
rült kzetek elssorban a mellékkzet ers kontakt, agyagásványokat, esetleg karbonátos
ásványokat létrehozó hatásának termékeiben különböznek a bári kzettl, és abban, hogy
még a kémiailag legközelebb álló kzetfajták is mind teléres (szubvulkáni) kifejldések.

A bári bazalt feltárt része telér jellegének ellene mond a kontakt hatások teljes

hiánya (legalábbis a megszilárdulási környezetben), a kzet frissésége, a hólyagos, üveges
szövet, valamint az oUvin oxidációs jelleg, iddingsites elváltozása. Mindezek a tulajdon-
ságok, az általános kis szemcsenagysággal együtt (3. ábra) szárazföldi felszínre ömlött
lávából megszilárdult kzetre utalnak.

3. ábra. Kumulatív szemcsenagysági eloszlási diagram. Analcim-bazalt, Bár, Dunapart

.ább. 7. Kumulatives Korngrössenverteilímgs-Diagramm. Analzim— Basalt, Bár, Donauufer
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Az ásványtani és szöveti megállapitásokat alátámasztja az egyes felsorolt kzet-
csoportok kémiai összehasonlítása is. A II. táblázat a bári bazalt két elemzését hasonlítja

össze a rokon kzetek egy-egy jellemz elemzésével. A táblázatban az egyes kzetcsopor-
tok képviselinek sorrendje az illet kzetcsoport összetételének a báritól való növekv
különbségének felel meg. Innen is jól kiderül a pannóniai bazaltokkal való hasonlóság.

II. táblázat— Tabelle II.

A bári bazalt és néhány rokon kzettípus egy-egy képviselje vegyi összetételének összehasonlítása
Vergleich dér chemischen Zusammensetzung des Basaíts von Bár mit dem je eines Vertreters von einigen

verwandten Gesteinstypen

Analcim-
bazalt Bazalt Andezito- Hipotefrít Diabáz Diabáz
Bár,

Dunapart,
Kabhegv', bazalt Mázai Kiskörös-

1

Turony-i.
Padrag Bán völgyf 1600 m 2 1 1 m/a

hólyagos

Elemzk S 0 h á n é Th eo- M a u r i tz E m s z t

Gyer-
t V á n f f v. E m s z t

b a 1 d Bakos

SíO. 48,05 48,70 49,65 54,24 49,32 47,82 42,08
TíOj i,i8

14,38
1,13 2,30 1,26 0,58 sok 1,55

AI2O3 14,37 15,62 18,13 18,64 15,12 13,63
FejOj 5,17 6,47 1,85 2,69 3,16 5,29 6,96
FeO 4,02 3,14 7,77 4,24 4,13 8,79 4,00
MnO 0,14 0,15

6,92
0,17 ny 0,20

2,28
ny 0,14

MgO 8,24 7,59 4,95 1,97 9,86
CaO 8,79 7,35 8,23 6,17 6,07 8,04 13,52
Na,0 3,24 4,55 3,46 3,88 5.39 3,44 0,19
K.Ö 4,27 1,99 1,90

0,46
0,32

1,24 3,08 1,04 0,47

00ww'+
1;

1,17
0,38

3,55
i,ii )2,48{

4,65
1,55

}2,3o| 3,71
1,44

C02 0 0,11 0,03 ny 0,61 3,24 1,22
s — — nv — — — 0,02
SO3 — — — — 0,89 ny

0,75 0,80 0,61 0,24 0,58 0,77 1,03

összesen

:

99,78 100,34 99,96 99,52 100,24 98,71 99,82%
Ope 2,58 4,12 4,77 1 ,26 1,53 1,20 3,48

Mindezek alapján a bári feltárást mint az erózió által elért, lepusztított és feldara-
bolt analcim-bazalt lávaár magasabb, hólyagos, kissé a felszínalatti zónájának termékét
értelmezhetjük, amelyet a jégkorszakban lösz borított be. Szerkezetileg a bazaltvulkáni
mködés a Mohácstól északra húzódó, sekély alaphegységvonulat fiatalkorú, epirogén,
emelked mozgású nyitott töréseihez kapcsolódhat. Felszínalatti elterjedése Szeder-
kényi T. (1964) földtani vizsgálatai szerint csak kisebb területre korlátozódik, de saját
megfigyeléseink szerint is a parton és a löszdombon mélyített kutakban néhány száz
méteres körzetben kimutatható. H o f f e r E. (1957, 1959) földmágneses mérései a bazalt
helyén jól körülhatárolt, kb. i km-es átmérj, közvetlen környezetébl 40— 70 gammával
kiemelked mágneses maximmnot mutattak ki. Lehetséges, hogy több, a közelben jelent-

kez mágneses maxhmnn, különösen a kiemelt, sekély mezozóos alaphegységnek megfelel
gravitációs maximumok területén (Szabó G. 1958) eddig még ismeretlen, elfedett,

felszínközeli bazalttömeget jelez, bár ezt fleg a kisalföldi bazaltvulkánok példájára ott is

várhatjuk, ahol a medenceüledékek már nagy vastagságot érnek el.

A bazaltvulkáni mködés földtani kora a rendelkezésre álló földtani adatok alap-
ján nem adható meg pontosan. Az ismertetett, szinte tökéletes kzettani egyezés, valamint
a szerkezeti földtani meggondolások alapján azonban nagyon valószín az északnógrádi
és dimántúli pannóniai bazaltokkal való szoros genetikai kapcsolat. Ebben az esetben a
bári bazaltban a magyarországi, pannonvégi vulkánosság harmadik, önálló területének
els képviseljét ismertük meg.
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Basalt aus dem Komitat Baranya

I. VICZIÁN

Das magmatische Gestein, das aus dem Gebiet S-lich dér Ortschaft Bár (Kom.
Baranya), von dér Basis dér steilen Lösswand am Donauufer neuerdings des öfteren
erwáhnt wurde (Kas 7. a p, A. 1963; Szederkényi, T. 1964) ergab sich auf Gnmd dér
petrographischen Uutersuchungen des Verfassers als ein Analzim-Basalt. Die Entstehung
dér zr Zeit aufgeschlossenen Partié weist auf den hóhérén Horizont eines etwas tmter dér
Oberfláche, glasig tmd blasig, auf dem Festland erstarrten Lavastromes hin. Die náchste
Á'erwandtschaft zeigt das Gestein mit dem paimonischen Basaltvulkanismus, wahrschein-
lich stimmt auch das Altér mit diesem überein, bildet aber innerhalb desselben eine ab
gesonderte ráumliche Einheit. Strukturell schliesst sich das Gestein dem Gnmdgebirgs
zug an, dér N-hch von Mohács in einer geringen Tiefe hinzieht tmd stellenweise auch an
Tageslicht tritt.
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RÁKMARADVÁNOK A HEVES-BORSODI FELSÖOLIGOCÉN
MOLLUSZKÁS AGYAGBÓL

Dr. BÁIyDI TAMÁS*

(i táblával)

Összefoglalás: A Thaumostocheles rupeliensis B e u r 1 e n, 1939, líjabban
talált maradványait írja le a szerz rétegtani és ökológiai vonatkozásokra való utalással.

A Borsod megyei mucsonyi 136. sz. mélyfúrás felsoligocén agyagösszletébl
R a d ó c z Gyula rákolló maradványokat gyjtött, melyeket volt szíves feldolgozásra

átengedni. A mucsonyi 136. sz. fúrás 465. m-bl került el az egyik rákolló, mely hiányosan
fentmaradt carpus-ból és pollex-bl, továbbá az ezektl i cm-re fekv, viszonylag ép
index-bi áll (T. VII., fig. i.). Ugyanezen fúrás 480 m-ébl is elkerült hasonló ollótöredék.

A fúrás szelvényével és molluszka faimájának ismertetésével a Földtani Közlöny ugyan-
ezen kötetében Dr. R a d ó c z Gyulával együttesben foglalkozunk.

A mucsonyi maradványok egyeznek a Beurlen (1939) által a buda— újlaki

,,kiscelh agyag”;;ból leirt Thaumastocheles rupeliensis fajjal, amirl a Természettudo-
mányi Múzemn slénytárában rendelkezésünkre álló syntypusokkal való összehasonhtás
alapján meggyzdhettünk (T. VII., fig. 2.). A faj eddig kizárólag Buda— Újlakról volt

ismeretes, st a génusznak is ez volt egyedüli fosszüis elfordulása.
Az olló legfeltnbb tulajdonsága a zömök, rövid, felfújt carpus-hoz képest szo-

katlan hosszúságú, egymástól ahg különböz index és pollex. Elüiez hasonló sajátos olló

a ma él Decapodák körében ritkaság, azonban a mezozoikumban eléggé elterjedt volt.

Nvilván valami határozott zsákmányállat elfogására alkalmas, azonban közelebbit még
nem tudnak a fimkciójáról. Az oHgocén forma Beurlen (1939) szerint egy ma él
mélytengeri fajhoz, a Thaumastocheles japonicus-\\oz áll igen közel. A mucsonyi rákolló
lelet tehát, akárcsak a buda— újlaki maradvány, a Homaridae (

— Nephropsidae) csa-

ládba sorolt Thaumastocheles Wood Mason, 1874 génuszba tartozik (T. VII., fig. 3.).

Megjegyzend, hogy Glaessner (1948) a B e u r 1 e n-féle rupéli formát újabban egy
másik mélytengeri nemzetség, a Callianassidae családba tartozó Ctenocheles Kishi-
n o u y e, 1925 képviseljének tételezi fel. Az ritóbbi probléma megoldását a specialistákra
hagyva, még azokra a rokonvonásokra kell Beurlen nyomán utalnunk, melyek a
magyarországi felseocén sekély-szubhtoráhs üledékekbl leírt Oncoporeia lörentheyi

(Beurlen, 1939) [= Ischnodactylus lörentheyi Beurlen(= Hoploparia eocenica
Urentheyiéi: Beurlen, 1929)] és a Thaumastocheles rupeliensis között fennállnak.

A Thaumastocheles rupeliensis a mucsonyi fúrásban a felsoUgocénbl került el,
mivel vele egyazon mélységközbl Hinia schlotheimi, Sabatia peyrehoradense, Cadulus
gracilina is ismeretes. További fontos adat, hogy 1964-ben az egri Dobó István Múzeum
Uegányi-féle gyjteményének rendezése közben ugyanezen fajnak egy ollótöredékét talál-

tuk, melyet Legányi az egri ,,Wind-féle” téglagyárban a mélyenfekv, molluszkás
^gy^gösszletbe települt, jellemz felsoligocén molluszka faunát bezáró, ,,^2” rétegbl
jelez. (Az ',,X2” rétegbl olyan fiatal fajok is elkerültek, mint az Athleta ficulina, Venus
multilamella, Turris coronata, továbbá ebbl a szinttájból ismeretes a Miogypsina septen

* Eladta a MPT slénytani Szakcsoport 1965. február i-én tartott ülésén
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irionalis Drooger.) A Thaumastocheles rupeliensis tehát nemcsak a mucsonyi, hanem
az egri felsoligocén molluszkás agyagban is megvan. Rétegtani elterjedése nem korlá-
tozódik a középsohgocénre, hanem a számára kedvez „kiscelli agyagfácies” körülményei
között a felsöoligocénben is tovább élt.

Ökológiailag fontos körülmény, hogy a génusz ma az abisszikus mélységek lakója.

A felseocénben azonban hasonló jelleg formák még a szubhtorális régióban is éltek.

A kisérfaunából is következik, hogy a ,,kisceUi agyag” és a heves— borsodi molluszkás
agyag Thaumastocheles rupeliensis faja szintén nem élhetett az abisszikiunban B e u r 1 e n
nyomán feltételezhet, hogy ennek az archaikus formának mélytengerbe vándorlása lassú
folyamat volt, és az oligocénben még minden valószinség szerint ,,fél-úton” lehetett a
sekély szublitorális és a mélytengeri régió között. Valószin élethelye tehát a középs-
és felsöoligocénben a mély-szublitorális vagy a batiális tájékon keresend.

TÁBIvAMAGYARÁZAT - EXPTANATION OF BRATE

MI. tábla - Piale VII.

1. Thaumastocheles rupeliensis B e u r 1 e n, Mucsony 136. fúrás 465 m, felsoligocén molluszkás agyag.
Carpus és pollex, távolabb külön az index. Nagyítás: 2 x
Thaumastocheles rupeliensis B e u r 1 e n, from the Mucsony No. 136 well, 465 m, Upper Oligocene
molluscan clay. Carpus and pollex. Index further below. Enlargement: 2 X

2. Thaumastocheles rupeliensis B e u r 1 e n, 1939, Óbuda-jlak, középsöoligocén kiscelli agyag. B e u r 1 e n-
féle syntypus. Természettudományi Múzeum Föld; és slénytár (M 59/4701). Nagyítás: 2.2 X
Thaumastocheles rupeliensis Beurlen, 1939, Óbuda-jlak (Budapest), Middle Oligocene Kiscell
clay. One of B e u r 1 e n’ s syntypes. Hungárián Museum of Natural History, Deptm. of Paleontology
(M 59/4701). Enlargement: 2.2 X

3. Thaumastocheles zaleucus. A génusz két ma él fajának egyike, az Antillák körüli tengerbl, kb. 820 m
mélységbl. Testhossza: no mm. (Kükenthal kézikönyvébl.)
Thaumastocheles zaleucus. One of two living species of the genus, collected in the Caribbean at a depth
about 820 m. Eength of body: no mm. (From Kükenthal’s Handbook.)
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Decapod-rests írom the Upper Oligoeene Molluscan Clay of Heves-Borsod
(NE— Hungary)

DR. T. BÁRDI

Fragments of Decapod-chelae were found in the Upper Oligocene molluscan clay of

the Mucsony No. 136 well. The stratigraphic and malacologic relations of this boring are

described by B á 1 d i and Radócz (1965). A similar chela-fragment was further coUec-

ted in the molluscan clay at Wind’s brick factory, Eger from the same stratigraphic

level.

The fragments can be identified after comparing them with B e u r 1 e n’s syntypes

in the collection of the Paleontologic Department of the Htmgarian Museum of Natural

History, Budapest, as chelae of Thaumastocheles rupeliensis B e u r l e n, 1939. By now
this species has been known only from its type-locality : the Middle Oligocene Kiscell clay

of Újlak (Budapest). This has been alsó the only locality wher^ the genus was fomid in

fossil State. The genus Thaumastocheles is living to-day in the deep sea around Japan and in

the Caribbean. It can be stated that Thaumastocheles rupeliensis survived in the Upper
Oligocene, where the favourable conditions of the Kiscell clay desposition stül existed.

The important ecologic relations of this fönn have been treated in detail by Beurlen
(1939).



RIOLITTUFA GÖMBKONKRÉCIÓK VÉKONYCSISZOLATI
VIZSGÁLATA

Dr. HAJÓS MÁRTA*
(i táblával)

Összefoglalás : A mátraalji alsótortoiiai riolittufarétegek hel}’eukéiit elszórtan
sok, 2 — 1 8 mm átmérj tufagömböcskét tartalmaznak. Ezek összetétele és szer\ esmarad-
vány-együttese (gombaspórák, kovaszivacsok-vázelemei, egysejt ostorosok cistái, Fora-
minifcrák és Diatomák) a bezáró tufáéval azonos. A mikroszkópos smaradványok alapján
a mátraalji tufagömböcskék az üledékképzdéssel egyidejleg keletkeztek az alsótortonai
tengerbl lefzdött sekélyvíz öbölben.

Mind a hazai, mind a külföldi savanyú piroklasztikumban gyakori a ,,gömbzár-
ványos” szerkezet. Iszapgömb, fosszilis escsepp, chalazoidit, pizolit, tufagalacsin,

peUet, akkréciós lapiUi elnevezések , és az irodalmi adatok igazolják, hogy már sokan
foglalkoztak a képzdmények genetikájával. Legutóbb P a n t ó Gábor (1962) ismertette

ezeknek feltételezheten forró vulkáni porfelhben történ keletkezését és javasolta

a pelletit elnevezését. A tufagömbök slénytani vizsgálatára Á’ a r g á n é M á t h é

Klára megfigyelése hivta fel a figyelmet, aki a felsabasári tufagömböcskék mikroszkópos
csiszolataiban szervesmaradványokat figyelt meg. A csiszolatokat megvizsgálva, majd
összehasoiüitva a szurdokpüspöki tufaösszlet hasonló képzdményeivel, az alábbi meg-
állapitá-sokra jutottimk:

Szurdokpüspökin a tortonai diatomaföld alsó összletére 25 m vastag riolittufa

települ. Alul rétegzett, szürkésfehér, lazán kötött, durvaszem, meszes, biotitos, 1—2 mm-
es horzsakszemekkel. Fölfelé szemnagysága csökken, apróvá, majd finomszemvé válik.

A tufaösszletben elforduló Foraminiférák ; Honion commune d ’ Ö r b., Quinqueloculina
sp., Miliolina sp. A F'oraminiferákon kivid Archaeomonas cisztákat, Dmfowa-páncélokat,
szivacstket és néhány teljesen mállott, meghatározhatatlan puhatest héjtöredékét
tartalmazza. Helyenkmt sok ,,gömbkonkréció”-val. >

Mikroszkópos vizsgálat szerint tufaszemcséinek zöme amorf, savanyú kzetüveg.
Alig akad benne néhány bázisosabb plagioklász, ersen kettstör biotitszemcse és dihexa-
éderes kvarckristály.

A riolittufa gömböcskék átmérje 2 — 18 mm, szerkezetük gönibhéjas. Összetételük
a bezáró tufa anyagával azonos, némelyikben kovás kötanyag is kimutatható. Többnyire
elszórtan, sok szervesmaradványt tartalmaznak, de sohasem kzetalkotó mennyiség-
ben. Ezek az eddigi vizsgálatok szerint gombaspórák, kovaszivacsok vázelemei (szivacs-

tk és szterraszterek)
,
egysejt ostorosok cisztái, mikroforaminiferák és elssorban

Diatoma páncéhnaradványok, szenesedet! és humozus növényi törmelék. A Diatomák
átmérje 4— 65 fx, a szivacstk között 85// hosszúságút is találtunk.

A meghatározott formák: Melosira undulata (E h r.) K ü t z ., Melosira grannlata
(E h r.) Ralfs., Podosira robusta Pánt., Cyclotella sp., Coscinodiscus rothii (E h r.)

Gr un., Coscinodiscus sp., Actinocyclus ehrenbeygii Ralfs., Aciinocyclus ehrenbergii
Ralfs. var . fenella (B T é h)

.

Húst., Fragilaria bituminosa Pánt.. Fragilaria sp.,

Cocconeis sp.? pleurovalva, Anomoeoneis sphaerophora (K ü t z.) Pfitz., Navicula

* ICladta a Magj-arhoni Földtani Társulat 1964. IV. 22-i szakülésén

i) Földtani Közlöny
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hnngavica G r ii n, Navicula sp., Cyinbella sp., Archaeoinonas sp. cisztái, szivacstk,
szterraszterek.

A vizsgált gömböcskék gömbhéjas szerkezet akkréciók. Átmérjük 2 — 18 mm.
Ásványos összetételük a bezáró tufa anyagával azonos. Szemnagyságuk a középponttól
a szegély felé csökken. Szervesmaradványaik elszórtan és sohasem rendezetten helyez-
kednek el és megegyeznek a bezáró tufakzetéivel. A gömbhéjas szerkezet a küls burok
szemcséinek gömbhéjas elrendezésébl adódik. A küls kéreg néha barnás szin a benne
felhalmozott humozus növényi törmelékektl.

A vizsgált mátraalji gömbkonkréciós tufa az alsótortonai tengertl lefzdött,
kiédesed, sekélyviz öbölben, partközeiben képzdött.

Megemlítjük, hogy a Mecsek-hegység és a Tokaji-hegység hasonló tufaképzdmé-
nyeiben eddigi mikroszkópos vizsgálataink során szervesmaradványt nem találtimk.

TÁBLÁMAGYARÁZAT - TAFF,Í,ERKLÁRUNG

VIII. tábla — Tafel VIII.

1. Fragilaria bituminosa P a n t. var. curta Pánt.
2. Szivacst keresztmetszet

Spongiennadel Durchm.
3. Archaeomonas inconspicua Defl.
4. Cyclotella sp.
5. Szivacstü

Spongiennadel
6. Cymbdla sp.

7. Melosira gmnulata (E h r.) Ralis
8. Fragilaria bituminosa Pánt. var. minor Pánt.
9. Mikroforaminifera

Mikroforamiuifere
10. Melosira sp.?
11. Szivacs szterraszter

Spongiensterraster
12. Actinocyclus ehrenbergii Ralfs var. tenella (Bréb.) Húst.
13. Actinocyclus ehrenbergii Ralfs
14. Melosira undulata (E h r.) Ralfs
15. Anomoeonus sphaeorophora (K ü t z.) Pfitzer

Nagyítás; 1000 x
Vergrösserung: 1000 X
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Untersuqhungen an Dünnschliffen von kugeligen Rhyolithtuffkonkretionen

M. HAJÓS

Die untertortonischen Rhyolithtuffschichten dér Gegend am Fusse des Mátra-
gebirges (Mátraalja) führen stellenweise viele vereinzelte Tuffkugelchen, dérén Durch-
niesser 2 bis 18 mm betrágt. Die Zusammensetzung und die Fossilführung (Pilzsporen,

Silicospongien-Skelettelemente, Zysten von einzelligen FlageUaten, Foraminiferen tmd
Diatomen) dieser Kugelchen sind denjenigen dér sie einschliessenden Tuffe gleich. Ihre
Komgrösse nimmt von dér Mitte nach dem Kugelrand zu ab. Die Fossilien befinden sich

zerstreut und nie angeordnet in den Kugelchen. Die Kugelschalenstruktur ergibt sich aus
dér Kugelschalen-.Ánordnung dér die áussere Schale bildendenTrümmerkömer. Die áussere
Kruste zeigt oft eine bráunliche F'arbe, die von den in ihr angereichten humösen Pflan-
zenbruchstücken herrührt. Auf Grund dér Mikrofossilien dürften sich die Tuffkugelchen
des Mártaalja zweifellos in einer vöm offenen Meer abgeschnürten Seichtwasserbucht
des Untertortons ablagern.
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Kiküldetés

A Magyarhoni Földtani Társulat kiküldetésében árpilis 24— 29. között dr. Bara-
bás Andor, dr. Barabásné Stuhl Ágnes és W é b e r Béla vett részt a Német
Demokratikus Köztársaság Földtani Társulata 12. ülésszakán; dr. Soós László pedig
június hó folyamán a Nemzetközi Szénkzettani Bizottság október havi budapesti ülés-

szakát elkészít ülésein vett részt a Német Szövetségi Köztársaságban.

Kautsky Fritz

1890-1963

Csak megkésetten gyászolhatjuk Kautsky Fritz, az slénytan és alkalmazott
földtan kitn mveljének elhunytát. Halálával érdekes, eseményekben változatos,

tudományos eredményekben sokoldalú és nagyon gazdag élet ért véget.

Kautsky F. Bécsben született 1890-ben s az egyetemet is ott végezte, S u e s s

Fr. E.-nél doktorált. Els dolgozatai a földrengések és a hegységszerkezet közötti kap-
csolatokat vizsgálták. Ezek után kezdett foglalkozni slénytannal és már legels ilyen

tárgyú munkája a harmadidszaki puliatesteki egyik fontos monográfiája. Az észak-
németországi Hemmoor és Basbeck — Osten helvéti emeletbeli faunáját tárgyalja s az
északi neogén slénytanának mindmáig alapvet adatszolgáltatója (1925).

Ezután az európai miocén boreális és mediterrán tartományának összefüggéseit
vizsgálta. S bár késbb tanársegédi állását a lappföldi érckutatással cserélte föl, mégis
egymásután jelennek meg paleobiológiai, ökológiai és rendszertani munkái, melyek
között a Pectinidák, Veneridák és Erycinidák monográfiái ma is korszerek, s a miocén
kutatásokban állandóan idézett mimkái a legjelentsebbek.

Sajátos kétlaki életet élt. A téli hónapokban a bécsi Természettudományi Múzeum
Föld- és slénytárában foglalkozott a Bécsi-medence puhatestivel. A nyári hónapokat
Svédország északi területein töltötte érckutatással. Boliden aranybányájának felkutatásá-
ban jelents érdemei vannak.

Amidn Ausztria a nácizmus áldozatává lett, Kautsky, ez az ízig-vérig
,,kedélyes bécsi”, szakít hazájával: svéd állampolgárrá lesz. Ezután megjelent munkái,
nagyobb részt már az alkalmazott földtan mveljének értekezései. De a lappföldi alsó-
kambrium faunájának földolgozásával visszatér évtizedeken keresztül annyi szenvedéllyel
zött munkaterületére, a paleontológia birodalmába, s hattyúdala is ebbe a témakörbe
tartozik: fosszilis gerinctelenek törzsfejldési mozzanatainak megfigyelését adja az 1962-
ben megjelent utolsó munkájában.

Á fiatal Kautsky megkezdi megfigyeléseinek gyjtését, amelyet egy élet
munkájával gazdagít, hogy a halála eltti évben megjelenhessék a gerinctelen állatok
törzsfejldési törvényszerségeivel foglalkozó kötete. (Phylogenetische Studien an fossilen
Invertebraten. Sver. Geol. Unders., Ársbok 55 (1961), No. 6. Stockholm 1962.)

A harmadidszaki kagylók, csigák és a kambriumi Trilobiták tanulmányozása
szolgáltatta azt a nagy anyagismeretet, ami Kautsky Fritz számára lehetvé tette,
hogy ebben az utolsó nagy slénytani dolgozatában a gerinctelen smaradványok szár-

6*
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mazástani kapcsolatait megvizsgálja s néhány iij fogalmat is, mint pl. a gerontocaenoge-
nezis, paedoconservatio stb. bevezessen. Munkájával nagyon sok gondolatot vet föl
a gerinctelen állatok slénytanával kapcsolatban, és biztos, hogy az utókor ezt a mvét is

még nagyon gyakran fogja idézni.

.1963-ban halt meg, Skellefteuban.

B o g s c h L.

D. Préda (1886— 1963) és N. Oncescu (1905— 1964)

A szomszédos Románia geológus társadahnát a közehnúltban nagy veszteség
érte. 1963. szeptember 7-én 78 éves korában meghalt Dávid M. Préda kétszeres állami
díjas nyug. egyetemi tanár és Nicolae Oncescu a bukaresti ,,Parhon” Tudomány
Dgyetem Földtani Intézetének állami díjas professzora 1964. szeptember lo-én 60. élet-
évében.

D. M. Préda a legnagyobb román geológusok közül való, kortársa olyan nagy-
nev geológusoknak, mint I<. i\I r a z e c, I. P o p e s c u-V oitesti, G. Macovei
és I., A t h a n a s i u. 1911-ben lépett a bukaresti Tudomány Egyetem szolgálatába
mint Sava Athanasiu geológus professzor tanársegéde és 37 év után mint az Alkal-
rnazott F'öldtani Tanszék tanára ment nyugdíjba 1948-ban. Közben hosszabb ideig az
Állami Földtani Intézet helyettes igazgatója is volt. Ez alatt fleg a Keleti-Kárpátokkal,
azok tektonikai és kolajföldtani viszonyaival foglalkozott. Ezenkívül volt az els,
aki Románia geológiáját összefoglalta és az egyetemen eladta.

Nyugdíjaztatása után a Kolaj- és Vegyipari Minisztérium szolgálatába lépett
mint hazájának egyik legkiválóbb kolajgeológusa. Megszervezte az els kolajföldtani
laboratóriumot, melynek els igazgatója volt. A kolajkutatás terén kifejtett mimkássá-
gáért kétszer kapott állami díjat. A fiatalabb román geológus nemzedék nagy tanító-
mestere volt.

' N. Oncescu 1930-ban került a bukaresti Tudomány Egyletem státusába,
szintén Sava Athanasiu, a Földtani Tanszék vezet tanára mellé mint tanársegéd.
Sava Athanasiu után Popescu-V oitesti, továbbá lan Athanasiu
professzorok munkatársa, majd 1952-ben elfoglalva dics eldei helyét, a Földtani Tanszék
vezet tanára lett és maradt bekövetkezett haláláig. Ezenkívül az Állami Földtani Hivatal
(Coniitet Geologic) kutatási vállalatának igazgatója és az Országos Tervhivatal fgeoló-
gusa volt.

Sokoldalú tudományos immkássága mellett említésre méltó mve a ,,Román
Népköztársaság geológiája” (1957). egyetemi oktatási és tudományos tevékenységén
kívül, fontos állami funkcióiban, vezet szerepet játszott az országos ny^ersanyagkutatás-
ban. Sokat tett a tudományok népszersítése terén. Az egy^etenü oktatás és a tudományos
kutatás terén, valamint az állami apparátusban kifejtett munkásságáért állami díjjal

tüntették ki. Korai halála nagy veszteség a román földtani tudomány és a felsfokii

oktatás számára.
Dr. C s i k y Gábor

L a p p a r e II t, A. F. ; Région de Paris Excursions géologiques et voyages pédagogiques

(Földtani kirándulások és pedagógiai utazások Párizs környékén.) Hennann Paris, 1964.
Párizs körny'ékének földtani egysége, az mmiár klasszikus földtani fogalomként

ismert Párizsi-medence, a francia geológns-nagyságok : Cuvier, Brongniart,
Hébert, Munier-Chalmas, Lapparent és iskoláik alapvet és részletez

tanulmányai nyomán, Közép-Európa földtanának változatos összehasonlító kulcsterülete.

Magyarország földtanának is földtörténeti, rétegtan — slénytani, medencealakulási,

stérszínfejldési példamutatója lehetne. A párizsi tagolt harmadidszaki rétegtani típuso-

kat szinte körkörös szabályossággal a másodkori képzdmények veszik körül, belülrl-

kifelé kréta— jura — triász tagokkal, bekeretezve nyugaton az Amiorikai-Masszívnimnal,
délen a Morván és Centrális-Masszívrmi, északon az Ardennek, keleten a Vogézek gyrt
paleozóos üledékeivel, kristályos-átalakult képzdményeivel.

Ezt a központi hatahnas országrészt, illetve annak régi és új földtani föltárások-

ban, valamint lemélydtett kutatófúrások földolgozott anyagában látható — korszer
szelvényekkel, áttekint és részlettérképekkel, összefüggésükben és változatos kifejldé-

sükben szemlélteti tömör foglalatban, nagy oktatási tapasztalatokkal ez a minden
igényt kielégít kiállítású könyv. Kirándulási szakaszonként vannak feltüntetve a föl-
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tárásokban található képzdmények jellemz famiaelemeinek jellegzetes rajzai. Különö-
sen szépek, élethek a Molluszka-rajzok és az érdekes, iij mikrofauna-elemek. A gerincesek

között vannak azonban a francia irodalomban érthetetlen módon megrekedt régi szem-
lélet rajzok is.

Ez a könyv elssorban a geológus-geográfus hallgatók, tanárjelöltek évjáratok

szerinti rendszeres kirándulási vezetje és továbbképzje. Ennek érdekében rövid, értelem-

szer bevezetjében, bibliográfiát, kortáblázati áttekintést ad az egyes rétegek legfonto-

sabb föltárás! helyeinek megjelölésével, kötelez gyjtés és esetleges további vizsgálatok

céljából. De a nagy pedagógiai érzékkel, logikus oknyomozással és szemléltetéssel föl-

épített vezetökönj'vet nemcsak a tanulók, hanem más érdekldk, st külföldi szak-

emberek is jól használhatják. Nemcsak rétegtani, tektonikai, sföldrajzi és földrajzi

tájékozódásra szolgál, hanem az egyes tájak különleges jellegzetességeinek megismerteté-

sével, tájképi szépségek érzékeltetésével, esztétikailag is nevel hatású, A természet

egységét, élk-élettelenek, ember és társadalom összetartozását szemlélteti.

Félé< század óta, szóban és Írásban sokszorosan hangoztattuk a földtani-kirándu-

lások megfelel didaktikai rendezésének szükségességét, mint az elméleti eladások nél-

külözhetetlen tartozékát. ^Mindeddig nem tudtunk ilyen jelleg kirándulási vezett össze-

álhtani és kiadni. Budapest távolabbi környékének ilyenirányú ismertetjén kívül,

többi hegyvidékeinkrl még kísérletek sem történtek.

Egyre-másra megjelen útikönj-'veink, országjáró ismertetink erre nem alkalmasak.
Földtani oktatási reformunkban a kirándulások nagy körültekintést, elkészítést, állandó
újrabejárást igényl tevékenysége az oktatói nnmkában alig jut méltánylásra. A földtan

iránti széleskör érdekldés, az iskolán kívüli oktatás terjedése sürgetik ezt a föladatot.

Dr. V. E.

Gerhard Göke: Methodeii dér Mikropaláontologie. (Mikropaleontológiai prak-
tikum.) KOSMOS. Gesellschaft dér Naturfreude. Francks'sche ^"erlagshandlung. Stutt-

gart, 1963.

Az egyre bvül tárgyú mikropaleontológia vizsgálati anyagának elkészítése

szerteágazó láboratóriixmi módszereket igényel. A szerz ezeket, a szakirodalomban elszór-

tan található, gyakorlatban bevált fajtáit gyjtötte össze, kiegészítve saját tapasztalatai-

val, bevezetje szerint egyetemi hallgatók, technikusok és amatr mikroszkópizálók !

számára.
A kifogástalan kiálUtású könyvecske 80 oldalon röviden felöleli az ismert mikro- és

nannofossziliák gyjtésével, vizsgálathoz való elkészítésével, tárolásával kapcsolatos
összes munkálatokat. Egyes fejezeteiben az iszapolási módokkal — a meszes és kovás
üledékbe zárt, különféle anyagú szervezetek feltárásával — kzet és orientált smarad-
ványcsiszolatok készítésével — színezés! eljárásokkal — átfluoritásítással — a nagy
Foraniiniferáknál használatos kollódimulevonatok készítésével — a korszer beágyazó-
és ragasztóanyagok tulajdonságaival és alkalmazási területével foglalkozik. Külön fejezet-

ben tárgyalja az. egyes mikrofossziliák fényképezési lehetségeit és módjait.
A gyakorlati vonatkozású részeken kí\did, esetrl esetre a feldolgozásra kerül

niaradvánjmk összefoglaló ismertetése, a rétegpárhuzamosítás leírása, valamint eléggé
b irodalomfelsorolás egészíti ki a köny^vet.

Azon túl; hogy a különböz igény oktatásban kitnen felhasználható, a tudo-
mányos kutatás szakemberei és az ipari laboratóriumok is válogathatnak az egybegyj-
tött metódusok közül,

Oravecz J.

Buttchereit Klaus: Tabellenbuch für die Tiefbohrtechnik (Mélyfúrás-tech
nikai táblázatok.) VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1964.

, A Német Demokratikus Köztársaság távlati kémiai programjában fszerepet
játszi) kolaj- és földgáztermelés emelése érdekében táblázatokba és nomogramokba
foglalva adták ki a fúrás-üzemeltetés mszaki és gazdasági feladatainak optimális meg-
oldásához szükséges adatokat, számításokat. A 213 oldalas, számos ábrával ellátott köny-
vet elssorban szovjet és román gy^akorlati tapasztalatok és tudományos eredmények
alapján álhtotta össze a szerz a tervezés és fúrás során jelentkez összes igényeknek
megfelelen. A táblázatok sora a turbina és Rotary-rendszeríí különböz átmérj
fúrások szerszám-összeállításával kezddnek, majd áttekintheten sorolt fejezetei a görgs
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vésk, fúróturbinák, rudazatok, rudazatkötések, átmenetek, forgatórudak, béléscsövek,
kötelek, öblítpmnpák típusainak jellemz adatait, alkalmazási területét, ’a velük kap-
csolatos statikai és egyéb számításait tartalmazza, majd a fúrólynk-biztosítószerkezetek,
preventerek különböz fajtáit ismerteti. Külön fejezet foglalkozik az öblítés technikájával]
az ehliez használatos kemikáliákkal, s a fúrólyuk cementezéssel kapcsolatos számítások-
kal. Ezenkívül kitér a rétégék' átfúrásakor bekövetkezhet üzemeltetés közbeni változá-
sokra, ezek jellegeire, okaira, a jelentkez hibák elhárítására, valamint az öblítrendszer
szerszámonkénti és össznyoniás veszteségeire. A könyvet q nálunk is használt fúrógami-
túra-típus leírása, néhány öblítéssel kapcsolatos táblázat és az NDK viszonyaira készített
fi'irhatósági és néhány átszámítási táblázat egészíti ki.

A külsre is tetszets kivitel, ilyen vonatkozásban nálunk is hézagpótló könjrv,
minden, a fúrások tervezésével, gyakorlati kivitelezésével és ellenrzésével foglalkozó
szakembernek, valamint az oktatásban dolgozóknak, kivétel nélkül, hasznos segítséget
nyríjt.

Oravecz J.

Beauvais, L.: Étude stratigraphique et paléontologique des formations a madré-
poraires du Jurassique supérieur du Jura et de l’Est du Bassin de Paris. (Rétegtani és s-
lénytani tannlmányok a Jura-hegység és a keleti Párisi-medence felsjura Madreporáriái-
ról.) Mém. Soc. Géol. Francé, 100, Paris, 1964.

A közel 300 oldalas, kitnen illusztrált numka nemcsak a Jnra-hegység és
a Párisi-medence K-i területeinek maim koralljairól nyújt beható, korszer slénytani
leírást, hanem emellett az oxfordi, argovi, sequani, kinuneridgei és portlahdi ,,emeletek”
sztratigráfiai értékelésére is vállalkozik. A rendszertani rész 7 alrendbe és 26 családba
tartozó gazdag korall-faunát ismertet, valamennyi fajról részletes leírást nyújtva.
A sztratigráfiai rész a luxembnrgi jura kollokvium (1962) javaslatával ellentétben az
argovi és sequani emelet elkülönítését indokoltnak tartja. A rauraci a szerz szerint is

az argovi neritikus niárgák litorális koralligén fáciese. Az argovi és a sequani viszont
a szerz értelmében nem fácies, hanem a kísér Ammonites-ia.\xna alapján is jól elhatárol-

ható emelet. ]\Iind ez ideig az argovi és sequani fácies elkülönítése zátony-kifejldésben
nehézségekbe ütközött. A szerz érdeme, hogy a zátonykifejldést is — Madreporáriák
alapján — tagolni tudja és az eredményeket az Animonites-zóná\ik.a\ párhuzamosítani
képes. Jóllehet az argovi és sequani emelet nevek érvényessége vitatott, a munka nem
csak a korall-specialisták számára nyereség, hanem a jura sztratigráfia megalapozása
terén is fontos lépés, hiszen a d’ O r b i g n ytl elkülönített ,,Corallien” új tagolása
az argovi és a sequani esetében a sztratotypus földtani újravizsgálatával párosult.

G é c z y

A review of the natural resourccs of the African continent — (Afrika természet
kincseinek áttekintése.) Unesco International Documents Service, Columbia University
Press, New York, 1963. p. 1—438.

Az Egyesült Nemzetek Nevelési Tudományos és Knlturális szervezetének
(UNESCO) kiadásában jelent meg az Afrikai Gazdasági Bizottság jelentésgyjteménye
Afrika természeti kincseirl.

A nagy, albmn alakú kötet els része a kontinens topográfiai térképe- I

zés ének helyzetérl szól A. R u m e a u (F'ranciaország) összeállításában. Az ismerte- I

tést követ bséges irodalomjegyzék után közli országonként a rendelkezésre áUó térképe-
ket, méretarány szerint, a legfontosabb feladatokat e téren, majd két kisméretarányú
áttekint térképet ad a térképezettség helyzetérl 1949 eleji és 1959 végi helyzet szerint.

Az I : 250 000-nél kisebb méretarányii térképeket nem tünteti fel térképen. .

A földtani, alkalmazott földtani és geofizikai helyzet- i

képet P'. D i X e y, az .Afrikai Földtani Intézetek Szövetségének elnöke állította össze'. I

Ebben foglalkozik a földrész földtani térképezettségével, a földtani munkákban érdekelt I

bányavállalatokkal, egyetemekkel, tudományos és kutató szervekkel, külön kitérve a nem- I

zetközi együttmködésre, ill. küls segítséggel végzett immkákra. .

*

Ismerteti a háború óta termelés és kutatás alatt lev ásványi nyersanyagel-
fordulásokat, a további fejldési lehetségeket. Részletesen kitér az ríj elfordulások
felfedezésére irányuló kérdésekre, a kutatás földtani bázisára, az alkalmazott mód- ,

szerekre, néhány példát is ismertetve a nagyobb volumen immkákból. Végül javasla-
|
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tokát közöl a f feladatokról. A fejezetet országok szerinti irodalom, folyóiratjegyzék és

földtani térképjegyzék zárja le. Külön i : lo ooo ooo méretarányú térképmelléklet mutatja
be Afrika legfontosabb ásványi nyersanyagainak elhelyezkedését — sajnos, csak a folyó-

liálózatot és fontosabb városokat tartalmazó, szinte vaktérkép alapon.

Afrika szeizmológiájá val G o r s k o v G. P. (Szovjetimió) foglalkozik.

Ennek a fejezetnek a szövege igen rövid, Afrika földrengés-térképérl ad tájékoztatást,

felsorolásszeren közli Afrika regionális tektonikájának alapjait, az egyes zónák szeizmo-
geológiai jellegeit a makroszeizmikus adatokkal, publikációkkal, s rövid összefoglalással.

A fejezetet azonban gazdag ábraanyag egészíti ki. A földrengések gyakoriságát, ersségét,
epicentrumait, a szeizmotektonikai zónákat s Afrika tektonikáját bemutató áttekint
térképek mellett a szeizmikusán aktiv területek nevezetesebb rengéseit több mint 40 helyi

izoszeizta, földrengés-gyakoriság és epicentrum-térkép mutatja be.

A földrész hidrológiai viszonyait J. R o d i e r (P'ranciaország) ismerteti.

A mélységi és talajvizekkel azonban e fejezet csak kis részben foglalkozik. A talaj-
viszonyo kkal foglalkozó fejezetet F. F o n r m i e r állította össze, ismertetve
a talajtérképezés helyzetét, a f talajtípusokat, a talaj hasznosításának és megóvásának
problémáit. Mindkét fejezethez x>rszágok szerinti bséges irodalomjegyzék csatlakozik.

A munka további fejezetei az éghajlati viszonyokat, növény- és

állatvilágot ismertetik. E három fejezet terjedelme alig kisebb, mint az elz öté.

Am célja az volt, hogy els összefoglaló áttekintést adjon Afrika iparosításához
és az elihez rendelkezésre álló nyersanyag- és energiaforrásokról. A könyv ezért mindazok
számára igen hasznos, akik egységes szempontok szerint kívánnak a földrész ilyen termé-
szet problémáival megismerkedni. A gazdag és jól csoportosított irodalom és térkép-
jegyzék pedig lehetvé teszi az egyes területekkel való ehnélyültebb munka megala-
pozását is.

B e 11 k t'.

Application of geology to engineering practice — (A földtan alkalmazása a mérnöki
gyakorlatban.) The Geological Society of America, New York, 1962. p. 1 — 323.

Az Egyesült Államok P'öldtani Társulata néhány éve tijra megjelentette a fenti
címen megjelent Berkey — tisztelet-kötetet. A mimka 12 nagyobb önálló cikket
tartahnaz az alkalmazott, nagyrészt a mérnök-földtan területérl (a földtan szerepe
a gátépítésben, alagiitépítésben, partvédelemben, alapozásban és építanyagok terén),
valannt a vízkutatás és víztermelés, a kolajipar és ez egyéb nyersanyagok termelése
és kutatása terén. Külön cikk foglalkozik a geológus helyzetével a vállalatoknál, munkájá-
val, szakképzettségével és felelsségével. Érdekes a hadigeológiával foglalkozó cikk is.

Az egyes témák kidolgozásában neves tudósok, köztük Burwell, Terzaghi,
Beán, K r u ni b e i n, H e a 1 d. Hunt stb. vettek részt.

B e n k F.

Cailleux André; Géologie de l’Antarctique. (Az Antarktisz geológiája.) Soc.
Édit. Enseigment Supérieur, Paris, 1963.

A déli sark körüli hatodik nagy szárazulatként tekintett Antarktisz természeti
viszonyairól mindmáig nagyon hiányos ismereteink vannak. Különösen földtani viszo-
nyairól, mert felszínének tiilnyomó részét nagy vastagságú hatalmas belföldi jég takarja.
A legutóbbi évtizedben, nagy nemzetközi tudományszervez együttesben, a Szovjetunió
és Amerika vezetésével angolok, franciák, belgák, norvégeken kívül, Argentína, Chile,
Japán, Ausztrália, Újzéland közremködésével, rendszeres tervszer kutatások folynak,
ainelyeknek a napisajtót is foglalkoztató újszer eredményeirl leginkább a szovjet
közlemények adnak számot. Az Antarktisz a tudományos barátság kontinense.

C a i 1

1

e u X könyve az els összefoglaló, tárgyilagos, szakszer, kritikai tömör
ismertetése az eddigi sokrét és szétszórtan közölt adatoknak. Bevezetjében utal
azokra a nehézségekre, amelyek az itteni kutatásokat, fként a földtani megfigyeléseket
csaknem lehetetlenné teszik, minimumra csökkentik. Áz alluvium és a talaj szelvényezési
lehetsége nagyon ritka, a jeges talaj gátolja a harántolást a fúrókészülékek szállítási
nehézsége iniatt. Szerves maradványok nag>'on ritkák, a rétegek kormeghatározását
nagyon kevés izotóp vizsgálat, sok hibahatárral bizonytalanná teszi. Az itthon használatos
mszerek és vizsgálati módszerek nem válnak be. A növénytakaró hiánya sem jelent



462 Földtani Közlöny, XCV. kötet, 4. füzet

elnyt. A fölvetd kontinentális földtani kérdések megoldásában nagy segítséget jelent

á geofizika, ami a geológiához itt nélkülözhetetlen.
A megismeréstörténeti fejezetben megtaláljuk a 16. századtól kezdd szórványos

fölfedez adatoktól, rendszeres kutatások mai eredményeinek fölsorolását. Majd a topográ-
fiai és klimatológiai viszonyok jellemzése, az idszakos és gyér állandó férfilakosság állo-

máshelyeinek fölsorolását találjuk. A hatahnas Antarktisz kontinentális tömbjének keleti

része prekambrimni gyrt kristályos, letarolt aljzathoz csatlakozó alsópalezóos összletbl
áU. Az utóbbi ugyancsak átalakult kaledórai gyrdés. Az egészre diszkordánsan gyret-
len, szárazföldi képzdmények telepühiek devontól — triászig, st juráig terjed réte-

gekkel, a Gondvana-összlettel azonosítható kifejldéssel.

Az Antarktisz-félsziget ettl eltér nagy vastagságú, folyamatosan süllyed,
üledékösszlettel és \mlkáni képzdményekkel, régebbi és mezozóos — kainozóos gyr-
désekkel, az Andok láncolatára emlékeztet. Ezeknek regionális elterjedését, valamint
földtani jellegeit találjuk részletezve a megfelel irodalmi hivatkozásokkal. Különösen
szemléletes az sföldrajzi összefoglalás, valamint a hatalmas belföldi jégtakaró glacioló-

giai jellemzése. Mindenkor a tények és a föltevések tárgyilagos megítélésével . A könyvet
gazdag irodalomfölsorolás teszi oktatásra és továbbképzésre, valamint egyes részletek

elmélyültebb megismerésére, különösen használhatóvá.
l)r. V. E.

Holmes, A.; Principles of Physical Geology, new and fully revised edhion. (A
fizikai földtan elemei, új és átdolgozott kiadás.) London, 1965.

Földtani szakirodahnunknak ez az 1944-ben megjelent, s azóta tizennyolc válto-

zatlan kiadást ért legjobb kézikönyve, most teljesen átdolgozott, kétszeresére bvített

új kiadásban van elttiúik. Terjedelme, az 1964-ig tekintetbe vett jelentsebb irodalom-

mal, egyszersmind szemlélteti az általános földtan kétévtizedes hatahnas fejldését és

eltérbe került korszer problémáit. Harmincegy fejezetre osztva tartahnazza a Föld
egészére és annak egyes öveire vonatkozó eddigi ismereteinket, megismeréseinket, össze-

függéseikben, változásaik törvényszerségeiben és fejldéstörténetükben. Óriási szak-

ismereten alapuló tárgyilagos kritikai értékeléssel. Az elméleti megállapításoknak gya-

korlati kihatásaival. Világos, tömör stílusban, fölösleges ismétlések nélkül, mégis mindent

a maga helyén is érthet jellemzéssel. Ez a stüus is kifejezi a megnövekedett terjedelem-

ben a korszer földtan rohamos fejldéseinek méreteit.

A természettudományok jelentségének, a természet megismerésének, a tudo-

mányok fbb csoportjainak általános ismertetése után a földtan helyzetét és tagozatait

eredeti szemléletes áttekintésben mutatja be. l\Iajd a Föld alakját, felszínét, küls és

bels öveit, szárazföldek és óceánok eloszlását, az izosztázia szerepét tárgyalja, reátér

a Föld változásaiban mköd tényezkre; mállás — erózió — lepusztulás — üledéklera-

kódás, amit elemz földtanunkban a Föld szilárd kéreganyagának, a kzetképzdésnek
tényeziként és folyamataként foglaltimk össze. Holmes idesorolja az idt, a föld-

mozgásokat, a vulkáni tevékenységet, a kzetátalakulást, az izosztáziát s azok összegez-

dését. Ezután következik a földkéreg anyagának ismertetése az atom— elektron — ion

elemek, vegyi alkat, ásványok, kristályok, kzetalkotók, szilárd és képlékeny állapot.

Elbb a magmás kzetek, vulkáni és plutoni keletkezési jellegeivel, majd az üledékes

típusokkal, az utóbbiaknak földtörténeti — rétegtani kiücs-szerepével. Átalakiüt kzetek

és gránitosodás, Szerkeszeti elemek, red és törés. Szerkezeti formák. Vulkanizmus.

Földtörténeti elemzés. Talajkeletkezés. Víz szerepe. Kzetképz élet: kszén, kolaj.

Folyóvíz, jég, szélmködés és hatás. A jégkorszakok kérdései. Tenger mködés, hatás és

kzetképzdés. Földrengések és a Föld belseje. Szárazföldek és tengermedencék alakulása.

Figyelmet érdemel a táguló Föld fejezet (XXVH), Egyed L. idevonatkozó kezdemé-

nyez tanulmányainak érdemleges méltatásával. Utána a Föld energiái és azok hegység-

képzdési vonatkozásai, jellegzetes alakulásokkal. Végül megemUtjük a XXXI. zárófeje-

zetet, mely a szárazulatok eltolódásainak, geofizikai legújaúb ehnéleteit mutatja be.

Ez egvszersmind az új kiadásnak legkorszerbb kiegészítése.

'Xem részleteztük a könyv tartalomjegyzékét, még cím szerinti megjelölésben sem.

Hangsúlyoznunk kell azonban annak logikai egységét és kiváló didaktikus fölépítését.

Talán legtökéletesebb megvalósítása a ,,fizikai földtannak” abban az elliatárolásban,

ami a jelen viszonyait ismertet természeti földrajztól megkülönbözteti. A szakkifejezések

és fogalmak világos értelmezése, magyarázata és következetes használata mintaszer.

:Megfelel magyar tankönyveink és kéziköny\'eink számára nélkülözhetetlen, gondolko-
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dásra, s a jelenségek oknyomozó szemléletére irányuló egyetemi oktatási reformunkra

iránvmutató.
Fokozza a kézikönyv/ használhatóságát a kritikai tárgyi adatok megbizhatósága,

az áttekint táblázatok, szemléltet rajzok sokasága, válogatott, jellegzetes képek a Föld

különböz területeirl, s egészében szép kiállítása is.

Dr. V. F:.

KyjiaKOB, H. B.: FlajieoxHflporeoJiornqecKHe ycjiOBHH (jJopivmpoBaHHH ra30He(j)THHbix

MeCTopowAeHHií — (Kulakov, N. V.; Szénhidrogéutelepek keletkezésének paleo-

hidrogeológiai feltételei.) ,,Nedra” Moszkva, 1964. p. 1 — 196.

A szerz a Szaratov — Volgográdi-medencébl ismerteti a kolaj- és földgáz-

telepek keletkezésének feltételeit a hidrodinamikai vizsgálatok alapján.

A terület földtani ismertetése után a tektonika és a vízhálózat kapcsolatát tag-

lalva tér rá a hidrogeológiai viszonyokra. Részletesen ismerteti a hidrodinamikai yizs-

gálatok módszerét, mellyel sikerült az egyes földtani korok vízgyjt területét, a vízáram-

lás és a szénhidrogének migrációjának irányát és módját, a telepképzdés folyamatát

meghatározni.
Az egykori vízföldtani viszonyok rekonstruálására felhasználja a vizek hidroké-

miai jellegeit is.

A szerz — a vizet és szénhidrogéneket egységes hidrodinamikai rendszernek fogva

fel — meghatározza a szénliidrogéntelepek képzdésének paleohidrogeológiai feltételeit,

ennek alapján terület-csoportokat különít el, s kimutatja, hogy a hidrodinamikai módszer
alkalmas a perspektivikus szénhidrogén területek kijelölésére.

A rövid és jól áttekinthet könyvet számos táblázat és még több ábra teszi szem-

léletessé.
B e n k F.

Jedatore Nagappa; Foraminiferal biostratigraphy of the Cretaceous— Eocéné

succesion in the India—Paldstan—Burma region — (A kréta— eocén összlet biosztrati-

grafiája Foraminiferák alapján az India— Pakisztán— Burma övezetben.) Micropaleon-

tology, Vol. 5. nmnber 2. April 1959. pag. 145 — 182.

A földrésznyi nagyságú területen a felskréta — eocén összletben négy f, transz-

gresszióval kezdd és regresszióval végzd üledékképzdési ciklus k^öníthet el.

A legkorábbi ciklus a maestrichti emeletben fejezdött be, jelezvén a kréta idszak végét is.

A következ ciklus a harmadidszak alján a dániaiban indul (bazalis paleocén), ami
a Ranikot (paleocén) korban folytatódott. A harmadik és negyedik a Baki (alsóeocén)

és a Kliirtar (középs-, felseocén) korszakokban kezddött, s e két ciklus együtt képviseli

az eocén kort.

Fentiekben vázolt tömör összefoglalás után szerz rövid áttekintést ad e hatalmas
terület regionális földtörténetérl, ismerteti a fontosabb szelvények nagy Foraminifera
vizsgálati eredményeit.

A részletadatok ismertetésének mellzésével szeretnénk feUiívni a figyelmet az
alapvet jelentség dolgozat néhány fontos megállapítására.

Szerz határozottan állást foglal a dániai emeletnek a harmadidszakba tartozása
mellett. Európában a legjelentsebb faunaváltozás a maestrichti emelet végén követke-
zett be. Hasonló változást mutat a Foraminifera fauna az India— Pakisztán— Bunnai
területen. •

A dániai emeletben jelentkezik a harmadidszaki transzgresszió legels fázisa,

ezt a f paleocén (Ranikot) transzgresszió eltt egy másik regresszió követte. A paleocén
tenger nagyon széles elterjedés volt. A mediterrán övbl Irakon, Iránon, a Perzsiai-
öböl területén nyúlt át Nyiigat-Pakisztánra. Bebizonyította ennek a Himalaja menti
folytatását. Tibeten keresztül átnyúlik a burmai Közép-Assam területére is. Az összeköt-
tetés a Tethys és az IndOrPacifikus-tenger között akkor még folyamatos volt.

A Ranikot fauna élesen különbözik a Laki—Khirtarés a maestrichti faunától is.

Az els Globorotaliák a dániai emeletben jelennek meg. A dániainak a harmadidszakhoz
való tartozása mellett bizonyít a felskrétára jellemz genuszok és fajok teljes hiánya,
valamint az, hogy a dániai- és a Ranikot tagozatnál nem idsebb rétegekben Globigerina
pseudobulloides és G. trilocnlinoides található. A Ranikot tagozat végén a Miscellania-k.
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kihaltak. Az itt elfordxaló kis Asszilinák a I.,aki tagozatban nagyobb és változatosabban
díszített alakokként térnek vissza.

Az egyszer Discocyclinák nem mutatnak sok változást, az igazi Nummulites-
félék ritkák vagy éppen hiányoznak a Ranikot összletben, helyettük a Ranikothalia van
jelen, ami nem éli túl ezt a korszakot.

A Laki korszak kezdetével gazdag Nummulites faima fejldött ki.

Az alsóharmadidszak talán legnagyobb kiterjedés transzgressziója Khirtar
korszakban következett be, a nagymérv utólagos letárolás miatt kiterjedése azonban
nem állapítható meg.

A Khirtar fauna gazdag és változatos, nagyszámú specializált alakkal. Kz a túl-

specializálódás végül azt eredményezi, hogy a fajok elvesztik azt a képességüket, hogy
eltrjék és túléljék a környezeti feltételek bizonyos, természetszer változásait. Némi
környezetváltozás, amelyet a kevésbé specializált alakok könnyen eltrnek és túlélnek,

a túlspecializálódott fajok teljes kihalását okozhatja. í^y az Assilina-k az eocén vége
eltt teljesen kihalnak, a Pallatispira genusz helyettesíti ket. A nagy és bonyolult fel-

építés Nummuliíes-íormáh ugyancsak kihalnak az eocén vége eltt. Ekkor jelennek
meg az oligocénben is él recés Nummulites-íé\€k. Sem a Discocyclinák, sem az eocénben
típusos Alveolinák nem élték túl az eocént. Ez az alapos eocénvégi faunaváltozás kap-
csolatban van az eocénvégi regresszióval és tektonikai mozgásokkal.

Az eocén végén megsznt a Tethys és az Indo-Pacifikus-tenger kapcsolata, törté-

netük ezután egymástól teljesen független.
Gidai László
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1965. tavaszi ülésszakon elhangzott eladások

Április 7- Beszámoló ülések. .4 M. Áll. földtani Intézettel közös rendezésben. Dorog, Technika Háza
Déleltt g—i2 óráig:
Elnök: F ü 1 ö p József
B o r b á s Eíiszló — Juhász István — S i p o s s Zoltán —Szabó Nándor: Adatok a Dorogi-

medence szerkezeti felépítése idbeli tagolásának módszertani kérdéséhez
Gidai lyászló: A |)aleocén barnakszénösszlet kifejldési területei a Dorogi-medence Ny-i részén
Nagy Géza: Alsóeocén kszénösszlet a Pilishegységben
Délután

:

Elnök: Szabó Nándor
Iharosné Eaczó Ilona: A Dorogi-medence bamakszéntelepei szénkzettani vizsgálatának

gyakorlati vonatkozásai
M a r c z i s József: Dorog (Sátork) környéki bányatömedékelésre alkalmas pleisztocén üledékek

vizsgálata
Résztvevk száma: 76

.Április g. Földtani Közlöny Szerkesztbizottsági ülés

Elnök: Vadász Elemér
Napirend: a Földtani Közlöny 1965. évi 3. füzetének összeállitása
Résztvevk száma: ii

Április 14. Klubdélután
Elnök: K e r t a i György
V i a 1 o V, O. Sz. tiszteleti tag (Szovjetunió): A neogéii molasszok és a himalájai eltérsüllyedék
Résztvev_k száma: 23

Április 21. Az slénytani Szakcsoporttal közös rendezésben: „Mikropaleontológiai Tanácskozás"
Elnök: Bogsch Eászló
Paleozoológia

:

M a j z o 11 Eászló: A Foraminiferák korrelációs értéke
Kecskeméti Tibor: A nagy-Foraminifera vizsgálatok jelenlegi helyzete és feladatai Magyar-

országon
Kuruczné Sidó Mária: Kis-Foraminifera vizsgálatok a M. Áll. Földtani Intézetben (bemu-

tatta: Méhes Kálmán)
N y i r Mária Réka: A Természettudományi Múzeum Föld- és Öslénytáráuak kis-Foraminifera

gyjteménybe (bemutatta: Kecskeméti Tibor)
K v á r y József: Mikrofossziliák és mikrobiofáciesek vékonycsiszolati vizsgálata a magyar-

országi szénhidrogénkutató fúrások kzetanyagaiból
Paleobotanika:
Zólyomi Bálint: A pollenstatisztikai vizsgálatok lijabb módszerei és lehetségei
Nagy Eászlóné — G ó c z á n Ferenc — Rákosi Éászló: A palynológiai kutatások jelenlegi

helyzete és jövje
Miháltzné Faragó Mária: A palynológiai vizsgálatok jelentsége a negyedkor-kutatásban
Oroszné Hajós Márta: Kovaalgák vizsgálatának eredményei, problematikája és jövje
Báldiné Beke Mária: A hazai nannoplankton vizsgálatok
O r a V e c z János: A magj'arországi ópaleozóikum mikropaleontológiai vizsgálata
G ö m ö r y István: A Conodonta-vizsgálatok hazai eredményei
Résztvevk száma: 65

Április 26. Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport eladóülése
Elnök: Sztrókay Kálmán
Somos Eászló: Pécsbányatelepi medd kzeteken végzett oxidációs mérések kiértékelése
Viczián István: A délbaranyai bazalt (Bejelentés)
Résztvevk száma; 16

Április 28. Beszámoló ülések. A M. .All. Földtani Intézettel közös rendezésben. Szolnok, Damjanich Múzeum
Déleltt 10—13 óráig:
Elnök: Kertai György
Rónai András: Földtani és geofizikai komplex térképezés Szolnok környékén
Szepesházy Kálmán:. A Szolnok-Nagj^krös közötti kréta kori vulkáni mködés
Szabóné Kilényi Éva: A Geofizikai Intézet Szolnok kömvéki szeizmikus méréseinek

eredményei
Király Ern — Nemesi Éászló — Szabad vári Eászló: Az alföldi komplex geoelektro-

mos kutatások földtani eredményei
Schmidt E. Róbert: Szolnok megye vízföldtani patronálása
Urbaucsek János: Negyedkori képzdmények vízföldtani adottságai
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1

Széles Margit: Az alsó- és felsöpannon határ megvonása az alföldi szénhidrogénkutató fúrások
alapnál!

G r o h o 1 y Tivadar — Molnár Károly — Hámor Nándor — R u m p 1 e r János — V a r-

g a Imre: A nagyalföldi szeizmikus mérések eredményei és feladatai
O z o r a y György: A méniökgeológiai térképezés feladatai és problémái az Alföldön
Kovács Zsolt: Nagj'körü és környékének földtani viszonyai
Csongrádi Béláné: Az üllési mélyfúrások által feltárt képzdmények
Mihályfiné Irányi Ilona: A jászladányi fúrás üledékföldtani feldolgozásának eddigi

eredményei.
Bállá Kálmán: A szanki fúrás eredményei
Juhász Árpád: Kapcsolat a tiszavölgyi és Duna—-Tisza-közi paleogén iiledékgyjtök között
Az eladásokat kiterjedt és hatékony vita követte.
Résztvevk száma: ii8

_

Május 3. Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport eladóülése a Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Osztályá-
val közös rendezésben

Elnök: Sztrókaj' Kálmán
V i n c e n t, A. E. (Manchester) : Neutron-aktivációs analizis alkalmazása az ásványtan-geo-

kémiai kutatásokban
A klubestszeren megrendezett eladóülésen az eladás nyomán élénk eszmecsere indult meg.
Résztvevk száma: 19

Május 3. slénytani Szakcsoport eladóülése
Elnök: B á 1 d i Tamás
Horváth Anna: Üj kagylócsoport a Kárpát-medence kréta idszaki képzdményeibl
Szabó Imre: Felspermi mikrofáciesek
Wagner Mária: A dunaszekcsi téglagyár pleisztocén csigafaunája és annak ökológiai értékelése
M u c s i Mihály: A soltvadkerti Petfi-tó rétegtani értékelése puhatest vizsgálatok alapján
Résztvevk száma: 20

Május 5. Eladóülés
Elnök: Kertai György
K ü h n, Othmar tiszteleti tag (Bécs) : A Tethys fejldéstörténete a szenonban
B o h n Péter — Bohuné Havas Margit — E é n á r d Tamás: Fhioreszcenciás vizsgálatok

a földtanban
Mindkét eladást élénk vita követte.
Résztvevk száma: 36

Május 10. Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport eladóülése
Elnök: Sztrókay Kálmán
V i n c e n t, A. E. (Manchester): Vas-, titánoxid ásvánj-ok a keletgrnlaudi Skaergaard gabbró-

intnizióban
Résztvevk száma: 22

Május II. Elnökségi ülés
Elnök: Kertai György
Napirend: i. május 19-i Választmányi ülés elökészitése; 2. Tokaji Vándorg3ilés; 3. Egyéb társulati

ügyek
Résztvevk száma: 4

Május 13 . Eladóülés
Elnök: Kertai György
Molnár Béla

: Eehordási területváltozások és irányok amagj ar medencében a pliocén és a pleisz-.

tocén folyamán
T. Kovács Gábor: Újabb mélyföldtani adatok a Nyirség és a Hajdúság szénhidrogénkutató

fúrásaiból
Juhász Árpád — Németh Gusztáv: Bakonyi tipusú triász rétegek a Kisalföld medence-

aljzatában (Bejelentés)
Kháti Attila: Adatok a Keszthelyi-hegységtl ENy-ra lev terület mélyföldtauához (Be-

jelentés) •

K h á t i Attila: Tortonai vulkánosság a zalatámoki terület mélyfúrásaiban ( Bejelentés)
Résztvevk száma: 34

Május 19. Választmányi ülés

Elnök : Kertai György
Napirend: I. Beszámoló az 'I. félévi mködésrl; 2. 1965. évi Közgylés; 3. Tokaji Vándorgjnílés;

4. Nemzetközi Szénkzettani Bizottság ülése; 5. egyéb ügyek
Résztvevk száma: 19

.Május 24. Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése
Elnök: N e m e c z Ern
Szántó Ferenc: Az üledékképzödés kolloidikai vonatkozásai
Az eladást kiterjedt vita követte.
Résztvevk száma: 24

Május 31. slénytani Szakcsoport eladóülése
Elnök: Csepreghyné Meznerics Ilona
Vámos Rezs: Növényi maradványok kovásodásának mikrobiológiai folyamata
Boros Ádám — Vajda Eászló: A mohák törzsfejldéstani kérdései
Nagy István: A Stomiosphaera és a Cadosina nemzetség rétegtani szerepe a mecseki felsjurában
B áldi Tamás: A felsoligocéu ,,pektunkuluszos” és ,,cyrénás rétegek” települési és sföldrajzi

viszonyai a Dunazúg-hegységben
Résztvevk száma: 35 „

június 19— 22. Tokaji Vándorgylés
Június 19:
9 órakor: gyülekezés Miskolcon, indulás külön autóbuszokkal Sárospatakra •

1 1 óra 30 perckor: Szabó József-emléktábla leleplezése a sárospataki Ady Endre utca 2. sz. ház
falán. Emlékbeszédet mondott: Kertai György elnök.

12 órakor: Szabó József-emlékülés, kiállítás megnyitással egybekötve a sárospataki Kollégium
dísztermében. Üdvözlések. Az ünnepi megemlékezést P a n t ó Gábor tartotta.

Az emlékülést követen j s z á s z i Kálmán fgondnok vezetésével résztvevk megtekintették
a Kollégium könyvtárát és múzeumát.

13 óra 30 perckor: líbéd a Kollégium Mudrány-termében
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14 óra 30 perckor: Plenáris ülés a sárospataki Rákóczi-vár lovagtermében
Elnök: K e r t a i György
K e r t a i György: Elnöki megnyitó
P a n t ó Gábor: Helyzetkép a Tokaj-Szalánci hegység és a Zempléni dombvidék földtani meg-

ismerésérl
Csepreghyné Meznerics Ilona: A Tokaji-hegység miocén képzdményei

***

A szünetben a sárospataki Rákóczi-vár megtekintése F i 1 e p Antal igazgató vezetésével.

Zelenka Tibor: Tokajhegyalja délnyugati részének földtani felépítése

V a r j li Gyula: A Tokaji-hegység hasznosítható szilikátipari ásványi nyersanyagai
Ilkeyué Perlaki Elvira: Tokaji-hegységi riolittufák kzetfizikal és kzettani vizsgálata

gyakorlati felhasználhatóságuk szempontjából
17 óra 30 perckor: A sárospataki vártemplom ásatásainak megtekintése Molnár Vera régész

vezetésével
18 órakor: Indulás Végardóra. A terület hídrogeológiáját F r i t s József ismertette.
20 óra 30 perckor: Indulás a sátoraljaújhelyi szálláshely.e

Június 20

:

8 órakor: Indulás ,,A” és ,,B” szekció tanulmányi útjára alábbi útvonalak mentén:
„A” szekció: Sátoraljaújhely: „Gyilkos kocsma”, Kórház; Füzér, Pivotka, Füzérkomlós, Kkapu,

Mátyás-forrás, Telkibánya: Ósvavölgy, Telkibánya 2. fúrás, Gönc, Fony, Csonkás, Újhuta, Komlóska,
Bolhás, Sátoraljaújhely.

,,B” szekció: Sátoraljaújhely: ,,Gyilkos kocsma”. Kórház; Köszörüpatak, Pálháza, Kkapu,
Mátyás-forrás, Telkibáuya: Ósvavölgy, Telkibánya 2. fúrás, Gönc, Fony, Csonkás, Regéci vár. Mogyoróska,
Sátoraljaújhely.

Június 2z:
8 órakor: Indulás „A.” és ,,B” szekció tanulmányi útjára alábbi útvonalak mentén:
,,A” szekció: Sátoraljaújhely: Baglyaska; Erdbénye: E'getmajor; Baskó 3. fúrás, Erdbénye:

Bamamáj; Szegi, Tokaj (ebéd, és a Bormúzeum megtekintése): Patkóbánya, ,,Eebuj kocsma”; Mád:
Bomboly, Koldu; Rátka, Abaújszántó: Bányahegj', Fehérkbánya; Sátoraljaújhely.

,,B” szekció: Sátoraljaújhely: Baglyaska; Erdbénye: Eigetmajor; Baskó 3. fúrás, Erdbénye:
Bamamáj; Szegi, Tokaj (ebéd, és a Bormúzeum megtekintése): Patkóbánya, ,,Eebuj kocsma”; Bodrog-
keresztúr, Tállya: 15. fúrás. Kopasz; Bodrogújfalu, Boldogkvára, Sátoraljaújhely.

20 órakor: Pincelátogatás borkóstolóval a Tokajhegyaljai Borforgalmi Váll. ,,Ungvári” pincé-
szetében.

Június 22:
6 órakor: Indulás ,,A” és ,,B” szekció tanulmányi útvonalán, határátlépés Sátoraljaújhelynél.

Útvonalak: ’

,,A” szekció: Szlske (Vinicky), úadmóc (Eadmovce), Kisbári (Mala Bara), Kistoronya (Mala
Tma), Nagytoronya (Velka Tnia), Izra-tó, Hemádzsadány (Zdana), Eszkáros (Skaros), Kassa (szabad
program). Hidasnémeti, Szikszó.

,,B” szekció: Szlske (Vinicky), úadmóc (úadmovce), Kisbári (Mala Bara), Nagytoronya (Velka
Tma), Kisszalánc (Slacnik), Izra-tó, Hemádzsadány (Zdana), Eszkáros (Skaros), Kassa (szabad program).
Hidasnémeti, Szikszó.

A szikszói , .Pacsirta” étteremben elköltött közös vacsora után a nagysiker vándorgylés részt-
vevi kiindulási helyeikre utaztak. A budapestiek a 21 óra 5 perckor induló gyorsvonattal tértek haza.

Résztvevk száma: 130
Június 23. Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport szakmai találkozója

E találkozón P e t r o v, V. P.: A vulkáni képzdmények ipari felhasználásának lehetségei,
Usztijev, J. K.: A vulkáni összletekhez kötött ércesedés problémái cimmel tartott kerekasztal
konferenciát meghívott szakemberek eltt.

Résztvevk száma: 16

.4. Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Csoportjának 1965. tavaszi ülésszakán

elhangzott eladásai

Április 6. Vezetségi ülés
Elnök: Nemecz Ern
Napirend: Cseh-Németh József és úáng József vezetségi tagok áthelyezése folytán megüresedett

vezetségi helyek betöltése (új vezetségi tagok: Makrai úászló és S z i 1 á g y i Albert); 1965. évi
részletes program kidolgozása; 1965. szeptemberi tanulmányút elkészítése.

Résztvevk száma: 4
Május 13. Klubdélután

Elnök: Nemecz Ern
Fülöp József: Beszámoló a Kínai Népköztársaságban tett tanulmányútról vetített képek

kíséretében
Az eladás után Szabó Imre autóbuszkirándulás keretében mutatta be a Veszprém— Graz-

i

mút Haimáskér—Öskü-i szakaszán lev bevágások triász képzdményeit.
Résztvevk száma: 17

Június II. Eladóülés
Elnök: V i z y Béla
Puskás János — O r a V e c z János: Bauxitfeküvizsgálatok (Iszkaszentgyörgy, Magyaral-

más, Gánt)
K o m 1 ó s s y György: A bauxit áthalmozódá.sa-átmosódá.sa-áttelepülése. A bauxit minségének

vizsgálata. minség eredetének okai.
Buda Tibor: A bakonyi eltér hidrogeológiai viszonyai
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Az eladóülést követen H r i s z t György a Bauxitkutató V. által végzett karsztmegfigyelési
adatokról és a bányák által kialakított jelenlegi bakonyi karsztvizhelyzetrl adott tájékoztatót.

Résztvevk száma; 33
Július 7. Vezetségi ülés

Elnök: N e m e c z Ern
Napirend: r. Rövid beszámoló az 1965. I. félévi társulati munkáról;

2. A szeptemberi nagyrendezvény elkészítésének megbeszélése
Résztvevk száma: 7

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Csoportjának 1965. tavaszi ülésszakán
elhangzott eladások

Április 8. Eladóülés
Elnök: Kovács Lajos
Juhász József: Laza üledékes rétegek kialakulása
Richter Richárd; Kzetkitörés Zobák-aknán
Résztvevk száma: 22

Április 13. Klubdélután
Elnök: V e r e b é 1 y i Kálmán
P a n t ó Gábor; Beszámoló az indiai Nemzetközi Földtani Kongresszusról (diavetítéssel)
Résztvevk száma: 17

Május 13. Eladóülés (a Borsodi Mszaki Hetek keretében)
Elnök: B e n k ö Ferenc
Félegyházi Zsolt: A Mátra-hegységben végzett geokémiai kutatás 1963 — 64. soránVet István: Erdbényei szarmata limniktís kifejldése
Résztvevk száma; 20



V. tábla

8
O r a V e c z : Szilur kzetkavicsok



VI. tábla

0 V (i V 6 c z ‘ Szilitv kozctkcivicsoh



VII. tábla



VIII. tábla

Hajós: Rioliitufa gömbkonkréciók vizsgálata
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