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ÉRTEKEZÉSEK

A SZÉXHIDRÜGÉXFÖLDTANI KÜLLOKVIUMOX
EEHAXGZOTT EEÖADÁSí^K

A HAZAI SZÉNHIDROGÉNKUTATÁSOK EREDMÉNYEI
ÉS FELADATAI

l)r. DAXK VIKTOR*

{2 ábrával, 2 táblázattal)

Köztudott tény a szénhidrogének rohamos térhódítása világszerte. Egyes, nálunk

fejlettebb országokban ez a jelenség elbb következett be, mi most éljük ezt a nagyarányú

átalakulást, tapasztaljuk annak velejáró árnyoldalait, egyre növekv elnyeit.

Nem felesleges, ha a nagy változás alapjául szolgáló szénhidrogénkészletek nünél

nagyobb mértékben hazai földbl történ biztosításáért dolgozó pionírcsapatnak, az olaj-

geológusoknak és az általuk mvelt olajgeológiának helyzetét, feladatait rövid vissza-

pillantással áttekintjük a tényadatok számbavétele eltt. Világosabban látszanak majd
a megoldandó feladatok is.

Helytálló az a megfogalmazás, mely szerint a geológia nem más, mint a természet-

tudományok Földre vonatkoztatása. Az is igaz viszont, hogy a tennészettudományok

különböz ágainak szédületes fejldése ellenére is csak azt tudjuk mondani, hogy még
ma sincs olyan módszer, mely a hasznosítható ásván }'i

nyersanyag — a mi esetünkben a szénhidrogének — biztos
jelenlétét kimutatná a mélyben, mellyel a szénhidrogének iparilag jelents

felhalmozódásaira közvetlenül rá lehetne mutatni. Meg kell jegyezni, hogy az ilyenirányvi

tudományos kutatások még csak a biztató kísérletek fejld állapotát képviselik. Vala-

mennyi ma használatos módszer tehát közvetett. A közvetett módszerek nagyarányii

fejldése, a tökéletesebb mszer- és fúróberendezés-állománnyal együtt járó nagyobb
technikai felkészültség azonban semmivel sem csökkenti a geotudományok mvelinek
feladatát és felelsségét. A feladat eg^-re nehezebb, mert az ország területe adott, a köny-

nyebb kutatási területek elfogynak és a bonyolult földtani felépítés területen, mélyben
meghúzódó szénhidrogéntelepek feltárása korszer berendezésekkel ugyanolyan nehéz,

mint korábban a primitívebb eszközökkel megtalálni a viszonylag egyszerbb felépítés

szerkezetekben található elfordulásokat. A szénhidrogénföldtan vonalán mköd szak-

emberek felelssége pedig azért növekszik, mert elegend szénhidrogén mennyiséget

kell találniok az eg^ue növekv igények kielégítésének biztosítására, a kitermelt kész-

letek pótlására.

Jelenleg igen erteljesen eltérbe került a gazdaságosság kérdése és országrmk va-

lamennyi munkaterületén serény készüldés folyik az lij koncepció megvalósítására.

Anélkül, hogy számszer fejtegetésekbe bocsátkozánk megállapítható, hogy
a kolajipar a hazai földbl rentábilis keretek között
kitermelhet készletek (kolaj, földgáz) felkutatásával és ki-

aknázásával hozhatja a legtöbb hasznot. Ami ezen túl merül fei,

mint szükséglet, azt így vagy úg>-, de meg kell vásárolni és ez esetben már más szakágak

* 1967. május 15-i Szénhidrogénföldtani Kollokviumon alhangzott elöackís.
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4 Földtani Közlöny, XCVIII. kötet, i. füzet

is közremködnek a cserealaphoz szükséges deviza elteremtése érdekében. Nagy jelen-

tség, nehéz felelsségteljes és kockázatos immka a kutatás. A már meglev anyag szük-
ségletének megfelel átalakítására kidolgozhatimk hazai, vagy átvehetünk külföldi mód-
szereket, eljárásokat a gazdaságosság növelése érdekében, de a kutatásnál a legfejlettebb

módszerek ismerete és eszközök biztosítása mellett is fennáll a nag\" követelmény : a z

ország területén kell megtalálni, feltárni, felszínre hozni
minél több, minél jobbminség kolajat és földgázt. .Am i

a meglev nyersanyag feldolgozása, átalakítása vonatkozásában általános, nemzetközi
érvényesség, az a kutatás tekintetében mindig az adott terület földtani faktorával

módosul. Azonos módszerekkel, azonos munkaintenzitással mködve az eredmények
leg\'áltozatosabb eseteit ismerjük az ,,olaj-meregetéstl" a közel-keleti, vagy az általunk

is feldolgozott romaskinói termelési méretekig, az enyhe gázszivárgástól a hollandiai

vagy nyugat-szibériai mammut gáztelepek feltárásáig.

A kolaj-, vagy földgáztelep felfedezésének egyetlen
módját ismerjük ma; ez pedig a fúrólyukak mélyítése. A fúró-

pontot pedig valakinek, valamilyen meggondolás alapján ki kell jelölnie. És itt eljutottrmk

a szénhidrogénkutatások alapjául szolgáló geotudományok mvelihez.
Végeztünk már számításokat arra vonatkozóan, mi lett volna a helyzet, ha föld-

tani mimkahipotézis, kutatási koncepció nélkül, elkutatások során a rendelkezésünkre

álló geofizikai berendezés-állománnyal az ország valamely kiválasztott területérl ,,raj-

vonalban” kiindulva csak geometriai alapon bizonyos rendszer szerint ,,átfésültük”

volna az ország egész területét. Az eredmény az volt, hogy azonos idt, eszközöket figye-

lembe véve a jelenleginél jóval kisebb kolaj- és földgázmennyiség megismerésérl adhat-

nánk számot. Elemeztük azt is, hogy ha csak eg>' módszerre vag>' területre (Dunántúl)

,,esküdtünk” volna, szintén sok ma ismert elfordulásimk még csak ,,tudatunktól füg-

getlenül létezne”. IMég élénken él emlékezetünkben a geokémiai módszerek, a gravitációs,

szeizmikus, elektromos módszerek képviseli közötti tudományos vita, a különböz
karotázs-mérési módszerek híveinek véleménykülönbsége. De utalhatnék itt a szerves

és szervetlen keletkezési elméletek közötti kutatási koncepciót érint véleménykülönbsé-

gekre is, vag>' a migráció módja és mértéke tekintetében megosztó felfogásokra.

A szénliidrogénföldtan szerteágazó — biológusok, zoológusok, kémikusok, fiziku-

sok, matematikusok, bányamérnökök, gépészmérnökök, elektromérnökök, számítógép-

szakemberek és egyéb specialisták seregeit foglalkoztató — problémáit a kolaj-
geológusok által kialakított kutatási koncepció egyesíti.
De vajon miért van világszerte ebben a komplex tevékenységben a geológusoknak irá-

njútó szerepük?

Ismeretes, hogy valamennyi hasznosítható ásványi nyersanyag bányászatánál

a gyakorlat megelzte a tudományos vizsgálatokat, hiszen egy-egj”^ tudományág éppen

a gyakorlati igényekbl, gyakorlaton ,,nevelkedve” ntt ki.

Az ötletszer fúrások helyett a szénhidrogénkutatá-
sok tudományos megközelítését a geológusok kezdemé-
nyezték. A legfejlettebb ,,közvetett” kutatási módszerek (felszíni geofizika, karotázs)

ma is a terepi földtani megfigyelésekbl indulnak ki és az innen nyerhet tapasztalatokat

fordítják le az elektronika, matematika, fizika nyelvére.

Utalhatunk itt a magv'arországi kolajkutatások hskorára, amikor felszíni meg-

figyelések alapján térképeztek és állapítottak meg szerkezeti, települési rendellenességeket

,,anomáliákat” és hogy ezek az így kimutatott szerkezetek szénhidrogéntárotó képzd-

ménj'eket is tartalmazhatnak, azt a közel-távolabbi környezet kibúvásain, vagy kis-

mélység elfordulásain szerzett tapasztalatok alapján feltételezték (Budafa-Lovászi,

Bükkszék, Egbell, Demjén, Bujavice).
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Dauk: A hazai szénhidrogétikutatások eredniénvei 5

Az eredményes kutatások által feltárt területek alapos geológiai tanulmányozása

nemcsak telepképzdési elméleteket, csapdák, felhalmozódások kialakulására vonatkozó

általánosításokat eredményezett (H u n t antiklinális elmélete, T h i e 1 e kísérlete stb.)

de alapiü szolgált a geofizikai mérések földtani értelmezéséhez és kutatási használható-
^ ságának kritikai megítéléséhez (Eötvös L., Böckh H), vagy a fiatal képzd-
‘ mények vizsgálatait egyedül célravezetnek tekint általánosításához (Pávai
“Vájná F.)

“ A már kolajtermel Magyarország a mélyfúrások útján jelents új, addig ismeret-

len anyagot szolgáltatott a geológusoknak a mélyföldtani viszonyok megismeréséhez és az
‘ akkori helyzet termelési eredményekkel is igazolta az antiklinális elméletet és a gravitá-

‘ ciós módszer használhatóságát. Az ország mélyszerkezetére vonatkozó szórványos fúrási

“ adatokon, majd gravitációs felmértségen alapuló egyre ifjabb elképzelések részben pozitív

és kedveztlen eredmények esetén, részben negatív irányban befolyásolták a szénhidrogén-
“ kutatásokat (B ö c h H., L ó c z y L., Vitális I., P a p p S.,T e 1 e g d i R o t h K.,

"Pávai Vájná F., Vadász E., Schmidt E. R.
, Kertai Gy. ).

^ A mezozóos rögökben és felettük feltárt szénhidrogénelfordulások (Pusztaszent-

lászló, Xagylengv-el) új lehetségeket nyitottak, inig a paleogénben megismert kolaj-
' és földgáztelepek (Bernjén) gi'akorlati eredményekkel támasztották alá az e rétegsorokra
* vonatkozó korábbi földtani elképzeléseket.

I' A kolaj geológia tudományának egészen újszer m-
velését és ennek megfelelen a kutatási perspektívák és

'a kutatás metodikájának forradalmasítását jelentette
az a koncepció (Kertai Gy. ),melya kutatás figyelmét a ,,ki-

^ ugróan nyilvánvaló szerkezetekrl” a sztratigráfiai, lito-
' lóg iái csapdák felkutatására irányította.
’ A szénhidrogének keletkezési körülményeirl és vándorlásuk módjáról, irányáról,
“ mértékérl hosszii ideig kvalitatív elképzelések uralkodtak. Ma már a tengeri beltavi

^ üledékösszletek szerv'esanyagtartalma alapján becsülhetjük az adott területen a geológiai

idk alatt várhatóan képzdött szénhidrogének potenciális mennyiségét és az egj-es kép-

zdmények üledékképzdési, sztratigráfiai, tektonikai viszonyainak tanulmányozása alap-

ján iránjthatjuk a közvetett és a méh-fúrásos kutatásokat azokra a helyekre, ahol a szén-
* .lidrogénkeletkezés és felhalmozódás fentiek szerint legi'alószínbbnek ítélhet. Igen

I' nagy segítséget ni.’újtanak ehhez az egvne fejld, fleg szeizmikus geofizikai, az egyre
' több információt adó karotázs módszerek és eszközök, a nagyobb mélységekbe hatoló
' is jobb magnyereséggel, fúrószáras rétegidzsgálatokkal jellemezhet méhdúróberen-

dezések.

^ ^Mindezekhez hozzájárul az anyagvizsgálati módszerek fejldése a legkorszerbb
® mszerek és eszközök bevonásával és a kutatások széles skáláján mköd szakemberek

kollektív együttmködése. A geológusoknak tehát szakmai tudásuk kiegészítésére egyre
' Itöbbrét technológiai ismeretanyagot kell elsajátítaniok. ^Mindezekkel az újabb mód-
^iízerekkel, eszközökkel felfegj'verkezve kell kialakítani azokat a kutatási koncepciókat,
’ melyek alapján a közeljöv és a perspektivikus kutatásokat tervezni és kivitelezni kí-

“'vánjuk.

Nagyon találóan jegyezte meg X. E. Pratt: ,,Az olaj az emberek elméjében

'található meg”. A valóságot egyre jobban megközelít elméleti modellt keU kialakíta-

-lunk a mélyföldtani viszonyokról és abba belehelyeznünk a legújabb összegezések és

^'értékelések alapján a lehetséges felkutatásra váró szénhidrogénelfordulásokat. Miután
^ ÍZ el- és fúrásos kutatásokat a fentiek szerint végezzük, az újabb kolaj- és
'földgáz mezk e tekintetben esetenként jó modellrl és
sikeres tervekrl tanúskodnak.
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Földtanilag a térképen már nem „fehér foltként” nyilvántartott területeken, így
hazánkban is a szénhidrogénkutatások újabb eredményei elssorban a megválto-
zott geológiai kutatási koncepció, a nagy mszerek fel-

bontóképességének és teljesítményének növekedése és
a mélyfúrási technikafejlödése kapcsán jöttek létre. Bizonyos elgondo-

lásaink vannak a perspektivitás megítélésében és jelents lépést tettünk a kutatási

területek sorrendiségének jobb megválasztása terén, de azon törvényszerségek, melyek
a hazai szénhidrogéntelepek eloszlását meghatározzák, még javarészt ismeretlenek.

A földtudományok ezen a ponton kapcsolódnak legszorosabban a gazdasági,

financiális problémákhoz. A szénhidrogénkutatásoknak nem célja a sok fúrás
(valamikor ilyen szemlélet is volt) hanem az, hogy a kutatófúrások olyan kolaj- és föld-

gáztelepeket találjanak, tárjanak fel, melyek nyereséggel, rentábilisan mvel-
hetk. Minthogv’ a cél tudományos és gazdasági jelleg egyaránt, a kutatásokat a követ-

kez szempontok alapján kell végezni. Tudományos vonatkozásban:
a hazai geotudományok tárgyidszaki helyezetének az adott kutatási terület, jelen esetben

Magyarország speciáhs földtani viszonyainak a nemzetközi tudományos kutatások ered-

ményeinek hazánkra vonatkoztatható felhasználási lehetségeinek legmesszebbmen
figyelembevételével. Gazdasági téren: el kell végezni a kutatandó terület fenti

szempontok szerinti értékelését. Meg kell vizsgálni, mit kell kockáztatni. Fel kell mérni,

hogy a kockázatvállalás sikeressége esetén mi a várható nyereség, ideg kell határozni,

mik a siker esélyei és milyen módon lehet azokat növelni.

^Iinthog>' a feladat megítélése csak nagyságrendi lehet, a kutatás ezen szakaszá-

ban matematikai szempontok, számítógépek alkalmazása nem jöhet számításba. A poten-

ciális nyereség értéke és a kockáztatott kutatási költség aránya azonban a döntést meg-

határozóan befolyásolja. A kutatással feltárt telepek, ha azok termelése aránytalanul

nagy költséggel jár, nem jelentenek gazdasági eln\-t. Természetesen ezeket a szempontokat

országosan kell vizsgálni, mert egyik kutatási terület gazdaságossága kompenzál-

hatja a kevésbé eredményes területeket. Hazai tapasztalatok alapján is mondhatjuk,

hogy a nagyobb, jelentsebb elfordulások kutatásának és mvelésének ,,árnyékában”

a kisebb telepekkel foglalkozás is rentábilissá válik.

Itt keU megemlíteni a kutatási tervek rugalmas, menetközben változtatásának

jelentségét és szükségességét. Az elz évben készült tárgyévi tevékenységünk tervét

kedvezen befolyásolják, de eg\uittal változtatásra is ítélik a pozitív kutatási eredmények.

Sikeres kutatás esetén a nagyságrendi becslés alapján meghatározott szakember- és

eszköz-összevonást (koncentráció) kell eszközölni, mint ahogyan azt Xag\dengyel, Hajdii-

szoboszló, ÜUés, Szánk, Soltvadkert, Mezcsokonya, -A.lgy esetében tettük. Egyidejleg

azonban a továbbfejleszt és felderít kutatások arányában ésszeríí hányaddal szerepelje-

nek új területek kutatási-fúrási tervei is.

A kutatási tervek sikeres megvalósításához vezet
11 1 dönt fontosságú tényezi azonban az emberek. Az emberek,

akik a koncepciót, az elméleti modelleket kialakítják, mszereket, eszközöket gj'ártanak,

analizálnak és szintétizálnak, gondolkodnak, alkotnak, kiviteleznek, eg\-szóval dolgoz-

nak. A ,,homo sapiens” és ,,homo faber” tevékenységéhez szakmaszeretet, alkotókedv,

rátermettség, ezenkívül lehetség, feltételek is szükségesek. Nemcsak a kutatási elvek,

a gépek, mszerek, eszközök vonalán, még ezen a téren is látunk ,,hatásfoknövel”

lehetségeket.

Világszerte egi^re nagyobb méreteket öltött az a veszély, hogy számos, a h a-

tékonj'ságra, az alkotásra káros tényez befolyásolja
a szakembereket, így a geotudományok mvelit is. Ezek a káros befolyások

elvonják figyelmüket, idejüket érdenibeni tevékenységüktl. Tkés viszonylatban a kuta-
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tst megnehezít magántulajdon bonyolult jogi útveszti, a tzsde, a részvények, nálunk

a munkahely, munkaid, szabadság, nyereségrészesedés, nyugdíj, prémimuok, szervezés,

az ,,illetékes szervek” megsokasodása, tájékoztatás, adminisztráció, bürokrácia, beosztá-

sok megszerzésének lehetségei; mindkét oldalon a presztízs, személyi kérdések és ezek

megszámlálhatatlan változatai szerepelnek.

A geotudományok képviseli kulcsemberek, s mint ilyenek, a legfon-
tosabbak az olyan intézményeknél, melyek szénhidrogénkutatással, bányászattal

foglalkoznak. l"gy is mondhatnánk, hogy ezek által lerakott alapokra épül a többi

felépítmény. Csökkenteni kell a papírmunkát, az adminisztrációt, mert ezzel a szakmától

való eltávolodás jár együtt. Több lehetséget kell adni a hivatás
elmélyült mvelésére. Ez a kérdés könnyebben megoldható, mint a Föld

mélyének megismerése, mert itt emberek alkotta konvencionális változásról van szó.

1961-ben Bázakerettyén, 1964-ben Szolnokon, a Magyarhoni Földtani Társulat

rendezésében kolajföldtani vándorgyléseken tekintettük át a dunántúli, majd az al-

földi tájegységek szénhidrogénkutatási eredményeit.

Most pedig lássuk milyen eredményeket értünk el az elmúlt hat esztendben.

Azért választottuk ezt az idszakaszt, mert K e r t a i G y. új koncepciókkal bvített

szintézisét adta az 1945 1960 tartó periódusnak. Msszatekintést és elreniutatást

egyaránt összegez munkája óta ily nagy fórum eltt nem tekintettük át szénhidrogén-

kutatásainkat. Áttekintésünket a részfeladatok ismerteti hivatottak kiteljesíteni.

Tevékenységünk geológiai alapját azok a mmikálatok szolgáltatták, melyek célja

a magyarországi szénhidrogénkutatások lehetségeinek, várható eredményeinek tárgyila-

gos sokoldalú felmérése volt.

Kertai G y. irányításával 1961-ben, majd 1964-ben a tárgyidszaki adatok

figyelembevételével, különböz módszerekkel felbecsültük a Magyarországon képzdhe-
tett ún. potenciális szénhidrogénkészleteket. A munka megvitatásában a KGST tagálla-

mok szénhidrogénkutatásait vezet geológusok is résztvettek.

Az ország niélyföldtani ismeretanyagának bvülésével a medenceterületek be-

osztását tovább részletezhettük, finomíthattuk, szerkezeti viszonyokat tükröz térképeink

pontosabbak lettek és a szénliidrogénelfordulások várható helyeit többek között a lel-

helyek eloszlásának, azok törvényszeriíségeinek megállapítására törekvésünk segítik.

A területi értékeléshez a sokoldalú vizsgálatok közül, a keletkezésre, vándorlásra vonat-

kozó korszer tudományos megállapítások új szempontokat adnak a perspektívák meg-
ítéléséhez és az ipari kutatások irányvonalának meghatározásához.

Jelenleg folyamatban van a sorrendiség és a kolaj- földgáz arány és eloszlás pers-

pektivitásának korrekciója a potenciális készletek revideálásával egyidejleg. Az ed d i-

gi eredmények és az i'ij adatokon nyugvó számítások azt
mutatják, hogy az akkori becslések nagyságrendileg helyes-
nek bizonyultak.

1945-ben Magyarországon 8 helyen ismertünk kolaj- és földgázfelhalmozódást.

1960. évet áprilisig figyelembe véve ez a szám 36-ra emelkedett. E)z a kutatási szakasz

három nagy elfordulás feltárásával alapvet változást okozott az ország

energiagazdálkodásában. Ezek voltak; Nagylengyel (kolaj) Hajdúszoboszló (földgáz),

Békés (Pusztaföldvár: kolaj- és földgáz). Jelentségük; kolajtermelésünk növelése,

az országos gázprogram beindítása. 1960 1967. évek között további 50 elfordulás fel-

tárásával ez a szám 86-ra emelkedett. 1960-ban Ebes, Kaba-É, Kecskemét, Mezhegyes,
Nagykrös-D, Nagykrös-Kálmánhegy, Rém, Szentgyörgyvölgy, Vízvár; 1961-ben

Bak, Battonya-K, Pusztaszölls, Vétyem-K, Zagyvarékas; 1962-ben Ikervár, Kimmadaras
Szarvas, Tarany, Üllés, Zagyvarékas-É, Végegyháza; 1963-ban Demjén-Pünkösdheg\',

Farmos, Görgeteg-Babócsa-K, Iharosberény, Mihályi-fels, Xagyrécse, Túrkeve, Zala-
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tárnok; 1964-beu Belezna, Martf, Mezcsokonya, Nagykör, Ölb, Pusztaszölls-K,

Soltvadkert, Szánk, Tiszapüspöki, Turgony, \"ése; 1965-ben Algy, Kiskundorozsnia,

Nagyatád, Szécsény; 1966-ban Cegléd, Deszk, Tázlár, Tótkomlós, Karcag-Bucsa, Budafa

mélyszint.

Az eladás elliangzása óta a dél-alföldi Ásotthalom ipari jelentség kolaj

-

termelést adó felderít-kutatófórása 51 -re, azaz összesen 87-re növelte a fenti számokat.

A lényegbevágó változást a szankiés az algyi kolaj-
ésföldgáztelepek felfedezése okozta, melyek kolajterme-
lésünk szintentartását az országos gázprogram kiszéle-
sítését. egyben a gáztáv vezeték hálózat további növelését
tették lehetvé.

A földtani képbl kialakított kutatási elvek alapján rangsorolt és kijelölt terüle-

teken végzett mérések során geofizikusaink ez id alatt az Alföldön 108 db, a Dunántúlon

41 db mélyföldtani alakulatot, összesen 149 szerkezetet mutattak ki.

Hét év alatt 159 területen folytattunk niélyfúrásos kutatást és ezek közül 50 terület

volt eredményes, ami 3i,4°o-os produktivitást képvisel (1945-ig 23 °o volt).

A kutatás intenzitására jellemz, hog\’ 1935— 1960-ig összesen 1418 db kutató-

fiirást mélyítettünk 2 267 731 m hosszban. 1960— 1967 között az 1143 db kutatófúrás

2 035 308 m-ével csaknem azonos mennyiséget képvisel.

A kereken 5 mrd B't kutatásra fordított költség mintegy 50 mrd Ft-ban kifejez-

het potencionális értékben jelölhet meg.

Gázkészleteink alakulása: 1967. január i -én 80 mrd m^-t tartunk

nyilván ipari éghet készletként, 1967. január i.-ig kitennelve ii mrd m-‘. Összesen
91 mrd ni^ eddig feltárva, illetve kitermelve.

1960. január i-én ipari éghet gázkészlet 4,5 mrd m^ volt, január i-ig kitermelve

5,6 mrd ni^. Összesen 10,1 mrd m^ addig feltárva, illetve kitermelve.

A vizsgált idszakban a kiindulási évhez viszonyítva a növekedés nyolc-
szoros.

1966-ban kereken 48 mrd m^ volt az ismert ipari gázkészlet, 1967-ben pedig kere-

ken 80 mrd m^-t ismerünk ipari készletként.

Tehát gázkészletünk eg\’etlen év alatt az 1935 — 1966-ig talált gáz mennyiségének

71%-ával növekedett.

Ez a mennyiség a jelenleg felmérhet igényeket figyelembe véve 38 — 40 évre
biztosít ellátottságot. 20 mrd ni^-nyi CO, vagyonunk Közép-Európábaii

els helyen áll. Elértük már az 1,5 mrd uF/év szénhidrogéngáz termelési mennyiséget.

A kolajtermelést 1,75 millió to/év stabilizáltuk. Potenciális készletként becsült szén-

hidrogénvagyonunknak 43- 45°o-át találtuk meg, és a jelenleg ismert földtani alaku-

latoknak közel azonos százaléka került megkutatásra.

Lényeges változás állott be az eredményes kutatási területek, valamint a remény-

teljesnek megítélhet kimutatott mélyföldtani alakulatok területi elosztásában már

1957— 58-ban, azóta ez az eltolódás az Alföld javára fokozódott. Míg az 50-esévek eltta

dunántúli medencék területei voltak legeredményesebbek és legreniényteljesebbek, ma
már ott tartunk, hogy a hazai reményteljes szerkezetek 86°(,-a jut az Alföldre és 14%-ot

tarthatvmk nyilván a Dunántúlon.

Ez a helyzet figyelmeztet minket arra, hogy a dunántiiU területek munkaigénye-

sebb, nehezebb elkutatási feladatainak megoldása érdekében továbbra is módszeresen

folytatnunk kell kutatásainkat. Természetesen erink nagyobb hányadát a gyorsabban

realizálható alföldi területekre csoportosítottuk.

Az ország 93011 km- területébl ma 74 100 km- területrészt tekintünk szén-

hidrogénkutatásokra alkalmasnak. Ebbl mint elsrend per.spektivikus területet az Al-
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földön i8 200 km--t, a Uunántiiloii pedig 2 loo kni--t vehetünk figyelembe, azaz a kuta-

t:isra alkalmas összterület 27%-át. líz azonban nem zárja ki annak a lehetségét, hogy

a jelenlegi földtani ismeretek alapján harmadrendnek megítélt területeken a kutatások

reményét feladnánk. Az említett kutatási koncepció a mélyfúrási kutatás sorrendjére

vonatkozik, a jelenlegi mszaki feltételek és a gazdaságosság figyelembevételével.

igóo-ban 164 km- volt az összes szénhidrogéntároló terület a felszínen mérve.

Kz a szám rgój-ben 407 km--re növekedett az alábbi megoszlásban:

263 km- Alföld

144 km- Dunántúl

Cüj-tartalmú terület, 37 km-:

31 km- Dmiántúl

6 km- Alföld

Elért eredményeinket a kutatási módszerek, mszerek és a technika

fejldésének és nem utolsósorban jó felkészültség, aktív kutatógárdánknak köszönhetjük.

Geológusaink egységes földtani szervezetbe tömörítve a sokoldalú anyag-

vizsgálat, az elemz munkák magasabb színvonalának megfelelen kialakított szintézis

és kutatási koncepció alapján adhatták meg a feladatokat az elkutatásoknak. Kifejl-

dött a gyümölcsöz együttmködés más nyersanyagkutató iparágak: bauxit, urán, k-
szén, érc, vízkutatás, egyetemeken — Eötvös I^oránd Tudományegyetem, Szegedi József

Attila Tudományegyetem, ^Miskolci Xehézvegyipari IMszaki Eg>’eteni, ^"eszprémi

Xehézvegyipari Egyetem — dolgozó szakeniljerekkel szerzdésekben rögzített keretek

között. Szélesedik az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt Földtani SzeiA’ezetének hagyo-

mányos együttmködése a iMagyar Állami F'öldtani Intézettel és az Eötvös Loránd

Geofizikai Intézettel.

Ott vannak geológusaink a iMagyar Tudományos Akadémia, a Központi P'öldtani

Hivatal Szervezetében és aktív szerepet visznek a METESZ keretén belül is.

Szeizmikus üzemünk ma már nemcsak modern és a mai igényeket

kielégít berendezésekkel rendelkezik, hanem eljutott a komplex geofizikai kutatás fokára.

(St szorosan együttmködik az EEGI-vel.) iMszer, eszköz, szakember vonatkozásban

korszeren ellátottnak tekinthet.

Az Alföldön 139 db, a Dunántúlon 71 db, tehát összesen 230 db szeizmikus mód-
szerrel mért szerkezetet ismerünk.

ÍM él y fúrási geofizikai tevékenységünk is korszer. Bevonultak mérési

módszereink közé nemcsak a külföldön meghonosodott legújabb eljárások, hanem olyan

magyar találmányok is, melyek speciális hazai viszonyainknak (nagy hmérséklet, túl-

nyomás) megfelelnek. A karotázsértékelések 97%-át a rétegvizsgálatok igazolták. Ter-

vezés alatt áll egy korszer nagymyomásií és hmérséklet szonda és kábelvizsgáló

állomás.

A mélyfúrási tevékenység új, korszer nagyteljesítmény berendezések

segítségével ma már lehetvé teszi számunkra, hogy a Magyar-medence legvastagabb

üledékösszleteit is feltárhassuk, és ezáltal nemcsak újabb energiakincset nyerhessünk, de

közvetlen adatokat kapjunk országrmk földtani felépítésének megismeréséhez. A 20 m-t

meghaladó magkihozatal és a fúrószáras rétegvizsgálatok igen nagy lehetségeket nyi-

tottak ezen a téren.

III. ötéves ter\'ünkben ötezer méteres mélységek mélyfúrásos megkutatása szere-

pel, és úgy tervezzük, hogy 1970 után már mszaki felkészültségünk olyan lesz, hogy
i a mélyebb, hatezer méteres inéETúrások eredményes kiképzése is lehetvé válik. Ivnnek

j

a költséges tevékenységnek (fúrásonként 40— 60 millió Ft) indoklását az elmúlt év kézzel-

I
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fogható eredményekkel is támogatta. A budafapusztai régi mez területén méljdtett két

nagymélység fúrásunk 4000 m-nél nagyobb mélységben a neogén összlet alatt megnyi-
tott mezozóos rétegekbl ipari jelentség szénhidrogéntermelést szolgáltatott a kísér-

leti mérések során.

A mélyfúrások átlagmélysége növekv irányzatú: 1963-ban 1530 m, 1964-ben

1740 m, 1965-ben 1780 m. 1966-ban 1850 m, ez azt jelenti, hogy az elmúlt években átla-

gosan: 350 ezer fúrási méter/év a jövben mind nehezebb feladatokat ad. A technikailag

könnyebben kivitelezhet sekélyebb fúrások száma csökken, bár egy-egy eredményes,

nagyobb terület (vSzank, Algy) egyideig még kiegyenlíti a mélység felé eltolódás ütemét.

A nagyobb mélységek kutatása nemcsak a mélyfúrási szakemberek számára, hanem az

egész kutató kollektívára sokkal nagyobb feladatot ró.

Miután a szénhidrogénkutatások vonalán a kutatófúrás eredményesség esetén

termel objektummá váhk, érdemes a nagvnnélység fúrásokkal kapcsolatban egy kis

mszaki földtani áttekintést is tennünk, hogy ezirányú feladatainkat világosabban lát-

hassuk.

A nagymélység fúrások tekintetében elrehaladottabb Uimántúlról is megállapít-

hatjuk, hogv" a 3 o o o m- nél nagyobb mélységek megismerése még
nagyon kezdeti állapotban van. Fokozottabban vonatkozik ez a megálla-

pításunk az Alföldre, az itteni kisebb mélységek eredményessége és reményteljessége

miatt azonban még nem annyira sürget ez a probléma. A Dunántúlon található 1965-el

bezárólag számított idtartamra vonatkozóan az ország legnagyobb kolajelfordulása.

A világstatisztikát figyelembe véve a kolaj és földgázkészletek több mint fele mezozóos

képzdményekben tárol.

Nálunk a mezozoikmn alaposabb kutatásához nagymélység fúrások szükségesek.

A földtani igényeknek megfelelen fúróberendezés-állományunkat iigy kell összeválogat-

nimk, hogy 2— 3 berendezés a 4500 — 6000 m, 7 — 10 berendezés a 3000— 4500 m és 18— 22

berendezés az 1000— 3000 ni mélységszakaszok kutatására legyen alkalmas. 1949 óta

kereken félszáz 3000 m-nél mélyebb fúrást telepítettünk (fleg a Dunántúlon), melyek

közül a legnagyobb mélységet a Nagylengyel- 108. (4409,5 m) érte el. A 111 é 1 y k u t a t á s

elmaradottsága a hazai kolajipar múltjához viszonyítva
elssorban az ország földtani adottságaival kapcsolatos.
A mélyben települ omlásra hajlamos, nagynyomású sósvizet és gázt tartalmazó, öbht-
iszapot elnyel rétegek, a világátlagnál jelentsen kisebb geotermikus gradienssel együtt-

járó nagy hmérséklet nem teszi lehetvé, egy az egyben alkalmazni a fejlett koljaiparral

rendelkez országok korszer eszközeit, technikáját, technológiáját, mely országokat

fúrástechnikai szempontból kedvezbb földtani adottságaik nem kényszerítettek ilyen

nehézségek leküzdésére, elhárítására. Különleges iszap, cement-technológiánkat, karotázs-

eszközeinket zömmel magimknak kell kialakítani.

Az elmondottak alapján világos és a következ eladásokból még jobban kidom-

borodik, hogy a szénhidrogénkutatásoknak milyen nagy a tudományos jelentségük

a gazdasági vonatkozásokon tiilmenen. Fzt nem kell külön hangsúlyoznunk, csak mint

tényt rögzítjük. Központi adattárunk tevékenységébl kitnik, hogy dolgozói idejük

jelents hányadát fordítják a különböz szerveknek nyiijtott adatszolgáltatás nnmká-

jára. Nincs ma már egyetlen iparág vagy tudományos intézmény, mely folya-

matosan ne érdekldne az új földtani eredmények után, melyeket mélyfúrásaink

szolgáltatnak.

Mellékelten 1960-tól évenkénti összefoglalást adunk a kutatási eredményességrl.

Ezekkel a gondolatokkal adom át a szót munkatársaimnak, akik mködési terü-

letük egy-egy szakaszáról adott beszámolójukkal kiegészítik összefoglalómat és áttekintést

nyújtanak a kolajipari földtani szervezet fbb mködési területeirl.
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2. ábra. A magyarországi kolaj- és földgázipar prognózistérképe. Jelmagyarázat: i. I. rend
jierspektivikus terület, 2. II. rend perspektivikus terület, 3. III. rend perspektivikus terület, 4. Kuta-

tásra alkalmatlan terület

Fig. 2. Prognosis map of the Hungárián oil and gas industry. Hegcnd: i. Prospective area
of the ist order, 2. Prospective area of the 2iid order, 3. Prospective area of the 3rd order, 4. Un-

prospective area

^Magyarországi mélyfúrások összefoglaló táblázata 1960— 1967-ig

Tabulation of deep drillings performed in Hungary front 1960 to 1967

I. táblázat — T able I.

Év
összes kutatófúrás összes fúrás

db in db ni

1960 164 326 881,0 25 « 422 285,3
1961 i65 278 821,2 239 397 43.3,2

1962 17^ 291 914,7 289 472 509,9
1963 194 312 826,2 273 416 742,3
1964 13 297 106,8 217 377937,6
195 146 267033,3 196 3.30 133,3
1966 I.l.T 260 722,9 188 344 736,4

ip6o :967-ig megkutatott terület összesen: 159 db
Kredményes ,, 50 db
l'lredménytelen ,, 109 db
Kredményesség %-ban: 3i.4°o
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lyOo. év lyoi. év

Területek Kredménye Területek Eredménye

Ivbes gáz Bak olaj

gáz Battonva- Kelet
Kálmáncsía Bujahegv " 0
Kecskemét CO.gáz Csácsbozsok 0
Kerkáskápolna 0 Kánvavár 0
Mezhegyes olaj -- gáz Kiskunfélegvháza 0
Nagykörös-Dél gáz Kajosmizse 0
Nagykörös-Kálmánhegy . . olaj gáz Nagvkörös-Hangács 0
Öriszentpéter 0 Pusztaszöllös olaj r CO ; gáz
Kém gáz Vétvem-Kelet gáz

II

Szentgvörg\'\’ölgv gáz Zagvvarékas CO, gáz
1 Vízvár olaj r ,?áz

1960-ban megkutatott terület összesen: 12 db 1961-ben megkutatott terület összesen: ii db
Hbböl eredmén%'es: 9 db (75%) Kbböl eredményes: 5 db (46%)
Kredménytélén

: 3 db (25%) l'.redménytélen: 0 db (54%)

1962. év 1963 év

Területek lEredménye Területek Eredménye

Uaktüttös 0 Balmazújváros 0
Búcsúszentlászló 0 Bugyi 0
Bükkszék-Észak 0 Budafa Oltáré 0
Dióskál 0 Buzsák Észak 0
Kbes-Észak 0 Buzsák Njnigat 0
llajdüszovát 0 Demjén Pünkösdhegy . . . olaj

Ikervár Cüo gáz Érsekcsanád 0
Kimmadaras gáz Farmos CO, gáz
Nagyiván 0 Fedémes gáz
Nyirmártonfalva 0 Füzesgvarmat 0
I'ölöske 0 Gelse 0
Pötréte 0 Görgeteg-Babócsa-Kelet gáz

0 Hajdúhadház 0
Semjénháza 0 Hajdúnánás 0
Somogyudvarhelv 0 Iharosberény gáz

1 Sükösd 0 Józsa 0
Szarvas COa gáz Kaba-Dél 0
Tarany olaj Kám 0
Táborfalva 0 Kecskemét-Nyugat 0
ÜUés ... lyábod 0
Zagyvarékas-Kszak COj gáz Mihályi Fels gáz

Végegvháza gáz Misefa 0
Nagj'récse olaj

Nyirlugos 0
Okorág 0
Örkénv 0
Öttömös 0
Pat 0
Pitvaros 0
Szenta 0
Túra 0
Túrkeve gáz
Vasvár 0
Vöckond 0
Zalaudvarnok 0
Zalatámok gáz

1962-ben megkutatott terület: 22 db 1963-ban megkutatott terület: 36 db
Kredményes: 7 db Eredményes: 9 db
Kredménytelen

:

13 db Eredménytelen

:

27 db
1Eredményesség %-ban: 31.8% Eredményesség %-ban: 25%
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1964. év 1965- év

Területek Eredménye Területek Eredménj'e

Andomaktálva 0 Algyö olaj — gáz
Belezna olaj Bolhás 0
Borgáta 0 Irsapuszta 0
Bükkszék-Xvugat 0 Jákó 0
Kgerlövü 0 Jászberénv-Nvugat 0
Iváné 0 Karcag-Bucsa gáz
Káld 0
Kehida 0 0
Kengj'el 0 Mindszent 0
Kerecsend 0 0
Kotormánv 0 Nagyatád olaj

Kutas 0 0
Martf COi gáz Noszvaj 0
Mesteri 0 0
Mezöcsokonva é. gáz -r CO 2 gáz Rinyaszentkirálv 0
Miske 0 Sávoly 0
Nagykör nitrogén, CO. gáz CO. gáz
Nemeskolta 0 0
Ölbö CO. gáz Tura-Észak 0
Pördefölde 0 0
Pusztaszöllös-Kelet olaj ^ gáz Vinár 0
Rábasömjén 0
Sári 0
Soltvadkert é. gáz 4- CO. g:íz

Sótonv 0
Szánk olaj - gáz
Szettgotthárd 0
Tiszapüspöki CO. gáz

Turgony gáz

jhartván 0
Vése gáz

Zalalövö 0
Zalaszentmihálv 0

1964-ben megkutatott terület: 33 db 1965-ben megkutatott terület: 21 db
Eredményes: II db líredményes: 5 db
Ivredménvtelen

:

22 db Eredménytelen

:

16 db
Eredményesség %-ban: 33 . 3% Eredménj’esség “o-ban: ^ 3 ,

8%

1966. év 1967. év

Területek Eredménye Területek Eredménj^e

Búcsúta 0 Budafa mélyszint, kutató gáz
Berzence 0
Cegléd olaj

Deszk olaj + gáz
Diósjenö 0
Jászszentlászló 0
Kisdobsza 0
Komlósd 0
Magj'ardombegyháza .... 0
Mezökovácsháza 0
Nagybajom 0
Négj’es 0 -

< irtaháza 0
Öreglak 0
•Sellye 0
Szánk-Dél 0
Tabdi 0
Takácsi 0
Tét 0
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1966. év 1967. év

Területek Kredménye Területek Eredménye

rázlíir ^áz
Tótkomlós olaj

Fkk 0
Üllés Észak-Nyugat .... 0
4ákánv 0

1966-bau megkutatott terület: 2+ db
ICredményes: 4 db
Kredmény teleli: 20 db
F.redményesség °o-l)an: 16,6%

Results and tasks of hydrocarbon prospecting in Hungary

Dr. V. DANK

The rapid growth of the utilization of hydrocarbons is a world-wide phenomenon.
In Hungary as well oil and natural gas play an ever increasing role in the nations’s power
economy. One of the principal conditions of this large-scale change-over consists in the
actitdties of petróleum geologists exploring and discovering new commercial hydrocarbon
occurrences.

Search fór the methods of economical oil prospecting has led to the conclusion
;that the highest profit can be obtained by the exploitation of the hydrocarbon accumula-
tions of our country.

I
The fact, that the territory of Hungary is limited, and the easily explorable areas

(continuously decrease, compels earth scientists to solve ever more and more difficult

tasks in order to locate and make available fór exploitation the still prospective hydro-
carbon resources. A higher level of management, investigation, analysis and symthesis
as well as the use of improved techniques are required fór the best approach to prospect-
ing. Our knowdedge of surface geology has to be further developed by the more effective
use of indirect methods and by higher standards and complexity of direct methods applied.

Since prospecting fór hydrocarbons is the most expensive of all types of investi-
gation, fór theoretical conclusions of scientists may involve colossal gains as well as ini-

predictable losses, the risk of prospecting is high. The geologist’s task is to reduce the
risk and to ensure the highest possible economic efficiency of deep drillings.

Geoscientists have to focus their attention and efforts, first of all, on the solution
of the manifold, intricate problems of research and prospecting. They should be exempt
from any superfluous administrative w'ork, as it takes them off their reál object. More
possibilities fór the practice of our profession !

With the growth of the mass of information on the subsurface geology of this
coimtry', geological classification of the basins has become more accurate, as reflected
by detailed maps of the various areas. The better understanding of the law’S of distribution
of hydrocarbon occurrences pro\ddes a soimder basis fór oil- and gas-prospecting.

To be able to formulate the tasks of petróleum geologists, firstly the results hitherto
obtained must be considered.

Before 1945, in Hímgary, 8 commercial oil and gas occurrences had been on record.
By 1960 this figure attained 36. This period brought radical changes in the nation’s
power balance by the discovery of three important occurrences: Nagylengyel (oil),

Hajdúszoboszló (gas), and Békés—Pusztaföldvár (oil, gas).

Between 1960 and 1967, additional 50 deposits have been discovered—the number
of the knowm hydrocarbon occurrences has risen to 87. Important results have been attain-
ed by prospecting near Szánk (oil, gas) and Algy (oil, gas).

During these seven years, deep drillings have been carried out in 159 areas, 50 of
which have proved productive. 1,143 exploratoiA^ drill-holes have been suidí with a totál
metrage of 2,035,308 m. Over the same period geophysical measurements have located
149 new subsurface structures.
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Thaiiks to the above results, Hungary ’s oil output has been stabilized at 1.7 to
2.0 millión tons per year, and gas resources enougli fór several decades have been dis-

covered. The country’s gas reserves have increased to 8 times the 1960 figure. This pro-
vides an output of 3,000,000,000 to 4,000,000,000 per year fór several decades.

43 per ceirt of our totál potential hydrocarbon resources have so far been explored.
líxploration of the rest requires a considerable surplus of rrreans, labour, and supplies,

as prospecting has necessarilj- sílifted to deep zones. While the present-day depth of

our drill-holes averages 1,600 to 1,700 m, by 1970 the average depth \\nll have attained
2,000. In addition, deep basin areas, requiring 4,500- to 6,000-iri-deep drillmgs, are to

be explored. The positive results recently yielded by drillings deeper than 4,000 ni in

Transdanubia, supported the deepward trend of the operations.
With increasing data, prospecting operations have gradually focussed on the Great

Plarn areas which had been held fór less prospective, and the results have proved the cor-

rectness of the critical revaluation of earlier opinions. At present, 86 per cent of the ex-
plored prospective subsurface structiires take piacé in the Great Piain, 14 per cent in

Transdanubia.
On the basis of prognostic estimates the number of seismic instruments of the

industry will be increased by 3 up-to-date equipments, the drilling rigs will be modemized.
Based thereupon 350,000 m of exploratory drillings are to be sunk each year during the
five-year plans to conie.

Tables inserted int the present paper show the ratio of the volume of prospecting
to the aniount of the occurrences discovered, while maps illustrate the hierarchy of the
propective areas and the occurrences and stnictures explored in the years 1960—67.



Kutató, illetve összes lemélyített fúrás megoszlása medencénként 19Ó0— 1967-i

Distribution of explorator>' drillings and totál drilling sunk in each basm from 1960 to 1967 II. Táblázat — Tahlc II.

-

Medence

1960 igúi 1963 .963 .964 .965 1966 1960— 1906

Rutatöfúrások Összes fúrás Kutatófúrások Összes fúrás Kutatófúrások Összes fúrás Kutatófunisok Összes fúrás Kutatófúrások összes fúrás Kutatófúrások Összes fúrás Kutatófúrások Összes fúrás Kutatófúrások Összes fúrás Medence
terület

km*
m/km*db lU db m db m db m db m db m db m db m db m db

1

db m db m db m ilb m db m db m

I/A ,‘*9 147 107,0 68 168 531,0 42 98 342,2 67 156 388,2 30 67033,5 66 .53 362,2 16 44 963.6 29 70 195,7 12 29513,5 15 1 36893,0 I 3 010,0 15 759,5 3 7 829,0 7 17247,0 163 397798,8 258 618 376,6 4 447

1,'U 20 35o?8,o 41 65 990.0 25 47 140,5 3í 54771,0 34 61 300,0 39 70763.5 16 35 143.0 40 68 450,0 12 27 296,0 13
j

28 746,0

i

13 33 448,0 14 34 933,0 5 14 399.1 18 33035,8 145 251 664,6 196 356 68i>,3 I 820

I. iöszcsen: 79 182 145,0 lOQ 234 521,0 67 145482.7 08 311 159,3 64 128 233,5 105 224 125,7 32 80 106,6 60 .38645,7 24 56 809,5 28 1 65639.0 14 36 458,0 20 50692,5 8 20 228,1 25 50 282,8 288 649 463,4 454 975 065,9 4 267 228,5

II/A - - - - - - -
5 8 294,5 5 8 294.5 t4 24 383.2 14 24 383.2 15 28 718,8 18

[

32 807,8 10 18 776,0 II 20 426,0 - - I 2 656,0 44 80 172,5 40 88 567,5 5 .98

II/Ü - - - - - - - - - - - 2 4 175,0 3 6 301,0 5 7515,7 7 14 351,5 - 3 133,0 3 5 623,5 1 1 437,5 4 5 848,5 10 16 261,2 17 30124.5 3 621

II. össícsen: - - - - -
5 8 294.5 5 8 294.5 l 28 558,2 17 30 684,2 20 36 234,5 25 45 159.3 12 21 909,0 14 26049,5 I 1 437.5 5 8 504.5 54 96433.7 66 118692,0 8 819 13.4

L III/A 1

1

11 25 161,5 13 33903,5 33903.5 17 42995.7 17 42995.7 22 49005,3 23 3. 540,8 40 84 010,0 46 96 861,5 23 50464,0 33 50464,0 17 38 336,0 18 41 251,0 145 324776.0 133 342 .78.0 4 113

E iir/u - - ~ - - - - -
3 4432,0 3 4 432,0 -- - - - I 2 S05.0 2 505,0 3 6 579,5 6 9 774.0 7 13 516,5 10 16 7ir.o 8 928

III. összesen: II -5 i6i,5 II 45 i6 i ,5 15 33 903.5 15 33 903,5 42 995.7 17 42 995,7 25 53 437,3 26 55 972,8 40 84 910,0 46 96 861,5 44 5. 969,0 44 52 969,0 20 44915,5 24 51 025.0 152 338292,5 163 358 889.0 15041 27.5

IV/A _ 44 29643,5 31 22 985,0 46 33050,0 37 29 330.0 64 48979.0 54 42073.0 65 464.2,0 25 22 547,0 39 35 760,5 48 30190,5 39 39 515.5 35 41 750,0 44 48 174,0 210 .88875,5 330 28.5.4,5 3 735

IV/B 3 4 427,0 3 4 427,0 6 6939,0 6 939,0 1 .4.2,5 1 I 412,5 3 5624.7 6 8 855,7 3 962,0 5 7966,0 2 156,0 2 156.0 - - - 16 24521,2 22 3. 756,2 6 486

IV. összesen: 3 4 4-7,0 47 34 050,3 37 39934.0 52 39 9^*9,

0

38 30742,5 65 50391.5 57 47697,7 71 55 267.7 27 26 509,0 44 43 726,5 29 32 346,5 40 41 671,5 35 41 750,0 44 48 174,0 226 2.3 396,7 361 313 270.7 10 221 30,6

v;a 2 3 546,0 2 3 546,0 - - - I I 768,0 I I 768,0 - - - - 7323

V/B 23 37901,0 23 37901,0 10 .7258,7 n 10 347,7 13 26 911,8 18 33 304,8 5 10 000,5 5 10 900,5 4 7424,5 7 II 436,8 6 556

v;c 5 7 086,0 s 7 086,0 2 3 709,0 2 3 709,0 3 5 152,5 3 5 154,5 - - I 550,0 3 810

V/D 5 6 655,0 II 14 400,0 4 4 805,0 7112,5 - “ - - - - - “ - - - -
2 984

V. összesen: 39 61 645,5 47 68 148,0 28 44 556,0 34 52 301,0 20 38 .43,0 37 57981.5 21 32695,7 26 37092,2 15 30 620,8 20

1

j

370.3,8 9 17 821,0 9 17 821,0 4 7444,5 8 II 986,8 136 232906,5 181 2S2 344.3 20 673 13.6

VI. - - - - - - I 2 451,0 I 2 451.0 5 9258,. 6 10338,1 2 4 117,5 2
1

4. .7,

5

- - - - - - - 8 15 826,6 0 16 1126,

6

5 690 49,7

VII/A 19 24955,0 38 58 807,0 34 53075.3 51 778.5,3 21 34 141,5 35 59279.0 II 21 366,5 41 74 209,5 13 25628,8 30 55 444,8 1 476

VII/B 4 7 997.3 4 7 997,3 12 21 475,0 12 21 475.0 37 69 195,0 38 71 750.0 49 110 230,5 49 iio 230,5 4 093

VII/C I 275,5
- -

3 2 909,0 2 2 289,0 5 4 666,0

1

10 14970,3 10 14 970,3 5 9 108,0 5 9 108,0 5 820

VII. összesen: 3, 53 503.0
1

1 47
l

60 404.5 19 24955,0 40 60 082,5 27 41 054,5 59 86 270,0 38 61 072,6 58 88 721,6 35 57903.5 52

1

j

85420,0 58 105 53. ,8 89 160 929,8 67 .44 967,3 84 .74 783,3 479 488 988,7 429 716 611,7 . . 389 40,8

I—VII. összesen: 167 326 8rti,o 1.64 422 285,5 166 278 831,2 239 397435.2 172 291 914,7 289 472 509,0 194 312 826,2 273 416 742,3 163 297 106,8 ..7
1

377937.6 146 267033,3 196 350 133.3 135 260 722,9 188 344 756,4 1143 2 035 308.1 1663 7R1 Hoo,2 77 100 36,ON





AZ EGYSÉGES FÖLDTANI SZERVEZET SZEREPE
A SZÉNHIDROGÉNKUTATÁS ÉS TERMELÉS TERÉN

Dr. SZALAXC /,1 (VYÖRC.Y*

Talán kevesebb érdekldésre tart számot a Földtani Társulat szénhidrogéuföldtani

kollokviumán általános jelleg beszámolóm, hiszen az utánam következ eladások

mind szaktémákkal foglalkoznak. Az olajgeológusok az utolsc) két évtized céltudatos,

kitartó és sokszor nehéz akadályokat leküzd munkával felfedezett szénhidrogénelfor-

dulásokról számolnak be, vagy pedig olyan általános geológiai újdonságokról adnak szá-

mot, amelyeket kutatófúrásainkkal tártimk fel, és amelyeknek adatai és közkinccsé

tétele a magyar föld jobb és pontosabb földtani megismerését szolgálják.

Rövid eladásomat visszatekintéssel kezdem, iíagyarországon a rendszeres és

intenzív szénhidrogénkutatás az 1930-as évek közepén indult meg, amelynek eredménye-

képpen fedezték fel Dél-Zalában 1937-ben a budafapusztai, 1940-ben pedig a lovászi

kolajtelepeket. Kisebb jelentség kolaj-, illetve földgázelfordulásokat találtak 1941 —
1942-ben Hahót -- Pusztaszentlászló—Pusztaederics térségében. Hosszabb szünet után,

1951-ben tárták fel Magyarország legnagyobb kolajelfordulását, a mezozóos koni kar-

bonátos, repedezett kzetekben tároló nagylengyeli kolajtelepeket szintén Zala i:iegyé-

ben és 1955-ben a Görgeteg— Babócsai földgáztelepeket.

Egyidejleg kutatási tevékenység folyt az Alföldön is, azonban ezek az eredmények

korántsem voltak olyan kedvezek olajgeológiai szempontból, mint a dunántúli kutatá-

sok. Hz id alatt fedezték fel a mezkeresztesi, körösszegapáti, tótkonilósi, denijéni kisebb

kolaj- és földgázelfordulásokat, amelyeknek jelentsége messze elmaradt a dimántúli

eredményektl, Magyarország akkori kolajtermelésének 90— 95”o-át a dunántúli ter-

mel területek adták.

1957 — 1959 év folyamán Nagylengyel környékén megélénkült a kutatási tevé-

kenység, amelynek fleg az volt az indító oka, hogy a nagylengyeli kolajtelepek vízterme-

lése az 1955— 1956-os években megntt és ennek megakadályozására ersen csökkenteni

kellett a telepek megcsapolását. Igen erechnényes volt a Nagyiengyel körzetében végzett

kutatás és a régi olajos területtl ÉÉK, K és DK irányban újabb kolajtartahnú kréta

mészk és triász dolomitblokkokat tártunk fel. Ezek az i'ijabb kutatások a produktív

zónában knP-enként ^2“! millió tonna ipari kolaj készletnövekedést eredményeztek.

A dimántúli sikeres kutatásoknak olyan visszhangja támadt az olajipar és egyes

felsbb vezet szervek gazdasági szakemberei között, hogy feltették a kérdést, érdemes-e

egyáltalán a Nagyalföldön tovább folytatni a kutatást, hiszen ott alig van eredmény,

drága a kutatás, míg a Dunántúlon olyan eredményes, hogy alig fúrunk medd kutató-

fúrást. Úgylátszik Dimántúlon vannak a nagy és komoly kolajtelepek, a jelents k-
olaj- és földgázkészletek, ide kell tehát csoportosítani mind az elkutatási, mindpedig

a kutatófúrási tevékenységet.

Most mutatkozott meg igazán az olajiparban dolgozó geológusok céltudatos és

sok akadályt elhárító véleményének, földtani, tudományos megalapozottsága, amikor

kitartottak amellett (hiába vannak pillanatnyilag kedvezbb kutatási eredmények a Du-

* 1967. május 15-i Szúnhiclro.'jéiiföldtani Kollokviumon elhangzott eladás.

2 Földtani Közlöny
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iiántúlou), hogy nem szabad az Alföldön elhanyagohii a kutatást, hanem még rendszere-

sebbé, intenzívebbé kell tenni, mert az Alföldön éppen úgj' nleg^’almak a szénliidrogén-

képzdés és felhalmozódás feltételei. Ott is találhatók mély medencerészek, vastag üledék-

összletek és kedvez földtani viszonyok, amelyek alkalmasak ipari jelentségií kolaj-

és földgázmennyiségek akkumulációjára.

A késbbi kutatási eredmények igazolták is a fenti elképzelést, mert 1959-ben

felfedeztük a hajdúszoboszlói földgáztelepeket, 1958— 1959-ben a békési kolaj- és

földgáztelepeket (Battonya, Pusztaföldvár, Pusztaszölls)
,
1962-ben az üllési földgáz-

és kolajelfordul ást, 1964-ben a szanki kolaj- és földgáztelepet, és 1965-ben Magyar-
ország jelenleg legnag\-obbnak ígérkez alg^'i kolaj- és földgáztelepeket tartalmazó

szerkezetét.

Hogy mit jelentettek az 1959-ben felfedezett hajdiiszoboszlói földgáztelepek

l\Iag5’arország számára, azt azzal tudnám érzékeltetni, hog\- addig egy-két milliárd ni^,

többségében olajjal összefügg kísérgázmermyiség állt rendelkezésünkre Dél-Zalában,

míg a hajdúszoboszlói földgáztelepek készlete kerek 25 milliárd m^. Érdekességként meg-
említhet, hogy az 1952 — 53-as években a Minisztérium célfeladatot tzött ki a kolaj-

ipari kutatók elé, amelyben egy milliárd 111^ gáz felkutatásáért i millió P't jutahnat ígért.

Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején a szénhidrogénkutatás terén mutat-

kozó sikerek a Xagyalföld javára billentették a mérleget. Ez alatt az id alatt ugyanis

nagv'on szkösek voltak a kutatási eredmények a Dunántúlon. Jelentéktelen kolaj

-

és földgáztelepeket tártimk fel a Dráva-medencében— Heresznye— Vízvár Tarany—
Belezna, valamint kisebb, CO,-vel kevert földgáztelepeket a Balatontól K-re, IMez-

csokonya térségében.

Ismét felmerült a kérdés, miért kutatunk a Dunánti'ilon és miért erltetjük az amúgy
is olyan drága mélyszintkutatást, mikor kedvez eredmények vannak az Alföldön. És itt

megint csak a geológusok céltudatos immkájára és tudományosan megalapozott földtani

szakvéleményére kell utalmmk, amikor hangoztatták, hogA" a pillanatnyi alföldi kutatási

sikerek ellenére sem szabad a Dimántúlon a kutatást ellianyagolni, st még intenzívebbé

kell tenni a mélyszintek kutatását. Abból a felfogásból indultak ki, hogy ha Dél-Zalában

a budafai és lovászi területeken 1000—1650 m között kifejldtek szénhidrogéntároló

rétegek, akkor mélyebben is feltételezhetk egészen addig, míg el nem érjük a medence-

aljzatot, st a medencealjzat Nagylengyelhez hasonlóan lehet karbonátos kifejldésíí

és itt is tartalmazhat kolajat, vagy földgázt.

INIost is igazolódott a kolajgeológusok munkahipotézise, mert a budafai szénhid-

rogéntároló rétegek alatt, egA'ik niélyszintkutató Mrásimkban 4200— 4266 ni között

elértük a mezozóos karbonátos medencealjzatot, amelybl eg\'elre a kísérleti termelés

során nagy mennyiség földgázbeáramlást kajnink.

Fenti áttekintéssel tulajdonképpen vázoltam is a geológusoknak a feladatát a k-
olajiparban. Tudományosan megalapozott, céltudatos, álUiatatos kutatóimmkára van

szükség, nem szabad megrettenni és meghátrálni a pillanatnyi sikertelenségtl. límiek

érdekében kell iránAÚtani az elkutatásimkat és a kutatásmikat, hogA' minél hamarabb

nagy mennyiség szénhidrogénkészlettel tudjuk nÖA'elni a magA'arországi kolaj- és föld-

gázkincset.

Hazánkban kerek 30 éA'e folyik kolajkutatás, kolajtermelés és természetesen

mind nehezebb lesz az újabb szénhidrogéntelepek felkutatása. Elször az aránylag sekély

mélységben jelentkez, jól kirajzolódó és részben felszíni geológiai mérésekkel kimutat-

ható szerkezeteket, antiklinálisokat fúrták meg. Most már komplikáltabb és mélyebben

leA’ szerkezetek kutatására kell felkészülnünk, amelyeknek megtalálása korszerbb

eszközöket, mszereket és kiértékelési módszereket kÖA’etel meg. Az eddigi kutatások

során találtunk már szénhidrogéneket mélyen eltemetett orrokon, terraszokon, szeiz-
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mikiis pihenkön, toréses, lencsés szerkezeteken stb. stb., st eredményes inélyszintkuta-

tást is végeztünk olyan nagy mélység üledékgyííjtben is, ahol 20— 25 évvel ezeltt nem
is gondoltunk volna fiirások kitzésére. Nemcsak Magyarországon, hanem az egész

világon különféle rétegtani és szerkezeti csapdalehetségek, töréses szerkezetek és a mély-

szintek felkutatását szorgalmazzák, mert az említett lehetségek mindegyikében talál-

hatnak szénhidrogéiifellialniozódást

.

De bánneimyit is teszünk annak érdekében, hogy a kolajkutatást elsegít m-
szereket tökéletesítsük (szeizmikus, graviméteres, mágneses, tellurikus berendezések

és karotázs berendezések) és hogy az említett mszerek kiértékel technológiáját fejlesz-

szük, nem lesz eredményes a kutatásunk akkor, ha nem vesszük figyelembe a kolaj-

ipar legfrisebb tudományos kutatási eredményeit. Az utolsó 20— 30 év alatt ugyanis

minden olajtermel államban a tudományos kutató-intézetek egész sorát állították fel,

illetve állították az olajkutatás- és termelés szolgálatába. Ezekben az intézetekben tudo-

mányos kísérletezések folynak a kolajtároló kzetek fizikai paramétereinek megismerése

érdekében, valamint a kolaj, földgáz és a víz fizikai tulajdonságainak meghatározására.

Ma már tudjuk, hogy a kolajgeológiai és a kolajkutatási kérdések elválaszthatatlanok

a kolaj és földgáz fizikai tulajdonságainak ismeretétl, egy bizonyos kzet - víz környe-

zet együttesében.

Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével kell vizsgálni a kolaj keletkezé-

sének, migrálásának és felhalmozódásának kérdéseit, és így a kolajgeológiai kérdések

szorosan hozzátartoznak a kolajhoz, a kzetekhez és a vízhez, illetve azoknak fiziko-

kémiai, hidrodinamikai, hidraulikai vizsgálataihoz.

A tennelésnél is fontos feladatai varrnak a geológusoknak. A kolaj- és földgáz-

termelés hatalmasat fejldött az utolsó néhány évtized alatt, és ma már az elsdleges

termelés mellett igen komoly a szerepük a másodlagos és harmadlagos termelési módsze-

reknek is, amelyeknek célja a gáznak, vagy folyadéknak a termel rétegekbe visszasajto-

lásával, vagy termális módszerekkel növelni a kinyerhetségi %-ot. Ezek azonban igen

költséges és rosszul alkalmazva káros hatást is kiváltható termelési módszerek, amelynek

sikeres alkalmazása elssorban a kolajtelepek gondos és pontos földtani feldolgozásának

a függ\’énye.

Fontos feladata tehát a geológusoknak a kolajtermelési iparágban a már ismert

mezk mindenre kiterjed, részletes mélyföldtani feldolgozása és a feltárt telepek tovább-

kutatása, körülhatárolása.

Ha a fent vázolt feladatokat mind kutatás, mind pedig a termelés vonalán az olaj-

geológusok végrehajtják, biztosak lehetünk abban, hogy további kolaj- és földgázterü-

leteket állíthatunk termelésbe és még nagyobb kihozatali °ó biztosításával mvelhetjük
azokat.

2*



A MAGYARORSZÁGI KOLAJ- ÉS FÖLDGÁZTELEPEK
ELHELYEZKEDÉSÉNEK NÉHÁNY TÖRVÉNYSZERSÉGE

I)r. KRÖSSY I.ÁSZI.Ó*

(2 ábrával)

összefoglalás: A dolgozat foglalkozik a kolaj- és földgázeJfordulások regioná-
lis öveinek általános törvényszerségeivel, azokkal a földtani téns-ezökkel, amelyek az
elfordulási övék keletkezését meghatározzák. A szerz megállapitja. hog\- a magyar-
országi kolaj- és földgázelfordulások is regionális övekbe rendezettek, ismerteti az
eddig megállapitható ii regionális öv közös földtani és geokémiai jellemzit. Felsora-

koztatja a magyarországi kolajok genetikájára és az akkumuláció földtani korára vo-
natkozó eredményeket. Utal az elfordulások törvényszerségeibl levonható gyakorlati
kutatási feladatokra.

Bevezetés

A kolaj- és földgázelfordulások és a földtani viszonyok közötti összefüggések

törvényszerségeinek megállapítása fontos számunkra, mert ez adja azt a lehetséget,

hogy a telepek felkutatását ne a véletlenre bízzuk, hanem a földtani tudomány biztos

alapjára helyezhessük.

Ebbl a célból a kolaj- és földgázelfordulások törvényszerségeit már olyan régen

törekszenek megállapítani, amilyen régi a tudományos kolajkutatás. Bár a korszer

kolajipar kezdetét D r a k e E . L. 1859 augusztus 29-én befejezett titusvillei fúrásai-

tól szokták számítani, a földtani irodalomban már 1842-tl vannak adataink arról, liogv-

a kolajelfordulások és a földtani szerkezet között törvényszer összefüggéseket ismertek

fel. Logan \V. E. 1844-ben antiklinálison észlelt olajszivárgást, és Hunt 8. 1861-

ben felállította az ismert antiklínálís-ehnéletet, ami sok vitát váltott ki.

Ma már tudjuk, hogy a kolaj akkumulációjának az antiklinális csak az egyik
tényezje. A telepek típusainak B r o d J. O. és K e r t a i G y. által kidolgozott

logikus rendszere szerint az antiklinális mellett még töréssel záródó, litológiai és sztratig-

ráfiai változások miatt záródó csapdák csoportjaiban halmozódik fel a kolaj és a földgáz.

Az alábbiakban elször összefoglaljuk azokat az általános jelleg törv’ényszer-

ségeket, amelyeket a földtani tényezk, s a kolaj- és földgázelfordulások között meg-

állapítani sikerült, utána a magyar elfordulások törvényszerségeit és ezekbl az ríj

telepek felkutatása érdekében levonható következtetéseket foglaljuk össze.

A kolaj- és földgázfelhalmozódások elhelyezkedésének törvényszerségei

A kolaj- és földgáztelepek nem egyenként, elszórtan, hanem csoportosan talál-

hatók. Egy lelhelyen sok telep lehet, pl. Lovásziban B o d z a y I. szerint 48 telep,

Algyn már eddig is 30 telep ismeretes.

A lelhelyek ellielyezkedését vizsgálva, tapasztaljuk, hogy azok is csopor-

tosan fordulnak el. A lelhelyek csoportjait
,
.olajvidéknek” (-provinciának, régiónak)

Az 1967. máju.s 13-i Szénhidrogénföldtani Kollokviumon elhangzott eladás.
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nevezzük. Az olajvidékekeu az egyes lelhelyek nem rendezetlenek, hanem regioná-
lis övékben helyezkednek el, mint pl. a krasznodári, kiijbisevi, északkelet-kárpáti,

vagy a mexikói hires Arany Szalag (i. ábra) és még számos ,,olajvidéken” tapasztalható.

S2udovaja^
^
Gorodok

I. ábra. Kolaj- és foldgázclfordiilások regionális övei. Jelmagyarázat: i. Földgáz, 2. Kolaj
Fig. I. Régiónál zones of oil and gas occurrenccs. I., e g e n d : i. Xatural gas, 2. Oil

A regionális övék földtani vizsgálatával megállapitható, hogy kialakulásukat

különböz földtani tényezknek köszönhetik. Ha pedig sikerült megállapítani azokat

a földtani törvényszerségeket, amelyek a kolaj- és földgázelfordttlások regionális

zónáinak keletkezésénél szerepelnek, akkor evvel a kutatás kulcsa jut a kezünkbe.

Az idevonatkozó nagyszámú vizsgálat eredménye szerint azonban az összefüggé-

sek nagyon összetettek. ^Cégeredményben több tényez kedvez össze-
találkozásának az eredménye a kolaj- és földgázelfor-
dulások regionális öveinek kialakulása.

A legfontosabb tényezk a tektogenetika, az üledékfáciesek (az anya-

kzet, tárolásra alkalmas szintek), területi elterjedés (paleogeográfia)
,
a geokémiai fejl-

déstörténet, a termodinamikai viszonyok és a hidrodinamikai viszonyok kedvez ala-

kulása.

Ezek közül egyik legfontosabb tényez a tektogenetika, amely a többinek

is alapja, szüloka. A tektonikai fejldéstörténet következménye a kolaj és a földgáz

keletkezésére kedvez, folyamatosan süllyed üledékes medence kialakulása és ebben

a kedvez geokémiai környezet lehetsége, úgyszintén a vándorlásra, felhalmozódásra

alkalmas termodinamikai, hidrodinamikai, földtani fejldéstörténeti viszonyok alakulása.

Ugyancsak a szerkezeti fejldéstörténet következménye az, hogy a felhalmozódott k-
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olaj és földgáz megmaradt-e számunkra, vág}’ a szerkezeti mozgásokkal újra és újra át-

halmozódott, vagy szétszóródott és elpusztult. A legújabb vizsgálatok arra utalnak,

hogy a jelenlegi szénhidrogéntelepek hajdani felhalmozódásoknak többszörösen áthal-

niozott maradványai (Markevics V. 1966.).

Legújabban K a p e 1 j u s n i k o v M. A., Zaksz S. L. ,
Zhuse T. P.,

J u s k e V i c s (k N. kisérletei alapján alapvet szerepet tulajdonítanak a termo-
dinamikai folyamatoknak is. Mint régóta ismert, az anyakzet ásvány-

szemcséi a diszperz szénhidrogéneket felületükön adszorbeálják. Az iijabb kutatások

szerint a szénhidrogének migrációs képességét elssorban az adszorbciós energiák sza-

bályozzák. Azadszorbciósegyensúlya nyomás- és hviszonyok szerint alakul.

Normál állapotban
(+ 25 C° és i at nyomás) az anyakzet adszorbciósan teUtetlen, és

a diszperz szénhidrogén-tartalmát nem adja le, st még többet lenne képes adszorbeálni.

De a kísérletek szerint a folyadék és gázfázisban lev metán-szénhidrogének már kisebb

nyomás és h emelkedésével is egységes gázfázisba mennek át,

ami által az anyakzet adszorbciós egyensi'ilya megbomlik, megindul a deszorbció és

evvel megkezddik a metán-sor vándorlása. A nyomás és h emelkedésével megindul

a nafténeké is és ezeket követve az aromás szénhidrogének deszorbciója is bekövetkezik.

A kísérletek szerint 350 at-án és 250 C°-nál a kolajtelepekben elforduló összes szén-

hidrogén egyfázisú (gázfázisú) migrációba kezd.

A természetben a diszperz szénhidrogéneket tartalmazó anyaközet a me-

dencesüllyedéssel egyre nag\’obbh és nyomás régiójába jut, a szénhidrogének gáz fázisba

mennek át, a deszorbció után elbb kisebb részekben, majd összefügg fázisban megindul

a nagy laterális migráció a kisebb nyomású helyek felé, ahol aGussow — Makszi -

m o V elv szerint kedvez geológiai viszonyok között az akkmnuláció történik. Az anya-

kzetbl való vándorlás során elször a parafin, majd a naftén, végül az aromás szén-

hidrogének távoznak és a telepekben lev olaj naftén — metán aránya, vág}’ naftén -f

aromás — metán aránya helyenként a telepek képzdési sorrendjét is megadja. A régibb

telepek a laterális migráció útján létrejött mélyebb helyzet csapdákban varrnak.

A telepek képzdési törv’ényszerségeinek vizsgálata szerint azonban egyik
séma sem érzékelteti eléggé a folyamat bonyolultságát.

Kiindulási alapul leghelyesebb a földkéreg mozgásait figyelembe

venni. A felhalmozódások keletkezése és pusztulása az anyagrészek mozgá-
sának eredménye. Minél mozgékonyabb a földkéreg, annál intenzívebbek azok a fi-

zikai-kémiai folyamatok is, amelyek a kolaj és földgáz vándorlását, felhalmozódását

és pusztulását okozzák. Ez a tektonikai folyamatok dönt szerepét jelenti.

A magyarországi kolaj- és földgázelfordulások elhelyezkedésének törvényszerségei

A kolaj- és földgázelfordulások helyét meghatározó általános törvényszeriíségek

közül hazai viszonylatban is a tektonikáé a fszerep és erre vonatkozóan végeztük a leg-

több vizsgálatot is.

Hazánkban is szembeötl az elfordulások zónákba való rendezettsége. Jelenleg

a kolaj- és földgázelfordulásoknak ii regionális övét különböztetjük meg. Ezek az övék

tektonikai egységekhez kapcsolódnak, ezért a földtani viszonyok a regionális zónánként

f vonásokban azonosak. A ii regionális öv a következ (2. ábra).

I. A Kszeg— Mihályi nagyszerkezeti egység, Mihályi — Répcelak —
Ikervár ü 1 b , kristályos pala magas rögvonulat feletti neogén képzdmények
települt boltozataiban és kiékeld rétegeiben kialakult CO.^ és kevert földgáztelepek

regionális öve.
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2. A közép-dimántúli nagyszerkezeti eg>-séghez tartozó Barabásszeg —
Nagylengyel — Bak, niezozóos magas rögök repedezett és kavemás tároló-

kzeteiben, törésekkel záródó és sztratigráfiailag záródó csapdákban kialakult kolaj-
telepek öve.

j. A közép-dimántúli nagyszerkezeti egységhez tartozó Zalatárnok —
Pusztaederics - Hahót — Pusztaszentlászló — Kilimán, paleo-

zóos niezozóos magas rögvonulatban és felettük a neogén települt boltozataiban, valamint

a kiékeld homokkrétegekben kialakult kolaj- és földgázelfordulások regionális öve.

4. A dél-zalai mély neogén medencében a ,,Száva-redk” folytatásában Lovászi
á' ét yem — Újfalu — Kiscsehi — Budafa, neogén boltozatokban ki-

alakult kolaj- és földgázelfordulás regionális öve.

5. A Dráva-medence Belezna — Bajcsa — Inke — á'ése, paleozóos —
niezozóos magas rögvonulat felett és ezek oldalain a neogén képzdmények települt

boltozataiban és kiékeld rétegeiben kialakult elfordulások regionális öve.

6. A Dráva-medence kristályos pala aljzatának Vízvár — H e r e s z 11 y e

B a b o c s a magas rögei feletti neogén települt boltozatokban és kiékeld rétegekben

kialakult kolaj- és földgázelfordulási regionális öv.

7. A paleogén-medencékben Bükkszék — Fedémes — Demjén — Me-
zkeresztes — rszent miklós, oligocén rögökben, fleg törésekkel záródó

csapdákban, kialakult kolaj- és földgázelfordulások regionális öve.

8. Az Észak-Alföld kréta-paleogén flis aljzatú neogén medence Jászkara-
jen — Rákoczifalv a — Szán daszölls- Zagy varékas — Nagy-
kör— Tatárülés— Nádudvar— Kaba— Hajdúszoboszló— Ebes
magas rögeiben és felettük lev neogén települt boltozatokban kialakult földgázelfordu-

lások regionális öve.

9. A Tiszántúl kristályos pala aljzatú neogén medencerész T vi r k e v e — Bi-
li arnagy bajom — Fúrta — Krösszegapáti, magas rögök feletti neogén

települt boltozatokban kialakult kolaj- és földgázelfordulások öve.

10. A dél-alföldi medencerész Battony a — Mezhegyes — Tótkom-
lós — Pusztaszölls — Pusztaföldvár, kristályos és mezozóos magas
rögvonulata feletti neogén települt boltozatokban kialakult földgáz- és kolajelfordiüások

regionális öve.

11. A dél-alföldi szerkezetegység A 1 g y — Deszk (Nagykikinda), kristályos

pala rögvonulata felett és a lSIecsek-nagi,’krösi szerkezetegv'séget határoló Szolnok —
Törtei — Nagykrös — Szánk — Üllés — Dorozsma, kristályos mezo-

zóos rögök felett kialakult kolaj- és földgázelfordulások regionális öve.

Ezeken kíiúil vannak olyan szórványos elfordulások, amelyeknek vala-

mely regionáhs zónához való tartozása ma még nem világos, mint Buzsák, Idezcsokoiiya,

Tarany, Farmos stb. A kutatás elrehaladása ezt a kérdést majd megoldja. Sokáig pl.

csak a tótkomlósi elfordulást ismertük, de ma már az ennél sokkal értékesebb puszta-

földvári, battonyai telepek és a 10. övezet összefüggései is tisztázottak.

Mint az ábrákon látható, az elfordulások övei szerkezeti egységekhez kapcsolód-

nak, egy-egy zónán belül a földtani viszonyok f vonásai azonosak. Megállapít-
ható a földtani szerkezet, valamint a kolaj- és földgáz-
elfordulások regionális övei közötti törvényszer össze-
függés. A mellékelt térkép (2. ábra) a harmadidszaki medencealjzat szintvonalait

is ábrázolja. Az 500 m mélységköz szintvonalak is kidomborítják a harmadidszaknál

idsebb magas és mély rögi’onulatok jelenlétét, irányát, mélységviszonyait. Ugj^anerre

a térképre felvitt kolaj- és földgázelfordulási regionális övék szemléltetik az elfordu-

lások elhelyezkedésének kétségtelen összefüggését a tektonikai viszonyokkal.
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Látható, hogy a kolaj- és í 1 d g á z e 1 f o r d u 1 á s o k regionális
övei a harmadidszaki medencealjzat magas r ö g v o n n 1 a-

tain alakultak ki, kivétel csak a 4. regionális öv, ahol a ,,Száva-redk” határoz-

zák meg a felhalmozódás zónáját.

Megállapítható az is, hogy a felhalmozódott kolaj é s f ö 1 d g á z geo-
kémiai jellege egy regionális övön belül a 1 a p j e 1 1 e g é b e n

azonos. Vannak regionális övék, amelj-ekben csak földgáz, másokban csak
kolaj, végül amelyekben a földgáz és a kolaj együtt halmozódott fel.

így a Mihályi— répcelaki regionális övben csak földgáz, és ez is csak Cü, és kevert

gáz, a Szolnok — hajdúszoboszlóiban is csak földgáz van, amelyben a CO, részaránya

Xv-felé növekszik. A Barabásszeg— nagylengyel! övben viszont telitetlen kolaj fordul el.

Újabban azoknak a telepeknek a keletkezését, amelyek csak egy fáziséi anyagot

tartalmaznak, a nagyobb migrációs út, esetleg a többszöri áthalmozás eredményének

tartják. Markevics V. az elsdleges felhalmozódás lehetségét csak a kondenzátum

telepek esetében tartja feltételezhetnek, a többi felhalmozódást mind többször áthal-

mozott telepnek tartja. Hazánk tektonikailag mozgékony területén a régebbi felhalmo-

zódások többszöri áthalmozódását lehetségesnek kell tartani.

A geokémiai viszonyok szerint a regionális övék kolaj - és föld-
gáztelepei genetikailag kétségtelenül összefüggnek, vi-

szont a különböz zónák szénhidrogéntelepeinek az eredete is különbözhet.

A földgáz összetétele vertikális irányban sztratigráfiai szintek szerint

tör\-ényszerííen változik. Ugy^anannak az elfordulásnak mélyebb földgáztároló szintjei-

ben nagyobb a CO, részaránya, a magasabb szintekben n a szénhidrogén mennyisége.

Ennek a jelenségnek az okát Kertai Gy. a különböz gázoknak a rétegeken át

való difféiziósebesség különbségével magyarázza. \’égül némely, még magasabb szintben

a X„ gáz részaránya n meg és rontja földgázaink minségét.

Kolajaink összetételében hasonlóan észlelhetk a rétegtani szintek szerinti vál-

tozások. Általános törv'ényszerség szerint a mélységgel csökken a kolaj srsége,
mert a nagyobb szénhidrogén molekulák a hbomlás következtében kisebbekre hasadnak.

Xagyobb mélységben gázkondenzátum, végül metángáz-telepek fordulnak el világ-

szerte.

Az említett általános törvényszerség mellett hazánkban Gráf ív. szerint

négy f kolajcsoport különböztethet meg. Az összetételbeli különbségek

a földtani elfordulások viszonyai szerint genetikai okokra vezethetk vissza. E négy-

csoport a következ;

I. Mezozóos kolaj (2. és 3. regionális zóna). 2. Paleogén kolaj és földgáz (7. és

8. regionális zóna). 3. Idsebb neogén (miocén— alsópannóniai) kolaj és földgáz (4.,

5., 8., 9., 10. és II. regionális zóna). 4. Fiatalabb neogén (felspaimóniai) kolaj és földgáz

(4. és II. regionális zóna).

A mezozóos kolajra jellemz a magas kéntartalom (3
— 6,5%), ami a

karbonátos környezettel kapcsolatos, a kemény-aszfalttartalom 10—17%, kialakulásában

az oxidáció játszott szerepet, ami az elfordulások regionális öveinek földtani fejldés-

történetével van kapcsolatban.

Az olaj hipergén-jelleg, az aromás alkatrészek mennyisége a forrponttal emelke-

dik, a nitrogén/conradson-szám aránya o,o2,aV/Xi arány 2,0— 4,1, középértékben 3 körüli.

-A. V és Ni mennyisége a többi olajunkhoz mérten igen nagy (a V 150— 200 ppni, a Xi

40— 50 ppm). Ezeket a kémiai-fizikai jellemzket a harmadidszaknál régibb keletkezés-

nek lehet tulajdonítani.

A paleogén képzdmények k olaja és földgáza a földtani adatok

alapján szingenetikus a paleogén üledékekkel. Xyomelemtartalma különbözik a többi
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kolajétól. A \'/Ni arány alacsony 0,008— 0,027 közötti, abszolút értéke közepes (\'

1,6 — 0,2 ppm, Xi 16,6 44,3 ppm). A paleogén olajaink jellege (paraffin, naftén, aromás,

szénhidrogéntartalom) a különböz elfordulásokban teljesen hasonló, mégis az egyes

nyomelemekben nagy különbségek vannak, amelyek az elfordulási zónák pontosabb

ismeretével talán magyarázhatók lesznek. Tömör J. vizsgálata szerint a paleogén

olaj bséges gomba-spóra maradványokat tartalmaz ( Hipotnycetes, Helminthosporium)

.

Az idsebb neogén (niiocén-alsópannón) kolajak könny párlat-

ban gazdagok, az aromásak mennyisége jellegzetes maximumot mutat a forrpont függ-

vényében, katagén jellegek, a nitrogén/conradson-szám arány 0,06— 0,35 közötti, a

\’/Xi arányszám 0,01 körüli és az abszolút mennyiség is kicsi (V 0,01— o,g ppm, a Xi

0,3 — 10 ppm közötti), az aromásoktól mentesített frakciók teljesen azonos tulajdonsá-

giiak. Tömör J. szerint ezeknek az olajoknak szervesmaradvány-asszociációja

közös keletkezési korra utaló pollen, Arthropoda stb. maradványokat tartalmaz (Tricol-

poropollenites, Qnercus, Botryococcus stb.).

Végül a felspannón alsó részén elforduló kolajok között gyakori

a geokéniiailag egységes nafténes, hipergén-jelleg kolaj. Bár az ország egymástól

távoli részeirl ismerjük ket, származásuk, történetük mégis hasonló lehetett.

A négyféle kolajunk geokémiai jellegének különbözsége fejldéstörténetük

különbözségére utal. Arra lehet következtetni, hogy kolajaink legalább né_g\'féle

különböz földtani korban keletkeztek.

A kolaj* és földgáztelepeink akkumulációjának kora

Az akkmnuláció csakis a csapdákat létrehozó üledékképzdés vagy tektonikai

mozgás után történhet. A csapdák keletkezésének földtani ideje meghatározza az akku-

muláció kezdetének földtani korát.

Ha végigvizsgáljuk az ország kolaj- és földgázelfordulásait, tapasztaljuk, hogy

— bár szénhidrogéneink különböz korban keletkeztek — mai akkumulációjuk a neogén

folyamán jött létre, mert olyan csapdákban fordulnak el, amelyek neogén üledékképz-

dés, illetve neogén tektonikai mozgások eredményei.

A Xagylengyel— Hahót környéki elfordulások részben harmadidszaknál idsebb

tároló kzetekben vannak. De a csapdákat a neogén üledékképzdés zárta le, ezért az

akkumuláció ideje sem lehet régebbi a neogénnél.

A paleogén-medence kolaj- és földgáztelepei paleogén tároló kzetekben varrnak.

Az akkumuláció legnagyobb részt törésekkel záródó csapdákban történt. A törésrendszer

a miocén vulkáni mködést is elidéz miocén, részben a pliocén mozgások eredménye,

vagyis itt is neogén mozgások hozták létre a csapdákat, íg\- az akkmnuláció sem lehet a

neogérmél idsebb.

A miocén és paimóniai képzdményekben lev telepek részben az üledékképz-

déssel szinkron (litológiai változások miatt záródó, vagy rétegterheléses települt bolto-

zatokban), részben pliocén — pleisztocén tektonikai mozgásokkal létrejött szerkezeti

csapdákban (Budafa, Lovászi) találhatók. Ezek akkumulációja neogénvégi — pleisztocén

koni.

Összefoglalva megállapitható, hogy a magyarországi kolaj- és földgázelfordu-

lások keletkezésének kora különböz és a mezozoikumtól a neogénig leg-

alább négy olajképzdési idszak volt. A mai telepek akkumulációjának kora
azonban nem lehet idsebb a neogénnél. A szénhidrogéntelepeinknek legalább egy része

az ország területének változatos földtani fejldéstörténete folyamán többször, ismételten

áthalmozódott akkumulációt jelent.
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Végeredményben az alábbiakat állapíthatjuk meg;

1. Hazánk területén is felismerhet a köolajelfordulásoknak regionális övekbe

.•aló rendezettsége.

2. A kolaj- és földgázelfordulások regionális zónáinak kialakulása, elhelyez-

íedése és a földtani szerkezet között törs'ényszerií összefüggés állapítható meg. A magyar-

>rszági regionális övék eg^' kivételével a medencealjzat magas rögvonulataival vannak

capcsolatban.

j. A regionális övék kialakulására kedvez a huzamos, folyamatos üledékképz-

léssel keletkezett nagymélységri medence, amelyben tektonikailag viszonylag kiemelked

zónák is vannak (Budafa— Lovászi, Algy). Kedvezek a nagymélységri medencékkel

összefügg produktív szintek elvékonyodásának, vag\’ kiékeldésének övei (5., 6., 8.,

9. és 10. regionális zónák). Kedvez, ha az alsópannóniai képzdmények középs szint-

I

táján sem a pszammitos, sem a pelites üledék nem jut túlsiílyra, hanem a váltakozó

agvag-homokrétegek közelítleg fele-fele arányúak (Budafa—Lovászi, Szolnok).

4. Az eddigi eredmények alapján megállapítható, hogy ahol szénhidrogénel-

fordulást találtimk, ott nem csak arra az egyetlen felhalmozódásra számíthatunk. Az
elfordulások nem szórványosan és rendszertelenül találhatók, hanem a tektonikai

f
viszonyokkal meghatározott övekbe rendezetten. A keletkezés, vándorlás, felhalmozódás

lehetségeit regionális jelleg földtani tényezk szabják meg, ezért az elfordulásokat

lis regionális övekre rendezdve találjuk.

Ezek a törvényszerségek meghatározzák a kolaj- és földgázelfordulások gya-

ikorlati kutatási feladatait is.
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Distribution of oil and natural gas in Hungary

L. KÖRÖSSY

The laws goveming the distribution of accumulations are sought fór in order to
create a scientific base of prospecting fór oil.

In accordance with the régiónál character of geological processes responsible fór
the genesis, accmnulation, redeposition, and erosion of reservoirs, oil and gas deposits
are arranged in régiónál zones (Fig. i). It is alsó concluded that the development of ré-

giónál zones is the result of the favourable coincidence of a nuniber of factors, of which the
tectonic development—source of the rest of the agents involved—is the most essential
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The régiónál zonatioii of oil and natural gas deposits and their association with '

tectonic zones can be established alsó in Hímgary. In this country ii régiónál oil-and- !

gas-bearing zones liave so far been recognized (Fig. i). Geologicaí conditions of all de-
(

posits within a régiónál zone are approxhnately analoguous. A close relationship can be i

shown to exist between the geographic pattem of a régiónál zone of accmnulations on i

the one hand, and the tectonic conditions on the other. Accordingly, in Hungary the
i

régiónál zones of oil and natural gas occurrences are confined to the blockfaulted sub- i

snrface horst ranges of a pre-Tertiary basement. A single exception to this rule can be
found in the part of this country, where the hydrocarbon deposits are associated

j

with a fiat zone of upwarp-range.
The geochemical characteristics of the accumulated oil and natural gas are basi-

cally the same within one and the saine régiónál zone. It was alsó found that the geo-
chemical pattem regularly changes in the vertical sense, i.e. froni one stratigrapliic level i

to another. According to L,. Gráf, 4 main oil categories can be distinguished from the
j

point of view of geocheniistry. '

1. Mesozoic oil (régiónál zones 2—3) — sulphur content 3 to 6.5%, hard
j

asphalt of hypergene natúré 10 to 17%, nitrogen-Conradson ratio 0.02, V/Xi ratio 2.0

to 4.1 with high absolute values (V = 150 to 200 ppm. Ni = 40 to 50 ppni).

2.

Paleogene oil (régiónál zone 7) — V/Xi ratio low, 0.008 to 0.027, absolute
value médium (V = 1.6 to 0.2 ppm, Xi = 40 16.6 to 44.3 ppm).

3. Miocene-Lower Pliocene oil (régiónál zones 4, 5, 6, g, 10)— oil of katagenic natúré, XT-Conradson ratio 0.06 to 0.35, V/Xi ratio about o.oi, absolute
value low (V = o.oi to 0.9 ppm, XT = 0.3 to 10 ppm).

|

4. Upper Pliocene oil (ITjfalu, upper level, Buzsák) of naftenous hyper-
[

genic natúré.
The geochemical differences seem to reflect the different genetic history of Hun-

gárián oils as probably they were formed in different geologicaí epochs. X'evertheless,

as found in all régiónál zones, they must have accmnulated exclusively in Xeogene time.
This proves that the geologicaí stmctures in which the oil and gas pools were trapped, for-

med as a result of Xeogene tectonic defomiations. Somé of the Hungárián hydrocarbon
deposits were redeposited several times during their diversified geologicaí history and
the present-day distribution pattéra took shape as laté as Xeogene time.

As shown by investigations the régiónál oü-and-gas-bearing zones are preferential-

ly associated witli deep basins of long continuous sedimentation, includmg relatively

rising belts; with thinning and wedging out of productive levels. As favourable zones niay
be regarded the upward rising surfaces of régiónál unconformities between Xeogene and
pre-Xeogene strata, as well as those of non-predominance of psammitic or pelitic sedi-

ments, characterized by an alternation of sands and clays of equal ratio.

In conclusion, wherever a hydrocarbon occurrence is located, a rangé of deposits
can be supposed to exist. Since genesis, migration, accumulation, and persisteiice of

accumulations have been controlled by régiónál geologic agents, the hydrocarbon deposits
are arranged in régiónál zones.

Con.sequently, the above factors determine the objectives of prospecting fór oil.



A SZÉNHIDROGÉNKUTATÁSOK ÚJABB EREDMÉiNYEI
ÉS KILÁTÁSAI AZ ÉSZAKI PALEOGÉN-MEDENCÉBEA

I)r. CSIKY r.ÁH()R»

(6 ábrával)

Összrtoglalás; .V dolgozat besziímol az északi paleogén inedcucébcn 1960 óta t<jrtént

széuhidrogéiikutatások eredményeirl és a további kilátásokról.

Az egyes fejezetek a különböz medencerészekben — déli Bükkalján, északi Bükk-
aljáu, Nógrádi-medencében és az Alföld-peremi medencerészben — végzett kolaj- és

földgázkutatásokat ismertetik. Közük az elért kolajföldtani és fontosabb földtani, réteg-

tani és hegységszerkezeti eredményeket, iigj-szintén néhány számszer kutatási adatot is.

Az utolsó fejezet az eddigi eredmények alapján a kutatás további feladatait és a
lehetségeket, kilátásokat vázolja fel.

Bevezetés

A legutóbb 1960-ban az egri vándorgv’lésen számoltunk be az északi paleogén terü-

leten végzett szénhidrogénkutatásokról és azok földtani eredményeirl. Ezenkívül a Bá-

nyászati Lapok múlt év novemberi számában foglaltuk össze vázlatosan e terület kolaj

-

kutatási történetét, mindazt, ami az elmúlt harminc esztend alatt ezen a téren történt.

Ez alkalomból röviden ismertetjük az 1960-tól történt kutatás fontosabb ered-

ményeit és a további kilátásokat.

Az elmúlt hat év alatt az északi paleogén-medence alábbi területein végeztünk

szénhidrogénkutatást

:

1. A déli bükkaljai körzetben Eger környékén folytattuk a demjéni kolajmez
keleti részének továbbfejleszt kutatását, feltártuk a demjén— pünkösd-hegyi új
köolajelfordulást, és befejeztük az andomaktályai szerkezetkutatást. A kerecsendi,

mezkövesdi és egerlövi területeken felderít jellegií kutatást végeztünk.

2. Az északi Bükkalján a fedémesi területen a gáztelepek körülhatárolását be-

fejeztük és a mélyszintkutatást folytattuk. A bükkszék! terület északi részében a kuta-

tást elvégeztük, a nyugati részén megkezdett kutatást átmenetileg szüneteltetjük.

3. A paleogén-medence nyugati, nógrádi-medencerészében, a sóshartyáni, szé-

csényi és diósjeni területeken is fohAattuk a kutatási tevékenységet szénhidrogéntelepek

feltárása céljából.

4. A paleogén-medence déli. Alföld-peremi részében a Bugyi— jászberényi rög-

vonulaton, a bugyii, sári és lijhartyáni területen szintén kisebb méret kutatómunkát
végeztünk.

A déli Bükkalján végzett kutatások eredményei

I. A déli bükkaljai, Eger környéki kutatásokról elmondhatjuk, hogv' az itteni

demjéni kolajelfordulás a paleogén-medence kutatásának eddigi legnagyobb kolaj-

földtani eredménye, mind tudományos, mind gazdasági vonatkozásban.

Most, amikor ebben az évben a magyar kolajkutatás és termelés hamiincadik

esztendejét tapossa, meg kell emlékeznünk az els paleogén-medencebeli kolajtelepek

* Eladta a Mag>'arhoni Földtani Társulat 1967. május 15-én tartott Szénhidrogéuföldtani
Kollokviumán.
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felfedezésérl is. Bükkszéken 1937. április -28-án kezdték el a termelést a dmiántúli Buda-

fánál jóval szerényebb keretek között. De Bükkszék jelentsége nem az a ii 560 tonna

kolaj, amit tiz év alatt kitermelt, hanem az a körülmény, hogy további kutatásra ösz-

tönzött bennünket, mely a Bükkalján i'ijabb, nagyobb szénhidrogénelfordulások fel-

tárására, végs soron Demjén felkutatásához vezetett.

Amint a déli bükkalji ábrán látható, a demjéni kolajmezn három kolajos

fáciest különíthetünk el (Demjén-Xyugat— Demjén-Kelet — Demjén- Pünkösd-hegy),

melyek együttes kiterjedése kb. 7 km- (0,85 5,5— 0,65 km-). A kolajtelepek szabály-

talan, kissé bizarr kontúrjai, a sok fúrás (428 db, 309 750 ni; 1967. január i-i helyzet)

ezen a viszonylag kis területen már arra utal, hogy speciális rétegtani és tektonikai

viszonyokkal jellemezhet kolajtelepek kutatását kellett elvégeznünk s ez a tevékenység

módszertanilag, technikailag sem hasonlítható össze más alföldi területekkel.

Az aránylag kis horizontális kiterjedést bonyolult és ersen tagolt vertikális

felépítés kíséri, ami sríí hálózatú fúrás-telepítést igényelt. Az elfordulás földtani k-
olajkészlete viszonylag nag^,-, néhány milliós nag>’ságrend, ezzel viszont — az oligocén

tárolókra jellemz — alacsony kitemielhetöségi tényez áll szemben.

A továbbkutatás, a kilátások alapját az a mutrka-
hipotézis képezi, mely szerint a meztidéire újabb és
mélyebb helyzet oligocén röglépcsök, alkalmas csapdái-
ban, kolaj és földgáz hal mo zó d hatott fel. P'eltevésünket
igazolja a Demjén — Pünkösd-hegy mez és a Demjén - Keleti
mezrész eddigi háro m, a térképen egymás alatti kolaj-
tartalmii röglépcsje.

Az andomaktályai területen a kutatást befejeztük, mely ipari mennyiség föld-

gázt nem eredményezett. Pozitív eredménynek könyvelhet el a 8. sz. fúrásban feltárt,

3000 l/perc hozanui 46 C°-os karsztvíz az eocén—triász korú kzetekbl, amit Eger városa

hasznosít.

A demjéni területtl délre húzódó Vatta — maklári-árok mentén emelked ^Mez-

keresztes— mezkövesdi rög\'onulatot, a mezkeresztesi kolajtelepek tették érdekessé

és a továbbkutatásra érdemessé. Ehhez hozzájánütak egyrészt a MASZOL-A.J Geofizikai

V., másrészt vSzeizmikus Kutatási Üzemünk elkutatási eredményei, melyek alapján

három felderít jelleg fúrást telepítettünk. Eg\’ik fúrás a mezkövesdi szerkezet vélt

tetvidékén, a másik attól délre, Egerlövönél, a harmadik pedig Kerecsendtl délre, a

Mezkeresztes— mezkövesdi rögv'onulat feltételezett nyugati folytatásán mélyült.

A három fúrás földtanilag meglep, illetve igen érdekes, kolajkutatási szempontból

azonban kedveztlen eredményt adott. Kiderült ug>’anis, hogy a mezkövesdi sasbérc-

tl délre a kutatás szempontjából fontos oligocén koni képzdmények jelenléte kérdéses,

ugj'anakkor pedig a miocén vulkáni összlet looo m körüli vastagságot ér el. A mez-
keresztesi területtl délre még 1951-ben lemélyített Me-23 sz. fúrás 1150 m vastag

miocén vulkáni összlet alatt a triászt érte el 2140 m-ben. Hasonló a helyzet a kerecsendi

fúrásban is, ahol 1370 m vastag miocén üledékes és vulkáni összlet alatt teljesen kima-

rad az oligocén és vékony felseocén alatt a mezozóos aljzat a mezkövesdihez képest

kereken 1385 m-t zökkent le. Itt tehát a Vatta maklári-árokra utaló viszonyok ural-

kodnak és feltehet, hogy a vélt kerecsendi kiemelkedés délebbre helyezkedik el. Ezen
a területen az oligocén elterjedését tisztázandó további kutatásra van még szükség.

2 . Az északi Bükkalján, a fedémesi területen a gázos terület körülhatárolására

még 5 sekélyfúrást (21 — 25) mélyítettünk le és ezzel a kutatást befejeztük. A mélyebb
szintek kutatására lemélyítettük a Fe-3-4-5 sz. mélyfúrásokat, melyeknek feladata

volt a teljes oligocén rétegsor harántolása a medencealjzatig, ezt azonban mszaki
okok miatt teljesíteni nem tudták, a lattorfi emeletben álltak meg. A 3 sz. fúrás 420 ni
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f vastag katti, looo m rupéli és 450 m lattorfi rétegsort haráiitolt. Az eredmény nem ipari

mennyiség éghet gáz- és olajnyomok a rupéli, illetve lattorfi emelet mélyebb homokk
I
rétegeiben. A kutatást folytatjuk.

A bükkszék! szerkezet északi, nyugati és déli szárnyain
lev esetleges mélyebb helyzet csapdák felkutatását
megkezdtük. Az északi szárnyon lemélyitett i sz. fúrás csak olajos nyomokat, a

I 2. sz. fúrás pedig egy új ,,Salvus” kutat produkált. A szerkezet nyugati, Tarna-völgyi

részén egyetlen befejezetlen fúrás után a kutatás abbamaradt. A déli, terpesi területen a

kutatás még hátra van, a fúrópontok az évben kerülnek kitzésre.

j. A paleogén-medence nyugati része, a nógrádi-niedencerész a Heves—borsodi

medencerésznél jóval kevésbé megkutatott terület. 1964-ben kezdtük meg a szerkezetkuta-

tást a B a r t k ó — M a j
z o n - féle sóshartyáni boltozaton, ahol 1300 m mélységig

mélyitettük le az i sz. fúrást, mely a rupéli rétegekben állt meg. Nem érte el a medence-

aljzatot, ami a vártnál mélyebben van. A rupéli homokkrétegben kevés COg-os gáz

jelentkezett. A kutatás szünetel, de folytatjuk. A szécsényi szerkezeten hat kutatófúrás

mélyült, amelyek az oligocén katti— rupéli és lattorfi rétegsor alatt — várhatóan — a

I
Nógrádi-medence metamorf palákból álló aljzatát 950— i írom közti mélységben érték

' el. A 6 sz. fúrás a szerkezet tet vidékén, lattorfi homokk-
ben COj-s gázelfordulást talált (1965).

Folytattuk a kutatást a földtani adatok és a geofizikai mérési eredmények egybe-

t

vetése alapján kirajzolódó Diósjen— Borsosberény— Érsekvadkert—Szügy— Patvarc

kiemelt szerkezetvonulaton, aimak börzsönyalji részén, a diósjeni területen. Erre az

1914. évi nógrádi szénkutató fúrás eredménye is ösztönöz, melyben 400 m körüh mély-

ségnél,oligocén rétegekbl, állítólag éghet gáz jelentkezett. A Diós-i sz. fúrás a vélt

. szerkezet tetvidékén 590 m körüli mélységben hatolt a metamorf pala medencealjzatba,

miután az oligocén katti, rupéli és lattorfi képzdményeket harántolta. A 2 sz. fúrás az

I -ti délnyugatra, a Börzsöny lábánál 735 m-ben ért el metamorf palákat, hasonló réteg-

sor alatt. A két fúrásban gáz nem jelentkezett. A kutatást Szécsény felé haladva folytat-

juk.

4. A bugyi—jászberényi rögvonulat, ahol szintén végeztünk kutatást, már a

paleogén-medence déli szélén a paleogén határvonal mentén helyezkedik el. Az itteni

kutatás igen érdekes földtani eredményeket adott. A bugyii szerkezeten a még 1948— 49-

' ben megkezdett kutatást folytatva és befejezve kiegészítésképpen még három fúrást

mélyítettünk (Bu-4-5-6) dlés- és csapásirányban. INIajd további három fúrást végeztünk

a vonulaton Sári és Újhartyán mellett (Si-1-2 és Uh-i). Ezzel a további szerkezetkutatás

egyelre szünetel. Ezenkívül a jászberényi területtl nyugatra két fúrás mélyült le

(JbNy-i és 3), melyek a jászberényiekkel szemben oligocén rupéli képzdményeket
I harántoltak.

Mindezeknek a fúrásoknak, továbbá az ezektl délre lev Örkényi és farmosi

{

fúrásoknak földtani eredményeit figyelembe véve, kimutatható egy fiatal szerkezeti

vonal, a bugyi— jászberényi gerinctl délre, melynek mentén a mezozóos aljzat lesza-

•t kadt és vastag \mlkáni képzdmények aránylag széles övezete húzódik az Örkényi mi-

I nimmnban, önálló miocén vulkáni centrmnok mködése eredményeként. Valószínleg

(

hasonló a helyzet a Mezkövesd —mezkeresztesi rögvonulattól délre is. A kett össze-

kötése a fúrásmentes hevesi és jászsági ,,fehér folt” miatt egyelre még bizonytalan, de

(
így is kirajzolódik a DNy—ÉK-i irányba húzódó, a Dimántúlról a Duna—Tisza közére

^ átnyúló és EK felé vonuló, az északi-középhegységi vulkáni tömegekhez kapcsolódó

I
eltemetett és saját centrumokkal rendelkez vulkáni vonulat képe. Ez a fiatal

I
szerkezeti vonal nagyjából egybeesik a Vadász E. által

1 leírt szerkezeti, de elterjedési határvonalnak szánt ,,pa-

3 Földtani Közlöny
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leogéii határvonallal”. Az újabb fúrási adatok birtoká-
ban azonban ez a határvonal, mint a paleogén elterjedé-
sének a határa, természetesen mó d o s u 1

1

. lízzel a kérdéssel J u-

h á s z A. a Földtani Társulat egyik ülésén behatóbban foglalkozott.

A kutatási eredmények vázlatos ismertetését néhány számszeríí adattal fsze-

rezve zárnám.
• A kereken 13 500 km- kiterjedés paleogén-medence északi— középhegységi része

kb 7000 km- és ebbl kb 2450 km--t a középhegységek foglalnak el, tehát marad kb.

4550 km^-nyi üledékes medenceterület. Elzen a területen a szénhidrogénkutatások kez-

dete, vagyis 1934 óta 1967 január i-ig leniélyült összesen 726 db szénhidrogénkutató és

termel fúrás, öszesen 482 304,6 m. Ebbl 86 db fúrást (35 934,7 m) a Magyar Kincstár,

640-et (446 369,9 m) a 1VLA.SZOLAJ és utódai niélyitettek. A gyakorlati eredmény;
. két olaj mez (Bükkszék, Bernjén) és négy gázelfordulás (r-

Í

szentmiklós, Cinkota, Fedémes, Szécsény). A medence déli, alföldperemi részében 133 db
fúrást, összesen 187 409 m-t mélyitettünk. A gyakorlati eredmény egy olajmez,

j Mezkeresztes. A paleogén-medence egész területén 1967-ig összesen kereken 920 000 t

I

szénhidrogént (kolajat és földgázt) termeltek ki.

További kutatások, lehetségek, kilátások

A paleogén-medence kolajföldtani viszonyait nézve három eltér jelleg tároló-

’ képzdmény ismeretes:

I. Miocén korú vulkáni és üledékes kzetek,

2. Oligocén korú homokkrétegek,

I j. Eocén és triász korú repedezett, üreges mészkrétegek.
' Ezek közül a miocén kzetek, fleg vulkáni tufák, bár közismerten olajnyoniosak,

' gyakorlatilag kolaj tárolási szempontból nem jörmek számításba. A medence felépítésében

és kolajföldtani szempontból az oligocén képzdményeknek dönt jelentségük van.

, A kolaj- és földgáztelepek tárolókzete fleg a rupéli emelet homokköve, így Bernjén,

Mezkeresztes, rszentmiklós, Fedémes, továbbá a lattorfi emelet homokkövei Mez-
- keresztesen és Szécsényben. Kivételesen a rupéli tufa— tufit betelepülések, illetve a ru-

'
péli és lattorfi agyagmárga repedései (így Bükkszéken és Bemjénben).

Az anyakzet valószínleg a lattorfi Foraminifera-mentes, halmaradványos agyag-

márga (tardi rétegek). Érméi idsebb kolaj is keletkezhetett, de nem valószín, hogy
telepekben maradhatott volna sföldrajzi okok miatt.

A medencére jellemz ers tektonikai igénybevétel elsegítette a szénhidrogén

vándorlását, ugyanakkor azonban nagy szénhidrogén tömegek megsemmisüléséhez já-

rulhatott hozzá. Minderrl az oligocént fed miocén vulkáni tufák gyakori olajnyomai

I tanúskodnak.

I

Az oligocén mellett, illetve alatt nagy jelentsége van az elfedett triász korú

karbonátos tárolónak, amely a rajta települ, általában vékony eocén mészkvel egyetlen

hidrodinamikai rendszert alkot, és mint neogén-medencealjzat, nagy területen fordul el,

fleg a déli Bükkalján, és a Bírna balparti rögök területén Túráig. Ez a tároló pers-
pektivikus, mióta tudjuk, hogy Mezkeresztesen az 52 sz.
fúrás a triászból termelt kolajat. Az eddig lemélyitett néhány triászt

elér kutatófúrás azonban nem váltotta be a hozzá fzött reményeket.

Továbbra is kérdés tehát, hogy a triász karbonátos
összlet szénhidrogén tároló-e valahol a medence területén,
mint ahogy hasonló kérdés az is, hogy a Bunántúlon Nagylengyelen kívül van-e még
egy másik hasonló a környékén. Általában a magyar kolajkutatás és a termelés jöv-

3*
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jenek egyik f kérdése, problémája: a mezozóos kolajtelepek feltárásának további

lehetsége.

Nézzük meg a további kutatások lehetségeit, kilátásait azon medencerészekben,

íihol az oligocén nipéli tároló eltér kifejldést mutat. Ebben a vonatkozásban a déU

Bükkalja, Bernjén az etalon terület. Nem véletlen, hogy a paleogén-me-
dencében Bénijén a legnagyobb szénhidrogénelfordulás,
ugyanis a rupéli szintek tároló tulajdonságai kedvezbbek.
A szénhidrogének valószín anyakzete a lattorfi emeletbe tartozó M a j z o n -féle

„tardien”, szintén a déli Bükkalján, az lin. tardi medencében fejldött ki a legnagyobb

vastagságban (közel 500 111) . Ezt a területet a medence legperspek-
tivikusabb részének tartjuk. Bonyolult tektonikája miatt azonban az

emhtett paleogén— triász röglépcs-kutatás Bemjéntl kb. Ernd vonaláig geofizikai

elkészítést igényel, melynek sikere a megfelel módszer alkalmazásától függ.

Az elkészítéshez hozzátartoznak az alapfúrások. Az egész medence els alapfúrás-

jelleg fúrása az 1934. évi tardi kincstári tanulmányi fúrás, és azóta legjobb esetben a

salgótarjáni és susai perspektivikus fiírások nevezhetk annak. Ezek pedig vízkutató

fúrások voltak. Több alapfúrás-jelleg fúrásra van szükség ezen a területen: egyre a vatta—

maklári-árokban, eg\' másikra pedig az elbbi és a hevesi mély\'onulat közötti gravitá-

ciós küszöbön, Kerecsendtl nyugatra.

A Mátra- és Bükk-heg>'ségtl északra es medencerésznek csak keleti peremi részét

ismerjük nagyjából a bükkszéki— fedémesi és ózdi fúrások révén. A salgótarjáni és nagy-

bátonyi befejezetlen fúrások viszont már utalnak arra, hogy az oligocén itt a legvastagabb

és a 2500 m-t is eléri, ÉK felé azonban a susai fúrás szerint kivékonyodik. A fedémesi

fúrások szerint az anyakzet jelleg lattorfi rétegek vastagok, a homokk tárolási viszo-

nyai azonban a demjéninél gyengébbek. A lehetségek felmérése érdeké-
ben alapfúrást kell mélyíteni Pétervására, Bomaháza és
Salgótarján mellett. A fedémesi mélyszintkutatás befejezését tervezzük, a

Bükkszék környéki kutatáshoz és a nagybátonyi szerkezet-felderítéshez hasonlóan.

Az ózdi területen a susai fúrás eredménye kilátásainkat csökkentette.

A nógrádi-medencerészben a kutatás elején tartunk, de annyit már látunk, hogy

a lehetségek függleges irányban eléggé korlátozottak — fleg nyugat felé — és a táro-

lási viszonj’ok Bemjénnél gyengébbek, így a kilátások közepesek.

A dimabalparti rögök területén az eddigi kutatások alapján a felmérés részben már
megtörtént, de még nem került sor egy érdekesnek ígérkez, régebbi tervünk megvaló-

sítására. Az rszent miklósi gázelfordulástól keletre lev
Galga - völgy menti sávra gondolunk, ahol a srsöd
izogal vonalak is vetzónát, lesüllyedést jeleznek, és
felhalmozódásra alkalmas csapdákat hel^’-eznek ki látásba
Galgamácsa, Vácbottyán között. Ettl délkeletre a Tura-i sz. fúrásban

jó olajnyomok voltak, jelezve, hogy ezen a területen (,,Zagyva-árok”) kolaj keletkez-

hetett.

A paleogén-medence déli, pliocérmel fedett, alföldperemi részén, annak délnyugati

Bírna balparti területén, fehér foltot képez az alsónémedi mélyvonulat, és alapfúrás

lemélyítését igényli. A mélyedésnek mindkét pereme észak és dél
felé érdekesnek ígérkezik. A határos kiemelt rögökön az oligocén, st a

miocén is néhány helyen gáz- és olajnyomos volt (Bugyi, Jászberény-Nyugat, Túra,

Cinkota).

Teljesen ismeretlen terület a Mátrától délre es Túra— Kerecsend közötti kb.

60 km-es szakasz, a hevesi mélyvonulat, ahol elkészít geofizikai kutatásra és i — 2

alapfúrás lemélyítésére van szükség, a terület felmérése érdekében.
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é g ü 1 a C s e r e h á t o n :iincs fúrási támpont, de rövidesen többet fogunk

tudni egyél) nyersanyagkutatók adataiból. Addig is annyit, hogy az oligocén ré-

tegek jelenléte nagyon is kérdéses. A határmenti csehszlovák fúrások

a neogén alatt metamorf palába értek, h'eltehet, hogy a neogén üledékek a mi terüle-

tünkön kivastagodnak.

Az elmondottakból kitnik az, hogy még sok feladatot kell megoldanimk ahlioz,

hogv újabb kolaj- és földgázelfordulással gazdagítsuk hazánkat a paleogén-medencében.

Latest results and jierspectives of hydrocarboii prospectíng in the northern
Paleogene hasin of Hungary

Dr. G. C.SIKV

The results of prospecting fór hydrocarbons in the northern part of Hungary since
u)bo and perspectives fór the years to come are discussed. Work carried out in the various
parts of the basin is described and results conceming oil geology, lithology, stratigraphy,
and tectonics as well as somé quantitative data of prospecting are presented under sepa-
rate headings.

The first section is devoted to the operations carried out in the Bükkalja area
(Southern foreland of the Bükk Mountains). The discovery of the Demjén oil-field near
the town of Eger is the most important result so far. The occurrence is characterized
by a comparatively simple stratigraphic and a very complex tectonic structure, and its

deliniitation has nt yet been finished up to now. The ^lezkeresztes—^lezkövesd
fault-block rangé south of the Demjén oil-field is interesting and worth of being prospec-
ted front the point of view of the Mezkeresztes oil-field. Exploratory drülings carried
out in this area, at ^Mezkövesd, Egerlöv, and Kerecsend, proved improductive fór oil,

bút yielded very interesting geological results. Accordingly, Oligocene sediments impor-
tant fór prospectmg are qiiestionable soitth of the fault-block rangé, at the same time
^liocene volcanics attain a thickness of about i,ooo ni there.

In the second part of the paper the results of prospecting carried out north of the
Bükk ^Mountains are discussed. The delimitation of the shallow Fedémes gas occurrence
has been finished, bút prospecting of the deeper-seated Oligocene levels are still in pro-
gress. Moreover, search fór eventual traps of deeper structural position inthe \dcinity of the
old Bükkszék oil-field is going on.

The third part of the paper reports on prospecting operations hi the Xógrád
section of the basin. In the eastem part of this basin, the Sóshartyán area, where the Oli-

gocene basement is deeper-seated, a single hole has been sunk, bút prospectmg is going
on. To the west, the holes drilled int the Szécsény structure hit the crystalline schist

basement below the Oligocene sequence at somé i,ooo m depth, and a drill-hole simk
in the top-area of the structure discovered a CO^-gas deposit in Ohgocene (I^attorfian)

sandstones. Two holes drilled at Diósjen, in the western part of the basin, on the eastem
bordér of the Börzsöny ^lountains, have reached the metamorphic schist basement at

a low’ depth, 600 to 700 ni, under the Oligocene sediments. Exploration of this area is

still in its initial stage and wül be contiiiued.

In the fourth part of the paper the exploration of the Bugyi-Jászberény fault-

block’range in the Southern part of the Paleogene basin, on the margin of the Great Piain,

is discussed. It has yielded ' remarkable geological results. Accordingly, south of the
Bugyi—Jászberény fault-block rangé a young fault line takes piacé along which the
^lesozoic basement subsided^ and a subsurface zoiie of thick volcanic niasses extends
within the Örkény gravity minimum, even beyond in XE direction, up to the exposed
volcanics of the X-l\Iedian masses deriving from IMiocene emption centres. This tectonic
line roughly coincides with V a d á s z’ s boundary of the Paleogene.

Relying on the results hitherto obtained, the last part of the paper outlines the
further projects and perspectives of hydrocarbon prospecting. The Óligocene deposits
play an important part in the stmcture of the basin and are alsó of crucial importance
fór oil geology, the known hydrocarbon deposits being confined to the Oligocene as yet.
In addition, the Triassic carbonate deposits occurring in most part of the basement of the
basin, and held fór prospective resen-oirs, are alsó explored. The most prospective area
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of the basin is, however, the Southern Bükkalja, where the Rupelian and Lattorfiaii
sandstones of the Oligocene fomiation have the most favourable characteristics of a re-

servoir. Further exploration of these strata udll require geophysical measurements and
the sinking of a few paraméter drill-holes as well, in order to clear up their intricate tec-
tonic structure. In the northem Bükkalja somé paraméter drillings of key hole type will

be necessary at points of the thickest Ohgocene deposits.
In the area of the blocks of the left bank of the Danube, it is the Galga-Valley,

east of the Órszentmiklós gas deposit that seems to be worth of prospecting. Gra\dty
measurements have shown here the presence of a fault trough and possible structmes of

hydrocarbon traps.

In the Southern part of the basin, at the margin of the Great Piain an unexplored
white spot is formed by the Heves subsurface graben rangé, sonth of the Mátra Mountains,
as well as by the Alsónémedi graben rangé. To assess the perspectives of these two areas
geophysical reconnaissance measurements and the drilling of a few key holes are needed.



A KOLAJIPARI GEOFIZIKAI MÉRÉSEK EREDMÉNYEI
ÉS FELADATAI

VARGA IMRE*

(i ábrával)

összefoglalás: A cikk ismerteti a kolajipari geofizikai kutatás 15 éves eredmé-
nyeit, az ez id alatt felkutatott szerkezetek számát, a szeizmikus mérések mennyiségét.
A jelenlegi helyzet felmérése után foglalkozik a komplexitással, a mérési kapacitással,

valamint a geofizikai kutatások eltt álló fontosabb feladatokkal.

Magyarországon a felszabadulás eltt rendszeres, átfogó geofizikai felismerést nem
végeztek; a tevékenység egyes kutatási területek rendszerint átnézetes jelleg megisme-

résére irányult. A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kapacitása csak

részfeladatok ellátására volt elégséges, ezért külföldi cégek is résztvettek a munkában.
A felszabadulás után a geofizikai kutatások volumene jelentsen ntt. Elször a

Geofizikai Intézet korábbihoz képest jelents fejlesztése történt meg, mind a létszámot,

mind a mérések mennyiségét, mind pedig az alkalmazott mérési módszereket illeten;

emellett megindult a hazai mszerfejlesztés is.

Egj'idejleg nagy ütemben elkezddött az egész országra kiterjed rendszeres

szénhidrogénkutatás is. A kutatás vezeti a hatékonyság növeléséért szükségesnek tar-

tották a kolajipari célokat szolgáló geofizikai elkutatás megteremtését és ezért — a

Geofizikai Intézet munkásságát továbbra is igénybe véve — 1952-ben kialakították a

kolajipar saját geofizikai kutatószervezetét.

A immka szovjet mszerekkel és szovjet szakemberek segítségével, kezdetben

csak szeizmikus, reflexiós mérésekkel indult meg. Rövidesen megjelentek a hazai, és

részben külföldi egyetemeken képzett geofizikus szakemberek. A kezdeti regionális felvé-

telezést felváltotta az egyes területek részletes felvételezése, a kolajipar mindenkori

igényeinek megfelel sorrendben.

A Kolajipari Szeizmikus Kutatási Üzemben 1952 és 1966 között, (1966 végéig)

15 év alatt 34 139,3 km szeizmikus szelvén}^; mértek, ebbl 5595,5 km-t refrakciós,

28 543,8 km-t pedig reflexiós módszerrel. A reflexiós mérések megoszlása: Alföld

18 049 km; Dimántúl 10 494,8 km.
A szeizmikus mérések alapján ez id alatt 230 szerkezetet mutattimk ki, 159-et

az AJföldön, 71-et a Dimántúlon. Ebbl eddig fúrással megvizsgáltak 132-t (Alföld 85,

Dimántiil 47). Kolajat talált 18 (15 és 3), éghet, illetve kevert gázt 29 (22 és 7), CO„
gázt 6 (5 és i), jelenleg vizsgálat alatt 21 (9 és 12), medd 58 (34 és 24). Az eredményes

I szerkezetek között szerepel — többek között — -Algy, Pusztaföldvár, Szánk, Hajdú-

j

szoboszló, Kunmadaras-Tatárülés is.

Az üzem kezdetben szovjet, majd magyar és szovjet, hagyományos felvételezés

I mszerekkel dolgozott. Hosszú ideig akadályozta a további fejldést a korszer msze-
: rek hiánya. A szeizmikus mszerezettségben a közelmúltban azonban jelents változás

' indult meg. 1966-ban — miután a magyar mszer még csak prototípusként volt meg -

az Üzem négy francia gyártmányú, korszer, mágneses jelrögzítés mszert kapott,

valamint egy, a gépi feldolgozáshoz szükséges kiértékel központot. 1967-ben tranzisz-

* Készült az OKGT .Szeizmikus Kutatási Üzemében. Eladva 1967. V. 15-én az MFT Szénhidrogén

-

földtani Kollokviumán. Kézirat lezárs'a: 1967. VIII. r.
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toros magyar gyártmányú refrakciós mszerek, a továbbiak folyamán pedig még három
mag^'ar gyártmányú mágneses jelrögzitésü mszer áll munkába. így ig68-tól a teljes

reflexiós mszerpark korszer mszerekbl áll majd és a hagj'ományos felvételezés

megsznik. Ugyancsak 1966-ban Zuse gyártmányú rajzoló automatát, valamint

Uavidographe átiró berendezést állítottunk üzembe. Jelents mértékben használjuk az

elektronikus számítógépek által adott lehetségeket a geofizikai mérések kiértékelésében

és feldolgozásál)an. Havonta átlagban több, imnt 100 számítógépórát használunk fel,

számos geofizikai és geológiai feladat megoldására. Ezek közül a jelentsebbek: reflexiós

szelvények rajzolása, sugárdiagramok, diffrakciós iitidgörbék, felszíni korrekciók,

autokorrelációs függ\'ény számítása, szondázási görbék, tellurikus frekvenciaanalízis

számítása, különböz gravitációs, tellurikus, geológiai térképek rajzolása stb.

Hosszú ideig az Üzemben csak szeizmikus mérések folytak. A szakemberek azonban

már régóta világosan látták, hogy az eredményes szeizmikus munkálatok mellett a föld-

tani kép teljes és megbízható megismeréséhez szükség van az egyéb (gravitációs - mág-
neses és geoelektromos) mérések alkalmazására is, vag\’is minél több terület komplex
geofizikai megismerésére. Ennek megfelelen 1963-ban gravitációs-mágneses illetve

geoelektromos terepi csoportokat állítottunk fel.

A gravitációs-mágneses csoport két korszer, nagypontosságú graviméterrel
,
vala-

mint E-60 és Auterbal típusú Eötvös-ingákkal, továbbá P'anselau-féle o módszerrel dolgozó

magnetoniéterekkel van felszerelve. A csoport méréseinek két f célja van. Egyrészt

Eötvös-ingás mérésekkel a törések kimutatása, másrészt olyan részletes adatok szerzése

egyes területekrl, amelyek korszer kiértékelési eljárások, hatószámítások végzését

teszik lehetvé.

A geoelektromos csoport mszerezettsége kiterjed mind tellurikus és niagnetotellu-

rikus, mind pedig mély-, illetve sekélyszondázáshoz szükséges berendezésekre. Ennek
megfelelen — a szükségletek szerinti arányban váltva — minden típusú mérést végez-

nek, E feladatuk a nagy ellenállású medencealjzat helyzetének meghatározása. Az utóbbi

idben sikeresnek ígérkez kísérletek folynak frekvenciaszondázással, amely elssorban

a harmadidszaki medencealjzat kzettani minségének — mezozóos mészk és kris-

tályos metamorf kzetek — és ezen keresztül részben korának meghatározására is alkal-

mas lehet.

Az üzem által végzett méréseken kívül természetesen mindig figyelembe vesszük

és felhasználjuk a Magyar Állami Eötvös I/Oránd Geofizikai Intézet által szolgáltatott

adatokat, ugyanakkor saját méréseink eredményeit is eljuttatjuk oda.

Xem elhanyagolható jelentség az Üzemben végzett kzetfizikai paraméterek

mérése (kzetsebesség, elektromos vezetképesség, srííség, valamint mágneses szusz-

ceptibilitás) mivel ezek ismerete az egyes mérési eredmények kvantitatív kiértékelését

segítik el.

A korábbiakban arról volt szó, hogy szükségszer a komplex mérések végzése, illetve

a geofizikai adatok komplex értehnezése. A komplex geofizikai mérések célja eltér lehet.

A legrészletesebb földtani adatokat szolgáltató szeizmikus mérések szempontjá-

ból vizsgálva a kérdést, szükség van komplex mérésekre, illetve adatokra a helyes terve-

zéshez. A gravitációs, másneses és a geoelektromos mérések alapján - lehetleg minde-

gviket figvelenibe véve - adatokat kell szereznünk a kutatási terület várható földtani

felépítésének fbb vonásaira, pl. a f tektonikai irányokra és a mélységp-iszonyokra.

Természetesen szükséges, hogy a várható képzdmények megítéléséhez a rendelkezésre

álló földtani (mélyfúrási és eg\'éb) adatokat is fig\-elembe vegyük. ^Mindezek segítségével

reáhs földtani célkitzést adhatunk a szeizmikus méréseknek, felkészülhetünk a várható

problémákra, a legoptimálisabb és a tektonikai viszonyokhoz legjobban alkalmazkodó

szelvényhálózatot alakíthatunk ki.
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Ez vonatkozik egy meghatározott terület részletes szeizmikus kutatásának el-

készítésére. A másik feladat az, hogy a már elvégzett szeizmikus mérések értelmezésénél

a kérdéses, illetve vitás esetekben, több variáns esetén támpontot kapjunk a legvaló-

színbb megoldás kiválasztására.

Az egyes mérések esetenként a rétegsor más és más elemeire adhatnak határozott

választ (pl: a geoelektromos mérések a medencealjzat mélységére, a mágneses mérések a

szuszceptibilis kzetek elhelyezkedésére, gravitációs mérések horizontális srííségvál-

tozásra stb), amelyek a szeizmikus mérések esetében esetleg nem különíthetk el hatá-

rozottan. így a rendelkezésre álló geofizikai adatok együttes felhasználása az értelmezés

érdekében — gondos mérések és jó kiértékelés esetén a vizsgált terület rétegsorának

teljesebb megismerését eredményezheti.

Hazánk rendkívül változatos földtani felépítése nemcsak a geofizikai mérések

tervezjét és kivitelezjét, hanem a mérések értelmezjét is sokszor nehéz, csaknem meg-

oldhatatlan feladatok elé állítja. Ilyenkor — a feltétlenül szükséges általános föld-

tani tapasztalatokon kívül - a többféle geofizikai mérésbl származó adat a legvaló-

színbb variáns kiválasztását teszi lehetségessé. Hazánkhoz hasonló földtani felépítés

terület kevés van, így az értelmezési problémák megoldásához kevés irodalmi adat, illetve

tapasztalatcsere-lehetség van.

Világosan látnunk kell azonban azt, hogy a komplex geofizikai mérések végzése,

illetve a komplex értelmezés munkatöbbletet követel. A mérések lassúbbodása, illetve az

egy területegység felméréséhez és értelmezéséhez szükséges munka mennyiségének

növekedése általános, az egész világra kiterjed tendencia. Jól mutatják ezt az irányzatot

a Kolajipari Szeizmikus Üzem által mért szeizmikus kilométer mennyiségek (i. ábra).
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1. ábra. A szeizmikus mérések évenkénti xnennyisége. Magyarázat: i. Reflexiós mérések (km),

2. Refrakciós mérések (km), 3. Összes szeizmikus km, 4. Tényleges terítések száma
Abb. I. Jahresvolum dér seismischen Messungen. Erklárungen: i. Reflexionsmessungen (km),

2. Refraktionsmessungen (km), 3. Sámtliche seismische Messungen (km), 4. Zahl dér effektiven Auf-
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Az évenként inért kilométerek mennyisége ig6i-ig emelkedik, méghozzá jelentsen,

noha a berendezések, illetve az alkalmazottak száma nem növekedett lényegesen, csak

kisebb ingadozásokat mutat. 1962-tl a mért kilométerek száma jelentsen csökkent,

jóllehet az üzemben számos olyan szervezeti intézkedést vezettünk be (például elre-

terítés), amelyek a méréseket meggyorsították. ]\Iégis, a megnövekedett feladatok miatt

nagyobb munkabefektetést igényl mérési eljárásokat kellett bevezetni. Nyilvánvalóan

csökkentik a kilométer teljesítményt a csoportos lövések, a csoportos geofonok alkal-

mazása, az anyag javítása érdekében alkalmazott geofonköz-csökkentés, a több kísérleti

mérés, a jó anyag biztosítása érdekében végzett ismétlések stb. Érdekes azonban az,

hogy a kilométer teljesítmények csökkenése ellenére nem csökkent a kimutatott és mély-

fúrásra javasolt szerkezetek száma.
(
1960: 15, 1961: 24, 1962: 32, 1963: 24, 1964: 28,

1965: 20, 1966: kb. 22.)

Ez a tény arra utal, hogy alaposabb mmikával nagyobb mennyiség információt

nyertünk, megbízhatóbbá vált az értelmezés és a részletesebb adatok a terület nagyobb
részletesség megismerését tették lehetvé.

Az elbb említett példa világosan bizonyítja, hog}* egy mérésfajta viszonylatá-

ban is több nimikát kellett befektetnünk egy területegység felkutatásába, jóllehet kor-

szerbb mszereket és mérési eljárásokat alkalmaztimk és a szakmai tapasztalat is jelen-

tsen megnövekedett. Nyilvánvaló, hogy ha a mérések komplexitását növeljük, úgy még
további mérések szükségesek egy területrész megismeréséhez, vagyis egy terület felkuta-

tásához még több munkát kell majd elvégeznünk.

Ezek a tények arra mutatnak, hogy meg kell fontohumk a kolajipari célokat

szolgáló geofizikai mérések mennyiségének növelését, elssorban a szeizmikus mérések

esetében. A szükséges szeizmikus kapacitás mennyiségét alapveten a mélyfúrási kapa-

citás szabja meg. Pontos adatokat azonban nem nyerhetünk, mivel befolyásoló tényez-

ként szerepel többek között a kutatás eredményessége, a kutatott terület földtani fel-

építésének bonyolultsága, a felszíni viszonyok és számos eg}'éb, elre meg nem határoz-

liató tényez. Általános elvként el kell fogadnunk, hogy a geofizikai elkutatásnak lega-

lább 2 évi fúrókapacitásnak megfelel elnnyel kell rendelkeznie, hogy a kevésbé meg-

indokolt fúrópontkitzést elkerüljük. Ez a feltétel azonban az ehm'ilt 15 év alatt nem min-

dig teljesült.

A kolajipar eltt álló feladatok ismeretében a geofizikai kapacitást növelni kell.

Érmek két útja lehet. Egyrészt a mérésben résztvev mszerek számának emelése, más-

részt a mérések ütemének meggyorsítása, elssorban a segédberendezések (fúró stb).

valamint a kiszolgáló személyzet létszámának növelése útján. Az utóbbi megoldás mellett

szól az, hogy aránylag kevesebb magasan kvalifikált szakember beállítását teszi szük-

ségessé, a szakmunkásképzés pedig körmyebben megoldható.

Az eddigiekbl kitnik, hogy az ehm'rlt idszakban jelents elrehaladást értünk

el a geofizikai mérések területén, mind a mszerezettséget, mind az alkalmazott mód-

szereket, mind pedig a komplexitást illeten, f^zámos területen azonban további fejl-

désre van szükség.

A szeizmikus mérések esetében a fbb feladatok a következk:

1. Maximálisan ki kell használni a jelenleg rendelkezésünkre álló analóg technika

adta lehetségeinket. Ennek megfelelen meg kell vizsgálni a ,,stacking” (többszörös

fedés) hazai alkalmazásának feltételeit, és lehetségeit, a különféle korrelációs el-

járásokat, valamint a számítógép alkalmazása által adott és eddig még fel nem
használt lehetségeket.

2. Mérési eljárásokat kell kidolgozni a törések, lapos szerkezetek, bonyo-

lult szerkezetek, kiékeldési övezetek, nagy mélység szintek biztonságos ki-

mutatására.
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J. Meg kell oldani digitális terepi mszerek, vagy analóg-digitál átalakitók birto-

kában a felvett adatok digitális irton való kiértékelését megfelel számítógép-programok

felhasználásával.

4. Kísérleti mérésekkel kell meggyzdni a nem robbantásos hullámkeltési eljá-

rások hazai alkalmazhatóságáról. Sikeres kísérletek esetén a megfelel berendezéseket be

kell szerezni és rutinszeren alkalmazni.

A gravitációs és mágneses mérések területén elssorban a

korszer kiértékelési, illetve számítási eljárásokat kell szorgalmazni (ható mélység és

alakszámítás, másodlagos anomáliák vizsgálata). Érmek érdekében speciális gravitációs

méréseket, valamint légi mágneses méréseket is alkalmazni kell, és továbbra is fel kell

használni, st kiterjeszteni a számítógépes feldolgozást.

A geoelektromos mérések esetében elssorban a tellurikus, illetve

magnetotellurikus frekvenciaszondázás kérdésével kell foglalkozni. Érmek megfelel

kidolgozása, illetve alkalmazása olyan kzettani és kor adatok megszerzéséhez vezethet,

amely dönten megváltoztathatja, illetve elreviheti a medencealjzat kutatását. Ugyan-

csak fontos a számítógépes feldolgozás továbbfejlesztése.

A komplex geofizikai mérések területén a jövben fel kell használnunk a tervezés-

hez az összes geofizikai adatot. Az értelmezés területén pedig a komplex kutatást minél

nagyobb területre kell kiterjeszteni és fejleszteni kell az értelmezés mélységét. Emrek érde-

kében kezdetben több alapfúrást is kell majd mélyítenünk. Az egyes eltér feladatok

mind részletesebb és mind pontosabb megoldásához nemzetközi tapasztalatcsere is szük-

séges.

Az eddig elérd eredmények, valamint a kitzött program végrehajtása a hazai

szénhidrogénkutatás eltt lev feladatok megoldását alapozzák meg és a további foko-

zatos fejldést szolgálják.

Ergebnisse und Aufgaben geophysikalischer Messungen in dér Erdölindustrie

I. VARGA

Vor 1945 wurden in Ungarn keine systematischen und umfassenden geophysikaU-
schen Aufnahmen unternommen. Zr Unterstützung dér nach dem 2. Weltkrieg begon-
nenen systematischen Erkundung auf Kohlenwasserstoffe wurde 1952 ein spezieller

geophysrkahscher Erkundungsbetrieb dér Erdölindustrie gegründet.
Am Anfang wurden nur Reflexionsmessímgen, spáter Refraktionsmessungen und

dann, seit 1963, auch gra\dmetrische-magnetometrische und geoelektrische Aufnahmen
vorgenommen

.

Zwrschen 1952 und 1966 wurde 34 139,3 km seismisches Profil verrnessen. Davon
waren 28 543,8 km Reflexionsmessímgen, 5 595,5 km Refraktionsmessungen. Auf Grund
dér seisrnischen Messungen wurden 230 Stnikturen nachgewiesen: 159 im Gebicte dér
Grossen Ungarischen Tiefebene (Alföld) und 71 in Transdanubien. Von den untersuchten
132 Strukturen waren 53 produktív, 21 werden gegenwártig untersucht.

In den vergangenen Jahren wurde die Ausrüstung des Erkundungsbetriebes mit
zeitgemássen Geráten bzw. Hilfsanlagen in Angriff genornmen und diese Massnahmen
werden in 1968 vollendet. Zr Lösung von zahlreichen Aufgaben werden elektronische
Rechenautomaten angewendet.

Die komplexen geophysikalischen Angaben werden sowohl bei dér Projektierung
von Messungen, als auch bei den geologischen Interprátationen benützt. Bei dér Inter-
prátienmg spielt die Komplexitát wegen des verwickelten und sich auch innerhalb kleiner
Distanzen verándernden geologischen Baues dér untersuchten Gebiete eine besondere
Rolle.

Die Analysen deuten darauf hin, dass das Volum dér geophysikalischen Messungen
auf Erdi und Erdgas auch in dér Zukunft erhöht werden muss, obwohl in jüngster Zeit
die Leistungen betráchthch zugenornmen habén.
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^^'eite^e Hauptaufgabeu:
I. Seisniische IMessungen.
1. Maxiinale Ausnutzung dér Analogen-Teclinik.
2. Erarbeitung von Messímgsverfahren znr Hrknndung von koinplizierten Struk-

túrán.

3. líinsatz von Digitalautoniaten für die Interprátierung seismischer ]SIaterialien.

4. Einsatz von t\'ellenerregung durch ^Methoden, bei denen keine Sprengnngen
angevendet werden.

II. (Travimetrische und magnetonietrische Arbeiten.
Anwendung von zeitgemássen Interprátierungs- und Reclienverfahren, spezielle

iNíessungen, weitgehende An\vendung%’on Rechenautomaten bei dér Datenvérárbeitung.
III. Geoelektrische Messungen.
Hanptaufgaben: Weiterentwcklung dér Frequenzsondierung, sowie noch weit-

gehendere Anwendung dér mechanisierten Auswertung dér Messangaben.
Die komplexe Xutzung und Deutung dér Ergebnisse wird — neben deni Abteufen

entsprechender Basisbohmngen— eine noch bessere Lösung dér weiteren Aufgaben för-

dem.



MIKROPALEONTOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A HAZAI
KOLAJKUTATÁSBAN

KÖVÁRY JÓZSIÍF*

ÖMzrfoglalás: A Cikk els része az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt központi
Földtani Anyagfeldolgozó Osztály, valamint annak mikropaleontológiai csoportja feladatát

és tevékenységét, továbbá a mikropaleontológiai vizsgálatokon alapuló rétegtani adat-
szolgáltatás jelentségét ismerteti a hazai szénhidrogénkutatásban. A második rész a szén-

hidrogénkutatási tevékenység során feltárt hazai neogén üledékek összefoglaló mikro

-

faunisztikai jellemzését adja a fúrási kzetminták mikropaleontológiai vizsgálatai alapján,

a jellegzetes faunaelemek és fauna-asszociációk feltüntetésével.

1. A Földtani Anyagfeldolgozó Osztály és az azon belül szervezett

mikropaleontológiai esoport feladata és tevékenysége

A hazai szénhidrogénkutatási tevékenység során nyert fúrási kzetminták köz-

ponti vizsgálatra beküldött anyagain a mikropaleontológiai vizsgálatokat az Országos

Kolaj és Gázipari Tröszt Földtani Anyagfeldolgozó Osztály mikropaleontológiai csoportja

végzi. A csoport feladata, hogy a vizsgálati eredményekrl az OKGT Földtani Fosztályát,

továbbá a fúrási üzemek földtani osztályait folyamatosan tájékoztassa.

A folyamatos mikropaleontológiai adatszolgáltatás révén a hazai kolajkutatási

tevékenységet irányitó szakemberek munkájukhoz szükséges rétegtani- és földtani

adatokhoz jutnak. Ezek az adatok vagy egy-egy fúrással kapcsolatos operatív döntéseik-

hez nyújtanak támpontot, vagy valamely kutatási területen újabb fúrási pontok ki-

tzésénél kerülnek felhasználásra. A fúrások magminta-anyagainak mikropaleontológiai

vizsgálatai — különösen az elmúlt 15 év intenzív kutatási tevékenysége során — egyre

újabb tudományos eredményekkel és adatokkal járulnak a magyar medenceüledékek

rétegtani felépítésének megismeréséhez mind a Dimántvilon, mind pedig a mélyföld-

tanilag másfél évtizeddel ezeltt még jóformán alig ismert Alföldön.

A hazai szénhidrogénkutatás szolgálatában álló központi anyagvizsgálati labora-

tórium 15 évvel ezeltt, 1952-ben létesült az akkori magyar— szovjet kolajipari vegyes-

vállalat keretében. A MASZOLAJ Központi Tudományos Kutatólaboratóriumon belül

a földtani anyagfeldolgozás három csoporttal (petrográfiai, makropaleontológiai . és

mikropaleontológiai) indult meg. Alapjában ma is ez a szervezeti felépitése a jelenleg

14 szakemberrel mköd Földtani Anyagfeldolgozó Osztálynak, amely 1963-ban paly-

nológiai (spóra-pollenvizsgáló) csoporttal egészült ki.

Az Osztály keretében a mikropaleontológiai csoport jelenleg két tudományos

kutatóval egy geológustechnikussal és egy flaboránssal dolgozik.

Az elmúlt 15 év alatt megvizsgált kzetminták a hazai szénhidrogénkutatás szem-

pontjából perspektivikus medencék legkülönbözbb területeirl a felskarbontól a

pleisztocént bezáróan csaknem minden üledékes képzdményt felölelnek, a legkülön-

bözbb kzettani és slénytani kifejldésekkel. E kzetminták mindegyikérl a mikro-

paleontológiai csoport által adott mikrofaunisztikai és rétegtani adatokat magában
foglaló vizsgálati jelentéseket központilag az OKGT Központi Adattára rzi.

Eladta a Magyarhoni Földtani Tár.«ulat ro7 - május 15-én tartott Szénhidrogénföldtani
Kollokviumán

.
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A Földtani -\nyagfeldolgozó Osztály mikropaleontológiai csoportja fúrásonként

és mintánként katalogizálva tartja számon és rzi a vizsgálatra felküldött üledékes k-
zetekbl az Osztályon készített több mint 20 000 db-ot kitev iszapolási prepa-
rátum-gyjteményt, a bellük kikerült originális mikrofaima-asszociációkkal

együtt. Az Osztály petrográfiai csoportjával pedig együtt rzi és kezeli a kemény (aem
iszapolható) kzetmintákból készített és fúrásonként ugyancsak katalogizált kb. 10 000

db-ot tartalmazó vékony csiszolat-gyjteményt is.

Ez év folyamán megoldást nyert a Földtani Anyagfeldolgozó Osztályra másfél

évtized folyamán beküldött, s az Osztály mvmkatársaitól kzettanüag, makro- és mikro-

paleontológiailag már megvizsgált fúrási magminták egy helyen való központi

tárolásának, raktározásának kérdése is. Ez a mintegy 40 000 fúrási kzetmintából álló,

fúrásonként osztályozott hatalmas gvmjtemény felbecsülhetetlen és pótolhatatlan tudo-

mányos valamint gazdasági értéket képvisel. Bizonyító dokmnentuma az Anyagfeldolgozó

Osztály valamennyi eddig végzett földtani anyag\dzsgálati jelentésének és alapját képez-

heti a hazai szénhidrogénkutatás továbbfejlesztését szolgáló lijraértékel

és a jövben lij módszereket, eljárásokat alkalmazó földtani és mikropaleontológiai

tudományos vizsgálatoknak is.

A mikropaleontológia nem öncélú tudomány, hiszen az idén éppen ötven
esztendeje annak, hogy 1917-ben megkezddött a mikropaleontológiai vizsgálatok

gyakorlati alkalmazása a kolajkutatásban, éspedig az amerikai

kontinensen, a texasi Ranger olajmezn. Azóta a mikropaleontológiai vizsgálatok ki-

terjedtek az öt világrészre mindenüvé, ahol kolajkutatás folyik.

Az egyes szénhidrogénkutatási területek földtani és rétegtahi felépitésének ismer-

tetésérl a kolajipar geológusainak, valamint a Földtani Anyagfeldolgozó Osztály kuta-

tóinak már számos tudományos cikke és közleménye jelent meg. \’alamennyi többnyire

igen részletesen tartalmazza az adott kutatási területre vonatkozó rétegtani mikropaleon-

tológiai eredményeket, fleg a Foraminifera-vizsgéXaXdk bizonyító adatainak idézésével

2. A hazai szénhidrogénkutató fúrások magminta-anyagainak mikrofaunisztikai

vizsgálata alapján a neogén korú üledékek mikropaleontológiai jellemzésére vonatkozó
újabb adataink

Pannónia! emelet

Szénhidrogénkutatási területeinken a pannóniai üledékek vastagsága a legnagyobb

szélsségek között változik: ugvmnis a néhány méteres vastagságtól több ezer méterig

terjed üledékes összletet képviselnek a szarmata fekv és a felspliocén terresztrikus

képzdmények között. Kzettani kifejldésük meglehetsen egyveret: a medencékben

pelites üledékek, aleurit és homokkrétegek váltakozása, a partszegélyeken durvmszem
törmelékes üledékek, konglomerátmn, a sekély részeken földes-fás barnakszén betele-

pülések jellemzik.

A pannóniai üledékek rétegtani tagolását elssorban a jó szintjelz makrofaima

(Mollusca

)

teszi lehetvé, mely a fúrómagok smaradványanyagában nem ritka. A me-

denceüledékekben fleg lenyomatok formájában jelentkeznek, a kzetminták elválási

lapjain.

A mikropaleontológiai rétegtan tekintetében elssorban a kagylósrákok (Ostra-

codák) figj’elemre méltóak. Sima, vagy csak alig díszített teknik néha igen nag>' mennyi-

ségben figyelhetk meg a parmóniai üledékekbl vett fúrási minták kicsiny darabjai-

ban is.
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Több ezernyi pamióniai koni fúrási kzetminta iszapolási maradékának átvizs-

gálása alapján megállapitható, hogy afelspannóniai alemelet legfontosabb kor-

jelz Ostracodái a Candona extensa, a Candona labiata és az Ilyocypris gibba; az alsó-
pannonból korjelz fajok az Amplocypris pannonica, a. Leptocythere egregia és a Cyp-
rideis heterostigrna.

A Dél-Alföldön az utóbbi két évben jelentsen kiszélesedett fúrási tevékenység

több helyen több ezer méteres teljes medencekifejldés pannóniai üledéksort tárt fel.

K fúrások kzetanyagain Széles M. végzett részletes makro- és mikropaleontológiai

vizsgálatokat, s a megfelel kzettani változásokkal összhangban álló, az alsó- és fels-

pannóniai alenieletek határán mintegy 50 m-tl 300 m-ig változó vastagságit átmeneti
szintet mutatott ki. liimek a szintnek gyakran megtalálható vezet makrofauna-

alíikja a Limnocardium abichi egy jól megkülönböztethet varietása.

A szint állandó mikrofauna-tartalommal jellemezhet. Az Ostracodák közül

a Paracypria (Pontonella) acuminata, a Cyprideis pannonica és a Hemicythere pejinovicen-

sis a vezet formák. A fentebbi Ostracoda faunához az átmeneti szintben a Thekanibák
(Silicopiacentina) eléggé gyakran megfigyelhet példányai járulnak, továbbá igen sok

hahnaradvány (halfog, halúszótüske, halpikkely) is.

Az átmeneti szint niikrofaunisztikailag a hazai alsópannónia alemelet legfels,

záró tagja, mivel a Silicoplaceníina-ié\ék e szint feletti elfordulása csak rendkívül szór-

ványosan mutatható ki. Az átmeneti szint alatt, a Limnocardium abichi vékonyfalú

alakjaival jellemzett alsópannóniai összletben pedig — ha nem is olyan gyakran, mint

az átmeneti szintben — a Silicoplacentüiák elfordulása rendszerint megfigyelhet.

A niagj^arországi pannóniai üledékek legfontosabb mikrofaimisztikai jellemzje,

hogy nem tartalmaznak autochton Foraminiferákat, mivel a paimóniai beltenger i%-nál
sosem magasabb sótartalmú vízében a Foraminiferák már nem élhettek meg. Az a néhány
Poyaniinifera-lélet, amely szórványosan egy-egy pannóniai összletbl származó magminta
iszapolási maradékában megfigyelhet volt, mindig bemosottnak bizonyult és

többnyire törmelékes üledékekbl került el. Foraminiferák, egyéb tengeri Protozoák,

valamint tengeri Metazoa-maradványok gyakran megfigyelhetk a pannóniai konglo-

merátum rétegek, fleg mezozóos anyagú kavicsainak vékonycsiszolataiban. Ezek ere-

detét azonban a vékonycsiszolati vizsgálat azonnal kideríti.
( így pl. a Rém-i. fúrás 350 m

mélységben feltárt alsópaimóniai alapkonglomerátum titon mészkkavicsa vékony-

csiszolatban tömegesen tartalmazott Tintinnidea-metszetéket] a Pusztaföldvár 128 sz.

fúrás 1775 m mélységében az ugyancsak alsópatmóniai alapkonglomerátum dogger mész-

kkavicsai pedig tele voltak Cnwofífea-nyélmetszetekkel. Az alapkonglomerátum fúró-

magban észlelt karbonátos eredet kavicsai mindig arra utalnak, hogy az eredeti település

kzet a közelben megtalálható.

Szarmata emelet

A hazai szarmata üledékek mikropaleontológiaüag, fleg a Foraminifera-tartálom

alapján jól elkülöníthet képzdmények. A szarmata emelet Foraminifera faunája

a tortonaiból fejldött ki, s fleg annak fajszámban igen ersen megcsappant, csökkent-

sósvízi környezethez jól alkalmazkodó alakjait tartalmazza, optimális életkörülményei-

ket biztosító paleoökológiai viszonyok esetén tömeges egyedszámmal.

A szarmata üledékes képzdmények elhatárolását a tortonai emelet felé — ott,

ahol a szarmata fúrásokban kimutatható — a tengeri és a csökkentsósvízi mikrofaimák

elkülönithetsége teszi lehetvé, míg a paimóniai tagozat felé a Foraminiferák teljes

kimaradása adja a határt.

4 Földtani Közlön}'
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A széiihidrogénkutató fúrások által feltárt szarmata összlet tagolása mikropaleouto-

lógiai alapon csak nagy általánosságban vihet végbe, részben a szarmata üledékek

fúrásokban kimutatott csekély (néhány m-töl átlag loo m-ig terjed) vastagsága, a ritka

magvétel, és a szarmatában gyorsan változott paleogeográfiai és ezzel egyidben válto-

zott paleoökológiai körülmények miatt.

A szaniata forammiferás asszociációk elssorban fáciesjelzk, melyeknek a föld-

tanilag viszonylag rövid szarmata korszak alatt egymás fölött (pl. fúrásban) megfigyelt

változásaiban nem a faimaelemek evohiciója, hanem elssorban a faunakép fajainak

csökkenése jelzi az idtényezt.

A szarmata medenceüledékeket harántolt fúrásainkban megfigyeltük, hogy álta-

lánosságban az aprótemietü rotaliás — non ionos (szegényebb összetétel) fáci-

esek a szarmata emelet felsbb szakaszára, inig az e 1 p h i d i u m o s - m i 1 i o 1 i n á s

^ n o d o p h t h a 1 m i d i u m o s gazdag kifejldések a szarmata emelet alsó szakaszára

jellemzek. A szarmata legalsó (tortonaival határos) kifejldését mikrofaunisztikailag

egyes tengeri reliktmnfomiák is (Discorbis

;

apró Bolivina-íé]é'k) jelzik.

A hazai szannata üledékek vezet Foraniiniferája, a Kubecularia novorossica

a szarmatán belül nem szint-, hanem fáciesjelz; a partszegélyi meszes kifejldések jel-

lemz alakja. Különösen a hajdúszoboszlói terület mélyfúrásai által harántolt szarmata

oolitos mészkösszletben figyeltük meg gyakori elfordulásukat.

A Dunántúlon mélyült szénhidrogénkutató fúrások közül a Kisalföldön a mihályi

(pl. M-28) és a káldi (Káld-i), Dél-Dunántúlon pedig a mezcsokonyai és a beleznai fúrá-

sokból mutattak ki gazdag foraminiferás szarmata képzdményeket, változatos part-

szegélyi és medencekifejldésekkel.

A Mezcsokonya-3 fúrás 1009,5 1911,5 m között szarmata oolitos mészkövet

harántolt, vékonycsiszolatában tömeges elfordulásban figyeltük meg a Kubecularia

novorossica fajt, egyedekben gazdag elphidiumos iniliolinás mikrobiofáciesben.

Igen érdekes mikropaleontológiai eredményt szolgáltatott a Dráva-medencében

a Belezna- 14 sz. fúrás. 2330,0 — 2340,0 m között harántolt kemény mészmárga vékony-

csiszolatában a magyarországi szénhidrogénkutató fúrások mikropaleontológiai anyag-

feldolgozása során elször volt megfigyelhet a hazai és külföldi lelhelyekrl az irodalom-

ban már ismertetett alsószarmata nodophthalmidiumos — articulinás niikrobiofácies,

az Articulina probléma B o g d a n o vv i c z faj teljesen ép, egész példányainak tömeges

elfordulásával.

Az A 1 f ö 1 d ö 11 mélyült szénhidrogénkutató fúrások közül többek között Tiszán-

túlon a Turgony-i, a dél-alföldi kutatási területen a Tabdi-i, továbbá a soltvadkerti

és egyes szanki (pl. Szk-37) fúrások tártak fel Foraminifera egyedszámban igen gazdag

szarmata mészkkifejldéseket. Tömegesen Xubeculariákat tartalmazó elphidiumos —

niiliolinás partszegélyi meszes homokkfáciest az Alföldön a Pálmonostora-i fúrás 2222 m
mélységébl ismertünk :neg.

A szarmata legfels részének aprótermet rotaliás- nonionos -halmaradványos

mikrobiofáciesét a Dél-Alföldön a Harka-2 és az Ereszt-i sz. fúrás tárta fel, medence-

beli niárgakifejldésben.

T o r t o n a i emelet

A tortonai üledékek niikropaleontológiailag jellegzetes és legtöbbször igen gazdag

tengeri Foraminifera faunájuk alapján különböztethetk meg a csökkentsósvízi

szarmata fed és az ugyancsak csökkentsósvízi felshelvéti fekv üledékektl.

A tortonai foraminiferás mikrobiofáciesek kísér Metazoa-elemei szintén tipusos

marin formák: ezek közül leggyakoribbak a sünmaradványok (fleg Echinoidea tüskék).
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További gyakori kisér eleinek az ersen díszitett teknj, tíunasztótüskékkel ellátott

Ostracoda-, a Bryozoa- és a d/o//nscrt-inaradványok (az iszapolási maradékokban ez ntób-

biaknak leginkább csak a töredéi találhatók).

A növényi maradványok közül a vörös algákat fleg a I/itliothamniuniok képviselik,

melyeknek tömör, gumós alakzatai kzetalkotó meimyiségben figyelhetk meg a tortonai

mészkminták vékonycsiszolataiban. Az algák másik csoportját a Microcodiumok alkot-

ják: a Microcodium elegáns Glück alga faj átkristályosodott (nagy kalcitkristály-

halmazokból álló) gumós vagy füzéres alakzatai leginkább a felstortonai mészkfácie-

sekben gyakoriak.

A tortonai tenger üledékeit a fúrások a hazai szénhidrogénkutatási területek nagy
részén harántolták; mind a medencebeli, mind pedig a partszegélyi kifejldések megtalál-

hatók változó vastagsággal: a Dunántúlon a kisalföldi-, az észak- és dél-zalai-

medencékben, valamint a Dráva-medencében; az Alföldön a Duna Tisza közén

(fleg annak déli részén), továbbá a Tiszántúl keleti és délkeleti részein egyaránt.

Az anyagfeldolgozás során több száz fúrás több ezer, tortonai üledékekbl vett

kzetmintáját volt alkalmunk tanulmányozni, lí nagyszámú minta Fovaminifeva vizs-

gálati eredményeinek egybevetése alapján a tortonai emelet foraniiniferás medenceüledé-

kein belül három tagozatot különítettünk el. Egy fels, plankton Foramini-

fera mentes, egy középs plankton foraniiniferás és egy alsó, ismét plankton

Foraminifera nélküli összletet.

Plzek az összletek — a fenti elhatárolási kategória megjelöléseken kivül - egyes

jellegzetes Foraminifera fajokkal, részben jellegzetes Foraminifera nemzetségekkel vag\*

eléggé konstans niikrobiofáciesekkel jellemezhetk.

A fels, plankton P'oraminiferák nélküli összlet fels szakaszára a csökkent-

sósvízi környezetet is elvisel Rotalia beccarii, Elphidium crispum, E. fichtelianum,

továbbá Xonion és Miliolina fajok mellett az Asterigerina planorbis, a Reussella spinulosa,

a Discorbis obttísus, a Borelis meló, valamint az Anomalina nemzetség fajai a jellemzek.

I Megfigyeltük, hogy az Elphidium crispum egj-edei a felstortonaiban igen nag>" ter-

' metek, a kísér faunaelemek közül szintén nagy termetek itt az Echinoidea tüskék is.

1 E fels, plankton Foraminifera mentes összlet alsóbb szakaszának niikrobiofáciesei

már gazdagabbak bentosz P'oraminiferákban: a fentebbi faunakép kiegészül a Globulina-,

Textularia-, Amphistegina-, Heterostegina- és vastagházfali'i, nagy termet Globorotalia-

félékkel. A fels planktonmentes összlet felsorolt alakjai mind a partszegélyi mészk-,
I mind pedig a medencebeli pelitkifejldésekben egyaránt állandó, jól felismerhet mikro-

I biofácieseket alkotnak, a mészkkifejldésekben a Lithothamniumok és helyenként

a Microcodimnok tömegével. A kísér faimaelemek közül a Bryozoák gyakoriak és igen

jellegzetesek a felstortonaiban a Dentaliumok is.

A felstortonai összlet ismertetett Foraminifera famiájú képzdményeit számos

szénhidrogénkutató fúrás feltárta: a Dunántúlon Kám-i, Yöckönd-i, Resznek-i;

a Duna— Tisza közén illetleg a Dél - Alföld ön Lajosmizse-2, Nagykrös-

7, Miske-3, több szanki fiirás, valamint az Algy-6, és -21 sz. fúrások; a Tiszántúlon
I a Túrkeve-7 sz. fúrás.

A tortonai medenceüledékek középs, plankton P'oraminiferákkal jellem-

zett rétegei a legnagyobb elterjedések a ^Magyar-medence miocén üledékgyjtjének
területén. A plankton Foraminiferák tömeges elfordulással találhatók, de a bentosz

Foraminiferák is igen nagv' számmal figyelhetk meg ezekben a pelitkifejldésekben.

Legmarkánsabb szintje ennek a plankton P'oraminiferákkal jellemzett összletnek

a candorbulinás-globigerinás szint. Jellemz alakjai a Candorbulina

universa (más nevén Orbiilina suturalis)

;

továbbá az Orbulina bilobata, valamint a nagy
tennet Globigerinoidesek, így a Globigerinoides glomerosus, Globigerinoides bisphaericus

4*
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és a Globigerinoides trilohus, melyeket régebben Candorbulina biloba és C. íriloba gyjt- !

nevekben foglaltunk össze. A Globigerinák közül a Globigerina bulloides d’ O r b i g n y I

Foraminifera faj mindig tömegesen jelentkezik más Globigerina fajok mellett.

A plankton foraminiferás tortonai medenceüledékeknek gazdag a bentosz Forami-

wf/era-tartalma is, azonban a candorbiilinás-globigerinás szint alsó részében I

néhány rendkívül jellemz bentosz Foraminifera faj található. Ezek: Haplostiche rudis, I

Vaginulina legumen, Lingulina cosiaía, Nodosaria raphanus, Eponides praecinctus, gj’akran I

a Martinottiella communis. Ezekhez járulnak még a Robulusok, fleg a Robulus cultratus i

nagy termet alakjai. (Ez a fauna egyébként a Bécsi-medence ,,fels lagenida-zónájának”
|

típusos faimája.) A candorbulinás-globigerinás szintnek ezt az alsó kifejldését nyugati
|

területeinken egyes nagylengyeli fúrások, a Tét-2 (agyagmárgából, márgából); a Dima— *|

Tisza közén a Jánoshahna-7 és a Harka-i fúrások (márgából); az ország keleti szegélyén I

pedig a Bihamagybajom-25 fúrás (agj^agmárgából) harántolták.

A candorbulinás-globigerinás szintet mind a fedben, mind a fekvben a medence- '

kifejldésekben több helyen, de nem általános elterjedésben olyan, plankton tonnákkal

jellemzett képzdmények kísérik, amelyek n e m tartalmaznak Candorbulinákat. E zó-

nák plankton alakjai a Globigerinákból (Globigerina bulloides tömegesen) és apró Globi-

gerinoidesekbl tevdnek ki.

A candorbuhnás-globigerinás szintet a fedben kísér globigermás lerakódá-

sokat aDunántúlon a Takácsi-2, Irsapuszta-Bucsuta-i ;az Alföld ön a Nagy-
kör-5 fúrás tárta fel.

A candorbulinás-globigerinás szintet a fekvben kísér globigerinás üledé-

keket a Dunántúlon a Nagytílaj-5, Sótony-2, Berzence-i, továbbá a Nagvdengyel-

337 és a Xagylengyel-123; az A 1 f ö 1 d ö n többek között az Érsekcsanád-5 és az Üllés-i2

sz. fiirások harántolták.

A Lagenidae családba tartozó formákat — a candorbiinás-globigerinás szint alsó

részében már viszonylag nagyobb gyakorisággal megfigyeltük, nagy tennetükkel tnnek
ki (Robulus cultratus, Nodosaria raphanus)

.

A Lagenidák tömegesen találhatók a szintet

a fekvben kísér globigerinás üledékekben. Például a Dentalinákat tömegesen

tartalmazó alsó globigerinás kifejldést a Nag3dengyel-337 és az Érsekcsanád-5 sz. fúrá-

sokban figyeltünk meg.

A tortonai emelet alsó részén, partközeU kifejldések Fóraminiférákat nem,

vagy csak alig tartalmaznak. A nyiltabbvízi medencekifejldésekben a plankton formák

(Globigerinák) fokozatosan eltnnek, s mind jobban brachihalinná alakuló foraminiferás

fáciesek jelentkeznek. Ezek a brachihalin fáciesek csökkentsósvízi Fóraminiférákat nagy

számban, marin formákat csak alárendelten tartalmaznak. A csökkentsósvízi Foramini-

ferák közül jellemz az Elphidiumok, Rotaliák nagy száma, a marin bentosz formákat

az apró Robulusok gyéren, az Uvigerina, Gyroidina, Cibicides és a Textularia nemzetség-

hez tartozó fajok néhány példányszámban képviselik. Kísér faunaelemek itt az Ostra-

codák, Echinoidea-tüskék, Gastropoda-einhriok és az Osírea-maradványok.

Helvéti emelet fels tagozatának fáciesei

Az észak-zalai-medeucében több nagylengyeli fúrásban (NI-144, 146, és 238)

megfigyeltük, hogy a marin formákkal jellemzett tortonai üledékek alatt olyan — rend-

szerint kszéncsíkos — agyag-, agyagmárgarétegek találhatók, melyek mikrobiofáciesei-

ben a Foraminifera faima csaknem kizáróan csökkentsósvízi alakokból áll,

de mellettük — ugyancsak autochton elemekként — gyéren Ec/sinofífea-maradványok

(tüskék) is elfordulnak. Járulékosan az Ostrea- és a halmaradványok gyakoriak. A csk-
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,
kentsósvízi Foraniiiiiferák e fáciesekben gyakran tömeges egyeclszámmal, de mindig

I igen gyér fajszámmal mutatkoznak.

A plankton Foraminiferák liiányzanak ezekbl az agyagos-agyagmárgás. gyakran

1

kszéncsíkos regresszív jellegrí felshelvétí kifejldésekbl. A plankton formákat más
rendszertani csoportba tartozó alakok: a Radiolariák képviselik itt, gyakran eléggé nagy

számban. A Radiolariák allocliton, de az üledékképzdéssel feltétlenül egyids elemei

ezeknek a felshelvétí mikrobiofácieseknek.

A felshelvétí üledékeknek fúrásainkban egy másik kimutatottkifejldése a 1 a g u-

1 nakifejlödés. A lagunakifejldésü üledékek a felshelvétiben igen jellegzetes

I
niikrofamiatársaságot tartalmaznak. E mikrofauna-asszociációk legmarkánsabb alakjai

! a lefzd tengeröblök csökkentsósvízi életfeltételeihez alkalmazkodó euryhalin Fora-

i minifera fajok. Ezek részben jellegzetes agglutináltházú formákból (Ammobaculites,

Haplophragmoides, Trochammina)

,

részben mészházii alakokból (Rotalia, Nonion,
' Miliolina) tevdnek össze. (Plankton Foraminiferák csak igen gyéren, idegen besodort

' elemekként találhatók a lagúnák üledékeiben.)

A tengertl kevésbé elzárt lagmaákban, helyenként csaknem tömegesen figyel-

hetk meg az Echinoidea-tüshéli is. Ezek az üledékek a Foraminiferák fajszámát tekintve

gazdagabbak, mint a tengertl jobban elzárt lagimáké. Az utóbbiak mikrobiofáciesében

I a I'oraminiferákat — szélsséges esetben — már csaknem kizárólag a Rotaliák képvi-

I selik, mégpedig tömeges elfordulással. Tengerisün-maradványokat ezek a rotaliás mikro-

biofáciesek már egyáltalán nem tartalmaznak. A kísér faimaelemek közül a nekton marad-

I ványok (halfog) és a csökkentsósvízi Ostracodák gyakoribbak.

I

Felshelvétí lagmiakifejldés üledékeket többek között az Inke-15, 16, és a Pat-2

I

sz. fiirások tártak fel.

A felshelvétí elegyes vízi — tavi kifejldés mikrobio-

fáciesében a Foraminiferákat kizárólag csak a kiédesed vízi környezetet még elvisel

I

Trochamminák és iSIiliolinák képviselik, eléggé nagy számban. (A Trochamminák homo-

,
kos-tektinfalú háza a rétegnyomás következtében csaknem mindig lapított, deformált.)

!
Jellegzetes alakjai még e mikrobiofáciesnek az Ostracodák és a kiváló fáciesjelz gyakori

I

CAara-oogonimnok.

Fúrásaink közül a Hajdúnánás-z tárta fel ezt a kifejldést (1459,0—1464,0 m
agyagmárga) . A Kárpáti-eltér miocén képzdményeinek felshelvétí üledékeibl P is-

van o v a mutatta ki ezt a mikrobiofáciest, az ún. balicsszki rétegekbl.

A felshelvétí slir mikrobiofáciesei: a) Medencebeli
kifejldés: A slir medencebeli (pelit) kifejldését mikropaleontológiailag eg>*részt

az aprótermet, fajszámban a tortonaihoz viszonyítva szegényesebb összetétel Forami-

nifera faima, másrészt a szivacsvázelemek (fleg kovaszivacstk) többnyire tömeges

elfordulása jellemzi. A medencebeli slir Foraminifera faunájában csak a plankton formák

(Globigerinák) tnnek ki nagyobb gyakoriságukkal, helyenként csaknem tömeges el-

fordulással. A bentosz Foraminiferák a tortonai medencebeli üledékekhez képest mind
faj-, mind egyedszámban, mind pedig nagyságban redukáltan mutatkoznak a slirben

(Rotalia, Nonion, Bolivina, Cibicides). A slir-mikrobiofáciesben a Fóraminiférákkal

együtt található járulékos faunaelemek közül a planktont gyéren a Radiolariák (Spumella-

riák), a bentosz elemeket többnyire tömeges elfordulással pedig a már említett szivacs-

maradványok, szivacst, szivacsgemmula (rhax) képviselik. Ezenkívül ritkán Ostracoda-

és halmaradványok figyelhetk meg pl. a Tura-3 és Tura-4 sz. fúrások anyagában.

b) Partszegélyi kifejldés: A Jászberény-Nyugat i . sz. fúrás által

1961,0— 1966,0 m között harántolt tufaszennyezdéses, glaukonitos durva konglomerá-

tum meszes-homokos kötanyagából a felshelvétí slir partszegélyi kifejldésének mikro-

biofáciesét ismertük meg. A szegényes Foraminifera faima (Spiroplectammina carinata.
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Cibicides ungerianus, Rotalia heccarii) mellett szivacsmaradváiiyok és Ostracodák alkot-

ják e kifejldés mikrofauiiaegyüttesét.

E mikrobiofáciessel a hazai szénhidrogénkutatási tevékenység során megismert,

mikrofannisztikailag jellemezhet neogén kifejldések sora le is zárni.

Mikropaláonlologisrhe Uiitersuchuiigen für Erdölerkundung in L'ngarn

J. KÖVÁRY

lm ersten Teil des Aufsatzes werden die Aufgahen und Tátigkeit des Zentralen
( leologischen Laboratorimns des Ungarischen Trusts für Erdi- und Erdgasindustrie und
dér Abteilung Mikropaláontologie dieses Laboratorimns, sowie die Bedeutung dér auf
den mikropaláontologischen Untersuchungen beruhenden stratigraphischen Information
geschildert. Dér zweite Teil gibt eine zusammenfassende mikrofaunistische Charakteri-
sierung dér im I.,aufe dér Erkimdungsarbeiten auf Kohlenwasserstoffe erschlossenen
ungarischen Xeogenablagenmgen anhand dér mikropaláontologischen Untersuchung dér
Bohrproben, mit Anfühnmg dér charakteristischen I'aunaelemente und Faunen-Asso-
ziationén.



AZ ALFÖLD DÉLI RÉSZÉNEK PLIOCÉN KÉPZDMÉNYEI
SZÚL,KS MARGIT*

(3 ábrával, 2 táblázattal, 2 táblával)

Üs«7.rfuglalás: A Uuiia—Tisza kozcnek déli részén és Szeged kornyékén szénhid-
rogéukutató méljTúrások tárták fel a ^•astag pleisztocén üledékekkel borított pliocén
rétegsorokat. Az egj’es területrészeken, kiemelt idsebb rögök felett és viszonylagos mélye-
désekben igen különböz vastagságit, de nagyon egységes kifejlödés az alsópannon.
Felette az alsó- és felsöpannon faunaelemek keveredésével jellemzett átmeneti szint Algyö
környékén igen vastag, nyugatabbra vékonyodik és kevésbé jellemz kifejlödésü. A fels-
pannonban felfelé fokozódik az édesvizi faunaelemek szerepe. A felspliocén (,,levantei”)

tarka agyag jelenléte is megállapítható az egész területen. Fleg az Algy környékén
mélyített fúrásokból származó gazdag anyag segíti el a romániai rétegsorokkal való pár-
huzamosítást, s ezáltal a pliocén képzdmények pontosabb szintezését.

Rétegtani és ökológiai következtetések

Az Alföld déli részének pliocén képzdményeit csak az utóbbi évek intenzív szén-

hidrogénkutatásai folyamán ismertük meg behatóbban. Az itteni kutatások örv'endetes

eseményei közé kell számítanunk a gazdag algyi olajmez feltárását. Mivel itt a szén-

hidrogéntároló képzdmények rétegtanilag viszonylag magas helyzetben találhatók,

feltárásukhoz és helyzetük rögzítéséhez szükséges sok magfúrás olyan szintekbl szolgál-

tatott fontos adatokat, amelyekre vonatkozóan más (pl. dél-dimántúli) fúrásokból

alig szerezhettünk ismereteket.

A paleozóos alaphegységet Szeged környékén 2500— 3000 ni körüli mélységekben

érték el, a Dima -Tisza közén a fleg paleozóos, kisebb részben mezozóos rögök igen el-

tér helyzetben találhatók 400 és 2300 m mélység közt, kivételesen még ennél is kisebb

mélységben. A paleozóos alaphegységre sok helyen, leginkább -úlgy körül kisebb vastag-

ságii homokk és konglomerátum települ, felteheten alsóparmóniai korú; a Dima—Tisza

közén fleg helvéti és tortonai, kisebb területen szarmata üledék takarja a medencealj-

zatot. Ezek felett — ritkábban vékony, durvább törmelékek közbeékeldésével — köz-

vetlenül jelentkezik a jellemz medencekifejldés agyagos, márgás és finom homokköv^es

Congeria banatica- és Limnocardium lenzi-taxtahun alsópannon. Vastagsága a magasabb
rögök felett csak néhány száz méter, kivételesen 100 m-nél is kevesebb; Algy körül

általában 700— 800 m. Az egyes kutatási területek alsópannónia puhatestü faunáját az I.

táblázat foglalja össze. Ebbe a faimalistába bevettük azokat a fajokat is, amelyek az alsó-

felspannon átmeneti szintben találhatók, de a felspannonban már nem fordulnak el.

Algyn az alsó- és felspannon kevert faunát tartalmazó szint 60— 300 m vastag.

Itt tehát nagyobb vastagságot is elér ez a rétegcsoport, mint máshol az Alföldön, faunája

is gazdagabb és néhány jellemz keleti fajt is tartalmaz (Limnocardium incertum, Limno-
cardium novorossicum

.
Limnocardium suhcarinatiim )

.

A típusos alsópannonnál általában

valamivel homokosabb kifejldés. Alsó részében néhol durvább törmelék, kivételesen

még kavics is jelentkezik, feljebb pedig gyakran vékonyabb csíkokban növénymaradvá-
nyokat, szenes nyomokat, st néhány méter vastagságú mészmárga- és márgaréteget

is tartalmaz. Ez a kzettani változás, valamint a vastagabb héjú és édesvízben is elfor-

duló puhatest fajok megjelenése azt bizonyítja, hogy — legalább is Algy környékén,

illetve az Alföld keletibb részén, pl. Battonyán is — az alsópannon vége felé

* Kladta a Magyarhoni Földtani Társulat .Szénhidrogcnföldtaui Kollokviumának 1967. május
i.s-i eladóülésén.
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a beltó jelents mérték sekély edése és bizonyos oszcil-
láció következett be. Tovább nyugatra, a Dima—Tisza közén az átmeneti

szint egyre vékonyabb lesz és feltn slénytani jellege is elhalványul, kivéve a szanki

területet. A dunántúli medencekifejldésben még kevésbé mutathatók ki ilyen átmeneti

rétegek. Ebbl nyilvánvaló, hogy a változás az alsópannon végén nem volt egységes

az egész medencében; a keleti részen nagyobb volt és a romániai havasalföldi medencék-
kel valamelyes faunakeveredést eredményezett.

Az átmeneti rétegekben elfordrúó pulratest faimának igen kevés olyan eleme

van, amely az alsó- vagy a felspannonban ne lenne megtalálható; ezért külön táblázat-

ban nem is tüntettük fel. Az alsópannon faunalistában (I. táblázat) szerepl legtöbb alakot

megtaláljuk az átmeneti rétegekben is.

-\lsópannóniai puhatest maradványok
Unterpaimonische Fossilien

I táblázat. — Tabelle I.

Kiskrös

Soltvadkcrt

Miske

Jánoshalma

Kém,

Sükösd

Érsekcsaiiád

Madaras Kunbaja
Csikéria

Tompa

ÖttniüS

Pusztamérges

Harkakötöny

I
ereszt

Szánk
Üllés

N
tfi

O ”
P, N

(fi

- u
? a
s ^
< ti

-f Unió aff. subhoernesi S i u z o w
-f Hyriopsis sp

Limnocardium okrttgici B r n s

.

Limnocardium pappi S t r a u s z

Limnocardium kosiciforme

Barn. et Str
Limnocardium otiophorum Brus.

-1- Limnocardium desertum S t o 1. .

Limnocardium simplex F u c h s.

.

+ Limnocardium incertum D esh. .

r Limnocardium novorossicum
Hoern

-1- Limnocardium subcarinatum
Desh

Limnocardium triangulato-

costatum Hal
— Limnocardium (Paradacna ?) cfr.

praeponticumG o r j.-K r am b.

Limnocardium (Paradacna)
abichi Hoern

-)- Limnocardium (Paradacna)
abichi var

— Limnocardium (Paradacna) Icnzi

Hoern
Limnocardium (Paradacna ) Icnzi

asperocostatum G o r j.-

Kramb
— Limnocardium (Paradacna)

maorii B a r n. et S t r. ...

Dreissensiomya sp
Congeria partschi H ö r n e s ....

Congeria partschi maorii

B a r n. et S t r

Congeria cfr. subglobosa

Far tsch
Congeria czjzeki H ö r n e s

Congeria banatica Hoern
Limneus velutinus Desh
Valencicnnesia reussi N e u m. .

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

í

1

1

1

1

i

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i

j

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

r Csak az átmeneti alsó-felsöpannóniai rétegekben szerepl fajok.

— Az átmeneti szintbl hiányzó fajok.
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A felsöpaunóniai rétegsoron belül a niolliiszkafauna gazdagsága nem egj^enletes,

hanem alulról felfelé fokozatosan csökken faj- és egyedszámban egyaránt (II. táblázat).

Olyan nagy eltéréseket nem találiuik ugyan a molluszka-famiában, amelyek alapján a fel-

söpaimont határozott szintekre tudnánk bontani, de mégis látszik bizonyos eltérés az össz-

let alsó, középs és fels része között. Az egész felspannonban elterjedtek: a Dreissensia

serbica, Limnocardium vutskitsi, Hydrobia-, Valvafa-, Planorbis-íé\ék. A felspannon

alsó részére korlátozódik a Dmia—Tisza közi fúrásokban a Dreissensia auricularis,

Congeria triangularis, Congeria neumayri, Limnocardium apertum s. str., Limnocardium

cfr. hungaricum, Limnocardium riegeli, Limnocardium majeri. Mind az alsó, mind a kö-

zéps részben megtalálhatók a Limnocardium apertum secans, Limnocardium ochetopho-

rum, Limnocardium vutskitsi, Pisidium krambergeri alakok; a középs és fels harmadban

pedig az Anodonta- és Viviparus-ié\ék. Helix eddig csak a felsöpannon fels részébl

került el.

Felspannóuia puhatest maradványok
Oberpannonische Fossilien

II. táblázat. — Tabelle II

.

Kiskörös

Soltvadkcrt u
•f.

s

Jáuosliahna

Rém

vSükosd

Frsckcsanád

Madaras Kunbaja
Csikéria

Tompa

Öttömos

Pusztamérges

Harkakötöny

I'hesztö

Szánk
Üllés

N —

o
^ o
ÖT i-

< %

Unió atavus Partsch
-|- Anodonta ptcrophora B ru s. ...

Pisidium krambergeri B rus. .

.

Limnoeardium apertum M ü n s t.

Limnocardium secans Fuchs . .

Limnocardium cfr. hungaricum
Horn.

Limnocardium cfr. riegeli Horn.
Limnocardium ochctophorum

B r u s

Limnocardium steindachneri

B r u s

-c Limnocardium majeri Horn.
Limnocardium (Prosodacna)

vutskitsi Brus
T Limnocardium (Phyllicardium

)

planum Desh
Dreissensia serbica Brus

+ Dreissensia auricularis Fuchs.
-r Congeria zagrabiensis Brus. . .

Congeria cfr. triangularis

Partsch
Congeria cfr. neumayri A n d r u s.

Valvata simplex Fuchs
Valvata obtusaeformis

lyörenthey
Micromelania laevis Fuchs ...

Micromelania bielzi Brus
Prososthenia sepulchralis

Partsch
Viviparus sadleri Partsch ...

Viviparus sadleri balatonicus

N e u m
Viviparus kurdensis

brenthey
Melanopsis decollata S t o 1

Planorbis variáns Fuchs

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

1

1

1

1

Zr Az átmeneti alsó-felspannóniai rétegekben igen g\-akori fajok.
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Hz a fajeloszlás azonban bizonyos mértékben a fáciesváltozás következménye,

mert felfelé fokozatosan kimaradnak az aligsós vízi alakok és helyettük fellépnek a ki-

mondottan édesvíziek. Az ilyen fáciesváltozás egyúttal azt is jelenti, hogy a pannóniai

tó kiédesedése aránylag egyenletesen, szabályosan következett be, -- tehát a faimakép-

rl közvetlenül a kifejldésre, a kifejldésrl azonban tovább a rétegtani helvzetre is

következtethetünk.

A felspannon vastagsága Algy környékén 800 — 900 m, a Duna - Tisza közén

100— 700 111. A nagy vastagságú eltéréseket a különböz mértékben kiemelked régibb

rögök feletti kisebb s a viszonylag mélyebb medencerészek gyorsabb, eltér ütem
üledékképzdése következménN'ének kell tartanmik, mert üledékhiányra vagy pamionon
belüli denudációra a települési viszonyok nem utalnak. Közvetlenül a pannon képzdmé-
nyek lerakódása után, a nagy tó megsznésével és az üledékek felszínre kerülésével a le-

pusztulás elkezddhetett. Ezzel egyidben helyenként üledékfelhalmozódás is történt, el-

kezddött a tarka agyag, homokos márga és mészkonkréciós agyagmárga lerakódása. Eze-

ket az utóbbi, smaradványmentes képzdményeket párhuzamosíthatjuk a felspliocén

,,levantei’' rétegekkel. \'astagságuk területenként különböz, Algyn 250— 350 m a Dmia—
Tisza közén 50 — 350 m. Az utóbbi helyen a tarka agyag vastagsága nagyjából a felspaimo-

néhoz hasonlóan változik, legtöbbször fele olyan vastag, mint a felspannon összlet.

A tárgyalt területtl délre, Jugoszláviában is folynak a szénhidrogénkutatások,

néhány mélyfúrás a határtól nem messze esik. Szelvényeikbl eddig elég kevés felhasz-

nálható adatot kaptunk, így csak nagyjából valószínsíthet a két területrész alsóbb plio-

cén kifejldésének egyezsége (a fiatalabb szintekrl még kevesebb adatunk lévén, egyelre

semmit sem mondhatunk), A kifejldések párhuzamosítását megnehezíti az eltér neve-

zéktan, amennyiben a jugoszláviai rétegtani irodalomban a ,,pannóniai” és ,,pontusi”

emeletneveket nem mindig a nálunk megszokott értelemben használják. Igaz, hogy ezek-

nek a neveknek a jelentése már kezdettl kissé bizonytalan volt, de Magyarországon a pan-

non és Romániában a pontusi nevet az utóbbi idkben már következetesen használták,

bizonyos rögzített értelemben. A pontusi nevet 1 / e p 1 a y és Barbot IM a r n y az

odesszai mészkre alkalmazta, A n d r u s z o v az egész pliocénre kiterjesztette, Magyar-

országon H a 1 a V á t s az egész congeriás— linmocardiumos üledékösszletre vonatkozóan

használta; Romániában (és újabban Jugoszláviában) az eredetinél kissé szkebb értelem-

ben használják a Congeria rhomboidea-rétegék fels határáig, felette a prosodacnás szin-

teket már ,,dáciai alemelet” néven különítik el (i. ábra).

A pannon név T e 1 e g d i R o t h I^ajos eredeti szövegezésének bizonytalansága

miatt érthet akár a congeriás— linmocardiumos rétegcsoport egészére, akár a más ki-

fejldés felspliocénre is (2. ábra, els oszlop fels, kérdjeles része).

A kolajipari kutatások eredményeit tárgyaló rétegtani és slénytani irodalmimk-

ban a pannon nevet mindig csak a congeriás— linmocardiumos rétegcsoportra vonatkoz-

tatták, Szádeczky-Kardoss E. 1938-ban a Congeria rhomhoidea-&zmtr).é\ id-
sebb összletre alkalmazta, s iijabban így használják jugoszláv kartársaink is (kb. a meoti

alemelet szinonimájaként). Sajnos az ilyen eltér névhasználat félreértésekre vezethet;

,,a pannon tetején” megjelölés mást jelent nálunk, mint déli szomszédainknál. Jugoszláv

kartársaink egy része a pannóniai emelet-nevet használja egészében a romániai meoti

alemelettel egykorú összletre, illetve a magyarországi pannon alsó harmadára. Ismeretes,

hogy Jugoszlávia északi részein a neogén legfels szintje ugyan eltér jellegíí, de az alatta

lev 1000 — 2000 méter vastag típusosmedencekifejldés congeriás-linmocardiumos réteg-

összlet csekély változással tartalmazza ugyanazt a jellegzetes alsó— felspannon faunát,

mint nálunk. Az összhang megteremtése feltétlenül célszer lemre.

A magyarországi képzdmények párhuzamosítása a romániai pliocénnel hosszú

ideig nehezen keresztülvihetnek látszott. Keleti szomszédimk változatos, jól feltárt és
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I. ábra. A poiitusi emeletnév értelmezése a különböz szerzk szerint

.Abb. I. Dentnng cles Stufennamens Pont durch die verschiedencn Verfasser

2 . ábra. A pannon emeletnév értelmezése a különböz szerzk szerint

.-166. 2 . Deutung des Stufennamens Pannon durch die verscliiedenen t'erfasser
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alaposan tanulmányozott rétegsoraival szemben a hazai felspliocén vagy levantei tago-

zat jellegérl és helyzetérl teljesen bizonytalan ismereteink voltak; továbbá a mi igen

vastag Liinnocardium afcic/íi-szintimknek a romániai, vékonj- és a mieinkhez képest

érthetetlenül magas rétegtani helyzetben lev ,,abichis” rétegeknek teljes azonosítása

lehetetlermek látszott.

^lindkét bizonytalanság tekintetében új megvilágítást adtak azonban az alföldi

újabb kutatási eredmények. Az ,,abichis” összlet normális kifejldésétl sikerült elválasz-

tammk egy kevert faunájú fels átmeneti szintet. Ebben ugyanolyan (fiatalabb szintek-

ben is otthonos), vastagabb héjú és édesebb vizet kedvel alakokat találtrmk, mint ami-

lyenek a romániai ,,abichis” rétegekben elterjedtek. Tehát csak ezzel a megváltozott (nyil-

ván kevésbé sósvizi és nem olyan jelents mélységben lerakódott) kifejldéssel párhuza-

niosítható a romániai ,,abichis” képzdmény, nem pedig a hazai típusos, csupa vékony-
'

héjú és édesvizet nem tr fajokat tartalmazó, igazi medencekifejldés Congeria bana- i

tica-, Limnocardium lenzi-taxtalirm., nagyvastagságú összletünkkel, még ha ez utóbbiban

a Limnocardium abichi faj gyakori is. A Limnocardium abichi a Pannóniai-medencében

lépett fel, itt hosszú ideig egyenletes körülmények közt tenyészett, majd fajöltjének vége •

felé egyedül alkahnazkodott a Paradacna-ié\€k (= Limnocardium

)

közül a megváltozott

körülményekhez és a keleti, szomszédos területekre is áthírzódik, ahol azeltt hiányoztak

azok az ökológiai feltételek, amelyek a Paradacnáknak megfeleltek.

Fáciestani vagy ökológiai következtetésekre legegyszerbb mód a ma fennálló
|

életkörülményekkel való összehasonlítás. Ez a congeriás-limnocardimnos képzdmények !

esetében elég nehéz, mert igen kevés ilyen jelleg recens faimát ismerünk (fleg csak a

,,kaspi-brakk” félszázalékos sóstartalmú nagytavi kifejldést). Ezzel leginkább a mi
j

típusos felspamiommk, valamint a romániai felspontusi és alsódáciai alemeletek azo-

nosíthatók. Ennél csak aUg valamivel nagyobb sótartalmat tételezhetünk fel a közvetlen

fekvt képez magyarországi átmeneti rétegekben és a romániai alsópontusi szintben,
,

hiszen ezekben még a fentebb emhtett ,,kaspi-brakk” kifejldés legfontosabb faimaelemei I

tömegesen fordulnak el; ezt tehát ^ százalékos sótartalomnak vehetjük. Ennél nagyobb,
,j

de a 2,0— 2,5 százalékos ,,szarmata-típusú”, cerithiumos-csökkentsósvizi kifejldésnél i

még jóval kisebb sótartalmat bizonyít a Congeria banatica—Limnocardium lenzi rétegeink-

ben a kiédesedettebb vizet kedvel alakok (Dreissensiák, Viviparusok) hiánya, így ezt
;

I százaléknak vehetjük. A romániai mélyebb pliocén szintekben nagy fáciesváltozások

voltak, de éppen ez az utóbb említett paradacnás i százalékos sótartalmú víz hiányzott.
,

A leptanodontás kifejldés sokkal, a Congeria novorossica-s kifejldés kevéssel édesebb

vízi (az utóbbi a mi átmeneti zónánkkal egj^ezhetett), a dosiniás— cerithiumos kifejlö-
j

dés pedig már a szarmata jelleg sótartalomhoz közelálló 2 százalékos sótartalomra be- í

csülhet. A Congeria rhomboidea-taxtahnxL típusos felspaimon felett nálimk is fokozódik
|

az édesvízi alakok gyakorisága, miként Romániában is, de a kifejldés így sem teljesen c

azonos, ezért a romániai prosodacnás ,,dáciai” alemelet párhuzamosítása a mi Prosodacna ij

vutskitsi alakot tartalmazó legfelsbb tavi üledékeinkkel csak feltételezhet, de nem bi- •

zonyitható. Még magasabban az eltérés tovább növekszik: nálimk már a teljes szárazzá- ii

válás bekövetkezett, amikor még Románia egyes részein aligsós-tavi melanopsisos—
vi^^parusos üledékek rakódtak le.

Megjegyzések egyes kagyló fajokról

Limnocardium ochetophorum B r u s i n a (I. tábla i, 2. ábra). Az átmeneti szintben I

gyakran elforduló forma, a felspannon alsó és középs részében ritkább. Ép példányai
|

könnyen felismerhetk kis számú és egyenltlen nagyságú bordáikról.
|

Limnocardium (Caladacna) steindachneri B r u s i n a. Gvakori az átmeneti ré- i

tegekben, a példányok többsége azonban juvenihs, i cm körüli nagyságú vagy' azon
|
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Abb.
ábra. A magj-arországi

, 3. Parallelisiening dér
és romániai pliocén szintek párhuzamositása
Pliozán-Horizonte von Ungam und Rumánien

aluli. De találtunk kifejlett, 2 cm-nél szélesebb teknt is. Csekély változékonyságot mutat
a közbüls (g>^engébb) és a f bordák viszonya. Utóbbiak néha csak kevéssé emelkednek
ki, máskor azonban nemcsak nagyságuk miatt feltnbbek a közbüls bordáknál, hanem
a héj vonalában (domborulatában) is határozott megtöréseket jelentenek.

Magyarországon régebben fleg a felsparmon aljáról ismertették, Romániában
a Limnocardium steindachneri fajöltjének elterjedése az ,,abichi”-s rétegektl a dáciai

szintig terjed.

Limnocardium simplex F u c h s. Szép példányok kerültek el az Algy 4. sz.

fúrás 1898—1915 m és fleg Algy 8. sz. fúrás 1854—1926 m mélységbl. Az al^i
területen az átmeneti rétegekben gyakori. Termete mindig megnyúlt-ovális alakú, közel

kétszer olyan hosszú, mint amilyen magas. Tekni laposak, búbja kevéssel a középvonal
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eltt alig kiemelked. Bordáinak száma általában 24—26 körül van, a bordák jellegeit

azonban meglehetsen eltéren ábrázolják. \'alószíniileg a tipusos kifejldésben az els
néhány borda éles, vékony; a középrészen fa bordák többsége) lapos hátú, keskeny közök-
kel; a hátsó mezn gyenge vékony bordák vannak szélesebb közökkel.

Linmocardium desertuni Stoliczka (I. tábla, 3. ábra). A legkisebb termet
Limnocat'dhtm fajok közé tartozik, jellemz 40 körüli bordaszáma. Csupán a bordák vas-
tagsága tekintetében láthatunk bizonyos változékonyságot. Régebben fleg a felspan-
non alsó részébl emlitették, újabban az egész alsópannoni >an megtaláltuk.

Liiniiocai'diinn ( Pontahnvra ) incertum Deshayes. líz a kelet-európai faj

^lagyarországon csak errl a területrl ismeretes. Általában lapos és gyenge diszités
])éldányok. A héj vastagságát a rossz megtartás miatt nem lehet megitélni.

Linmocardium ( Phyilicardium
) planitm Deshayes. Az algyi területen rit-

kább, mint pl. Battonya környékén, mégis a keleti faunaelemek egyik feltn tagja itt

is, hiszen eddig a Dunántúlon alig fordult el. vSeni méretében, sem díszítésében nem olyan
változékony, mint Kelet-Európában; 3 cm-nél nagyobb, vagy teljesen sima felület
alakokat itt nem találtunk.

A legszebb példányok az Algy 3. sz. fúrás 1918— 1984, 5 m mélység közötti sza-

kaszából kerültek el.
Linmocardium cfr. praeponticinn (.i o r

j
a n o v i c — K r a 111 b e r g e r. Egyet-

len darab került eddig el az Alföldrl, az Algy 8. sz. fi'irásból, 2808—2826 ni mélység-
bl. Kisméret, közel téglalapalakú, ersen elretolódott búbbal, igen határozott, ki-

emelked szöglettel az els és hátsó mez határán. B'leg ez az utóbbi jelleg különbözteti
meg a Limnocardmm abichi alaktól, azonkivül tekni is domborúbbak, bordái elég vas-
tagok.

Linmocardium (Paradacna ) abichi R. Hoernes (I. tábla, 4,5. ábra). Elfor-
dul a medencebeli kifejldés alsópannon egész rétegsorában, de a felsbb szintekben
gyakoribb, mint az alsóban, majd az alscV és felspannon közti átmeneti szintben ismét
ersen ritkul, helyette ugyanezen faj különleges változatai veszik át itt a vezetszerepet.
A Linmocardium abichi tipusos példányain a nem ersen kiemelked búb a szélesség els
negyedébe vagv ötödébe esik, az alak ersen megnvúlt; a bordák száma 13— 16, a hátsó-

középs (elölrl számított 8.-tól a ii .-ig) bordáknál a bordakzök aránytalanul kiszéle-

sednek.
Linmocardium (Paradacna) abichi R. Hoernes var. (I. tábla, 6—8. ábra).

(Irtási mennviségben fordul el az alsó- és felsöpannon határán, az átmeneti szintben.

Abban tér el a Linmocardium abichi Hoernes faj típusától, hogy mérete nagyol)!),

héja vastagabb, bordái vastagabbak, viszont a bordakzök egyenletesebbek, a búbja
duzzadtabb, vaskosabb és nem annyira elretolódott, mint a típusnál, hanem a közép-
hez közelebb esik; legtöbbször a teknk körvonala is kerekde<iebb, kevésbé megnyúlt.
Ezen a leggyakoribb változaton kivül elfordul a már ismertetett Linmocardium abichi

toerteliense Széles is: hosszi't megnytilt termet, búbja még a típusénál is jobban
elretolódhat, bordái gyengébbek, de számuk nagj-obb, közeikben nincsen nagyobb
egyenetlenség. Eegritkább az a változat, amelyik majdnem teljesen megrzi a faj típusá-

nak körvonalát és a bordák elhelyezkedését is, de a középs és kevéssel közép mögötti
bordák ersen kiszélesednek és valamivel alacsonyabbakká is válhatnak. Ez a rendkívüli

változékonvság az ökológiai viszonyok nagyobb megváltozásával kapcsolatban léphet fel.

Linmocardium (Paradacna) lenzi R. Hoernes (II. tábla, i. ábra). Az alsc)-

pannon egvik legnagvobb elterjedési! faja, mind a Dunántúlon, mind Jugoszláviában igen

gvakori a medencebeli kifejldésben. !Mivel azonban a törékeny héj peremei ritkán talál-

hatók ép állapotban, a tényleges körvonal alakját nehéz volt megfigyelni. Azt már
régebben megállapították a dunántúli fúrási anyagok vizsgálata során, hogy a Linmocar-
dium svrmiense R. Hoernes néven szerepl alak azonos a Einmocardium lenzivel,

csak a tökéletlen megtartás miatt tnt úgy, mintha a két alak körvonala eltér lenne.

\'itatták a Linmocardium asperocostatum G o r
j
a n o v i c - K r a m b e r g e r alak-

hoz való viszonyát: voltak, akik külön fajnak vették, mások teljesen azonosították ez

utóbbit is a IJmnocardium lenzivel. Az alföldi kutatások folyamán nyert szép anyag
alapján megáilapítható volt, hogy a két alak között átmenetek is találhatók. Ezért indo-

kolt ezeket egyazon faj alfajainak tekinteni. A Linmocardium lenzi teknje megnyúlt,

ovális, a Linmocardium asperocostafum teknje inkább kerekded; a Linmocardium lenzi

bordái keskenvek és élesek, a. Linmocardium asperocostatum bordái nemcsak gyakran érdes

élek (amirl nevét kapta), hanem rendesen szélesebbek is.

Linmocardium ( Paradacna ) lenzi asperocostatum G o r
j
a n o v i c — K r a ni-

b e r g e r (II. tábla, 2, 5, 6. ábra). Mint az elzben emlitettük, körvonala kerekdedebb,

bordái valamivel szélesebb.ek, mint a Linmocardium lenzi faj típusáé; gyakran megyfi-
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nyelhet a bordák hátának érdessége vagy pikkelyessége is. Kiterjedésében is különbözik
a Limnocardiinn lenzi-\.5\: az utóbbi az alsópannon fels része felé ritkul, a Lininocardhmi

,

lenzi asperocostatuw azonban éppen itt, a felspannon felé átmenetet képez szintben
[éri el legnagyobb gyakoriságát. A két szélsséges alak közt átmeneteket is találunk
(ír. tábla, 3. ábra).

I

Limnocardiinn maorii Barnabás — Strausz (II. tábla, 4. ábra). Az al-

gyi területen az alsópannon alsc> részében gyakori. Szép példány került el az Algy
4. sz. fúrás 246S—2480 m mélységébl.

tAbi,amac,yar.\zat - tafi;u:rki,.\run(;

I. tábla — Tafel 1.

1. Lnnnocaríiiuin ochetophorum B r u s i n a, Algy, 15. sz. fúrás, 1953 - 1980 m. Nagj’itás; 2,3 x
Limnocardium ochetophorum B r ii s i n a, Algy, Bohrung Xo. 15., 1953 — 1980 m. Vergrsserung: 2,3 x

2. Limnocardium ochetophorum B r u s i n a, Algj-, 8. sz. fúrás, 1854— 1872 m. Nagyítás: 2 x
Limnocardium ochetophorum B r u s i n a, Algy, Bohrung Xo. 8., 1854— 1872 m. Vergrsserung: 2 x

3. Limnocardium desertum .Stoliczka, Algj-, 4. sz. fúrás, 2363— 2372 m. Nagyítás: 2,5 x
Limnocardium desertum .Stoliczka, Alg\-, Bohrung Xo. 4., 2363— 2372 m. Vergrsserung: 2,5 x

4 — 5. Limnocardium abichi H o e r n e s, Algy, 12. sz. fúrás, 2106 — 2124 m. Nagjátás: 1,5 X
Limnocardium abichi II o e r n e s, Algy, Bohrung Xo. 12, 2106 — 2124 m. Vergrsserung: 1,5 x

6. Limnocardium abichi II o e r n e s, var., Algy, 4. sz. fúrás, 2147 — 2166 m. Nagyítás: 1,4 x
Limnocardium abichi H o e r 11 e s, var., Algj-, Bohrung Xo. 4, 2147 — 2166 m. Vergrsserung: 1,4 X

7. Limnocardium abichi II o e r n e s, var., Algj-, g. sz. fúrás, 1965 — 1980 m. Nagyítás: 1,4 x
Limnocardium abichi H o e r n e s, var., Algj-, Bohrung Xo. 9., 1965— 1980 m. Vergrsserung: 1,4 x

8. Limnocardium abichi II o e r n e s, var., Algj-, 12. sz. fúrás, 2106 — 2124 m. Nagyítás: 1,4 x
Limnocardium abichi H o e r n e s, var., .Vlgj-, Bohrung Xo. 12., 2106 — 2124 m. Vergrsserung: 1,4 X

II. tábla Tafel II.

1. Limnocardium lenzi II oe r n es, Algv, 15. sz. fúrás, 1914 — 1936 m. Nagyítás: i,4X
Limnocardium lenzi II o e r n e s, Algy, Bohrung Xo. 15., 1914 - 1936 m. Vergrsserung: 1,4 x

2. Limnocardium lenzi asperocostatiim G o r j. — K r a m b., Algy, 15. sz. fúrás, 1914— 1936 m. Nagyítás:

1.4 X
Limnocardium lenzi asperocostatum G o r j. — K r a m b., Algy, Bohrung Xo. 15., 1914 — 1936 m. Ver-

I
grsserung: 1,4 x

I 3. Limnocardium lenzi II o e r n e s, átmenet a L. lenzi asperocostatum G o r j. — K r a m b. felé, Uorozsma,

I

2. sz. fúrás, 1915 — 1916 m. Nagyítás: 2X
! Limnocardium lenzi II o e r n e s, Übergang zu dér Art L. lenzi asperocostatum G o r j. — K r a m b.,

Dorozsma, Bohrung Xo. 2, 1915—1916 m. Vergrsserung: 2X

4.

Limnocardium maorii B a r n. et S t r., Alg>', 4. sz. fúrás, 2468 — 2486 m. Nagyítás: i,8 x
Limnocardium maorii B a r n. et S t r., Algy, Bohrung Xo. 4, 2468— 2486 m. Vergrsserung: 1,8 x

^.Limnocardium lenzi asperocostatum G o r j. — K r a m b., -Vlgy, 15. sz. fúrás, 1914 — 1936 m. Xag\átás:
1.4X
Limnocardium lenzi asperocostatum G o r j. — K r a m b., Algy, Bohrung Xo. 15., 1914—1936 ni. Ver-

‘ grsserung: 1,4 x
. 6 . Limnocardium lenzi asperocostatum G o r j.—

K

r a m b., Alg\', i. sz. fúrás, 1944 — 1962 m. Xagj-ítás:

1.5 X
I

Limnocardium lenzi asperocostatum G o r j. — K r a ni b., Algy, Bohrung Xo. i., 1944 — 1962 m. Ver-

I

grsserung: 1,5 x

I

.\ fényképfelvételeket Kozma Rudolf készítette.

-\ufnahmen: R. Kozma
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PHozanablagerungen im SüdteiI dér Grossen Ungarischen Tiefebene

II. SZÉIvE.S

lm Südteü des Donau-Theiss-Zwischenstromlandes und in dér Umgebimg von Sze-
ged süld von máchtigen Pleistozánablagenmgen bedeckte pliozáne Schichtenfolgen durch
Tiefbohnmgen anf Kohlenwasserstoffe erschlossen worden. In den einzelnen Zonen, über
lioch gelegenen álteren Schollen imd in relativen Niedenmgen ist das Unterpannon in
sehr verschiedener Máchtigkeit, aber in ganz emheitUcher Ausbüdung entwickelt. Über
dem Unterparmon ist dér durch eine Mischtmg von xmter- rmd oberpannonischen Farma-
elementen gekennzeichnete Übergangshorizont in dér Umgebung von Algy sehr mách-
tig; weiter nach W wird er inuner dünner und weniger typisch ausgebildet. Nach oben
zu nimmt hn Oberpannon die Wichtigkeit dér Süsswasserfauna zu. Das Vorhandensein
dér oberpliozanen („levantinischen”) bimten Tone kann im ganzen Raum festgesteUt
werden. Hauptsáchlich das aus den bei Algy abgeteuften Bohmngen stammende reiche
Matéria! ermöglicht eine Parallehsierung mit den rumánischen Schichtenfolgen imd
dadurch eine genauere Horizontienmg dér pliozánen Ablagerungen.
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AZ ALFÖLDI SZÉNHIDROGÉNKUTATÁS LEGÚJABB EREDMÉNYEI

Dr. VÁNDORFI RÓBERT*

Ö!tszcfoglalá:i: A tíírgyalás menete a geológiai egységként kezelt medence beosztást

követi az Alföldön északról dél felé haladóan.
Felderít és kutatófúrási tevékenységet elssorban a Dél-Alföldön, Békés megyé-

ben (Fábiánsebestyén, Mezökovácsháza, Dombegyháza, Csanádalberti, Szarvas), a Duna—
Tisza közén (Harka, Ereszt, Kiskundorozsma), továbbá Szolnok körzetében (Cegléd),

valamint Szeged környékén folytattunk. A sekély szerkezetkutatás során Diósjen területén

mélyítettünk két felderitfúrást. Továbbfejleszt kutatófúrási tevékenység volt Eger,
Demjén, Kisújszállás, Nagykrös, Pusztaföldv'ár, Tótkomlós, .Soltvadkert, Algy térségében.

1. Paleogén medence

Az északi ,,paleogén medencében” a Nógrád melletti Diósjenn mélyítettünk két

szerkezetkutató fiirást eredmény nélkül. Demjénben a kutatófúrási tevékenység három
f cél érdekében folyt. A már ismert területen termelési céllal srítettük a kvithálózatot,

mezbvítést végeztünk a D-i és a DK-i szárnyon, és triász kutatást végeztünk. A tevé-

kenység zömét a mezbvít kutatásra fordítottuk. Ennek során két produktív terület-

részt ismertünk meg, közöttük egy medd, elválasztó zónával. Ezek közül a nyugati

rész látszik perspektivikusabbnak, amelyet már az els fél évben kezdtünk nyomozni

a Dk-320, —321 kutak körzetében. A feltételezett elképzelt mélyebb ,,déli lépcs” újabb

igazolást nyert. A demjéni kolajelfordulás rétegtani viszonyai jól ismertek, azonban

néhány iíjdonság az iijabban lemélyített fúrások alapján tapasztalható volt. A már el-

zleg is ismert miocén— oligocén
,
.átmeneti” jelleg összlet az újonnan kutatott területen

rendszeresen elfordult, és tekintélyes vastagságú az eddig ismert 100— 200 m-el szemben,

helyenként 400 m-t meghaladó vastagságot is tapasztaltimk.

Diósjen

Az északi paleogén medencében eddig csak a Cserhátaija területén végeztünk

kutatást (Törökszentmiklós) . A Nógrádi-medencerészben Szécsénynél kisebb COj gáz-

elfordulást tártxmk fel. Irodalomból ismert adat szerint 1914-ben Nógrádnál mélyített

kszénkutató fúrásban
,
.valószín rupéli rétegekbl” éghet gázbeáramlást kaptak.

Kutatófiírások kitzéséhez a geofizikai mérések közül az 1961 évi földmágneses mérések

és az 1965-ben végzett graviméteres mérések áltak rendelkezésre. A Magyar Állami Föld-

tani Intézet földtani térképezési mimkája (1933— 1938-ig) alapján is boltozat-tengely

volt kimutatható Diósjen és Borsósberény között, ami nagyjából egybeesett a gravitá-

ciós maradék anomáliával, és a pozitív mágneses anomália maximmnával egyaránt.

Két szerkezetkutató fúrást tztünk ki. A Diósjen — i. sz.-t a maximum tetvidékén,

a 2 sz. fúrást pedig az i. sz. fúrástól DXy-ra kb. 3,5 km-re, a maximum DNy-i nyiilvá-

nyán lev mágneses anomália területére telepítettük, a kétféle geofizikai mérés ellenr-

zése céljából. A két fúrás átnézetes rétegsora a következ: o— 10 m-ig holocén— pleisz-

tocén, 200 m-ig miocén— oligocén, 280 m-ig katti, 450 m-ig rupéli, 600 m-ig lattorfi,

alatta ópaleozoikum.

* Az 1967. V. 15-i Szénhidrogénföldtani Kollokviumon elhangzott eladás.
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Az ópaleozóos kristályos aljzat mindkét fúrásban kis mélységben találliató, bar-
násszürke, préselt agyagpala és epimetamorf szericites fillit, mely helyenként muszkovit—
csillámpalához közel álló kzetkifejldésbe megj' át.

A terület kutatása nem lezárt, mert a szerkezeti viszonyokat a két fúrás alapján
megítélni nem lehet. Szénhidrogénnyomokat a területen nem észleltünk. A kzetkifej-

ldés és a nógrádi fúrás szénhidrogén nyomai alapján a kutatást a 2-es finástól DNA^-ra
telepített fúrással kell folytatni.

2. Észak-alföldi neogén medence

A medence területén ersen lecsökkentett tevékenység folyt az 1965-ös évhez ha-

sonlóan a Szeged környékén történt berendezés-koncentrálás miatt.

Nagykör

Nagykörben a gáztelepek továbbfejlesztését, lehatárolását végeztük két fúrással,

Cegléden rétegvdzsgálatokat végeztünk két kúton. Kisújszálláson az imm ár hosszú

évek óta megszakított továbbfejleszt kutatást újítottuk fel egy fvirás leméhdtésével.

Nagykörben a rétegtaní felépítés a következ: 0— 100 m-ig holocén— pleisztocén, 900

m-ig levantei, 1500 m-ig felspannóniai, 2100 m-ig alsópannóniai, 2250 m-ig tortonai,

alatta eocén flis. A gázmez továbbfejleszt kutatását az 1965 évrl áthúzódó Nagj'kör
8-as és az 1966 els félév folyamán lefi'xrt Nag\’kör 9 sz. fúrásokkal végeztük. K fúrások

kitzését az indokolta, hogy az elz fúrások geológiai adatai szerint a gáztároló alsó-

pannóniai homokk és az alsópaimóniai fekv — a szeizmikus szintvonalas térképtl

eltéren — várható emelkedést jelzett a Nagykör i, 3, 6 sz. fúrások vonalától DK-re
a sinjáni külön záródást mutató szerkezet felé. A fúrások valóban igazolták a geológiailag

várható emelked szerkezeti helyzetet, azonban a gáztároló alsópannóniai produktív-

porózus rétegek ehnárgásodtak, és tárolásra alkalmatlanná v-áltak ezen a területen.

Mindkét fúrásnál a miocén mészk és tufa, valamint tufitos homokk megütésekor fúrási

nehézségek adódtak, iszapveszteség, rétegomlás, melyek zav-arták a terület kutatását.

A gáztároló homokkövek átlagos gázösszetétele : €0,46— 94%, CHj4— 40%,N, 2— 21%.
Nagykörií közelében lev tiszapüspöki fúrások telepeinek gázösszetétele eltér a Nagy-

körben levtl: CH4 63%, Nj 13%, CO, 13%. A Nagykör— tiszapüspöki terület kuta-

tását jelenleg megszakítottuk. A földtani feldolgozás alapján levonható fontosabb követ-

keztetések az alábbiak: a telepek nincsenek körülhatárolva és a jelenlegi kútállomány

alapján a telepösszefüggések egyértehnen nem tisztázhatók. Továbbfejleszt-lehatároló

kutatófúrások szükségesek még Nagykörben a 6-os fúrástól DDNy-ra, a 7-es fúrástól

KÉK-re, Tiszapüspökiben Ny, DNy felé emelkedés irányban ugyancsak továbbfej-

lesztésre \-ár a terület.

Cegléd

Az elmúlt évben a Ce-i. sz. felderít fúrás nyitott lyukv-izsgálata során ersen

dermed olajbeáramlást kaptunk az 1448,5 — 1550,5 m-es alsópannóniai és középs-

miocén, gránit-gneisz kavicsos homokk, konglomerátum, ill. breccsa összletbl. Az olaj

fajsúlya 0,9335, dermedéspont 4- 44 C°, jellege parafin. A Ce-2 sz. fúrás a rétegvizsgálatok

alapján 250 ni-el mélyebb szerkezeti helyzetben meddnek bizonyult. A Ce-3 sz. fúrás

130 m-el mélyebben az alsópannóniai homokk-konglomerátumösszletben magfúrásban
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olajnyomokat mutatott, átfúráskor viszont gázos, sósvíz-erupciót tapasztaltak. A terület

átnézetes rétegsora a következ: 0— 460 m-ig liolocén— pleisztocén és levantei, 1050

m-ig felsöpannóniai, 1450 m-ig alsópannóniai, 1470 m-ig középsniiocén, alatta flis

jelleg üledékek. A terület körülhatárolva nincs, ezért további fiirópontok kitzésére

van lehetség a Ce-i-tl DK-re és KÉK-re.

ra

Kisújszállás

A terület kutatása hosszú megszakításokkal már 1958-tól folyamatban van. Ennek
ketts oka van: a fúrópont telepítés a rossz terepviszonyok miatt ersen korlátozott és

j. a berendezéssel csak nyári idszakban lehet a kitzött pontokra felvonulni, továbbá az,

hogy eddigi tapasztalatok szerint lencsés kifejldés alsópamióniai telepek a folyamatos

pontkitzést nem indokolták. E téren a fordulat az 5. sz. fi'irásban megismert tortonai

mészk és az 1966-ban lemélyített 7. sz. Mrás eredményei után következett be. A kisúj-

szállási gáztelepek kutatása perspektivikus. Amint lehetséges, el kell végezni három kút

kivizsgálását. Indokolt a karottázs értelmezés és a földtani szerkezeti adatok alapján

további fiirások kitzése a 9. sz. fúrástól D-re és az 5. sz. fúrástól DNy-ra. Ezeken kívül

nagyobb távolságii kutatófúrások telepítése is tervezhet.

A flis-jelleg kzeteket áttört vulkáni ,,kúp” szárnyaira települt miocén mészk
* és a felette lev pannóniai szerkezeti alakulást eddig csak féloldalasán kutattuk meg.

A terület rétegtani felépítése: 0— 150 m holocén— pleisztocén, 300 m-ig levantei, 1200

” m-ig felsöpannóniai, 1500 m-ig alsópannóniai, 1550 m-ig miocén és alatta eocén flis.

^ Gázanalizis: éghet 82,27%, 0,2%, X, 4 ,96 °ó (Kis~ 5 )-

® 3 . A Dél-alföldi medence
a
e

Ezen a medenceterületen zajlott a kutató és termel jelleg tevékenység zöme.

A Dima—Tisza közének niélyföldtani kifejldése hasonlatos a mecsekihez, Kiskunfél-

egyháza— Üllés vonalában a flis-jelleg képzdmények öve húzódik, keleten pedig a

békési nagy süllyedék eg\-séges földtani kifejldését találjuk. E három földrajzi körzetbe

sorolva tárgyaljuk a tevékenységet. A Duna—Tisza közén Soltvadkerten befejeztük a

gáztelepek kutatását, közelében Tabdi községnél mélyítettünk egy felderít fúrást.

Szánk környékén felderít fúrásokat mélyítettünk, l'llésen pedig már csak rétegvizsgá-

lati tevékenységet folytattunk. Az 1965. évi berendezés-koncentrálás után az Algy—
Deszk— Ferencszállás körzetében lev területet elsrend fontossága miatt nagy inten-

zitással igen jó eredmémiyel kutatjuk. A Békési medencerészen a Pusztaföldvár— Puszta-

szöUsi mezben foh-tatott termelfúrási tevékenység kapcsán is születtek új eredmények.

Ezenkívül Békésben több területen is kezdtünk felderít tevékenységet.

S o 1

1

V a d k e r t

A terület kutatásának lezárását lényegében befejeztük. A terület átnézetes réteg-

' tani felépítése a következ: 0—100 m-ig holocén— pleisztocén, 350 m-ig levantei, 900

m-ig felsöpannóniai, 1150 m-ig alsópannóniai, 1200 m-ig szarmata, 1300 m-ig tortonai,

^ 1330 m-ig helvét, alatta mezozoikum. A gázt a pannóniai korú homokklencse tárolja,

I

kis kiterjedésben. Gázösszetétel: CH 79,98%, CO„ 0,5%, X, i9,52°,ó, absz. fs.: 0,8533,
’ ftért.: 7110 kkal/Xm^ (Sol— i 958 — 960 m).
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T a b d i

A soltvadkerti gázmeztl ÉÉXy-ra Tabdi község mellett az 1965. évi szeizmikus

mérések 950 m-ben záródó kiemelkedést jeleztek. Mivel a szénhidrogén-felhalmozódás

lehetsége a kömj'ékbeli területen bizonyított volt, elhatároztuk a szerkezet felderít-

fúrással való megkutatását. A lemélyített fúrás a szeizmikus adatok alapján várható

(1050 m) paimóniai aljzatot annál mintegy 50 m-rel mélyebben találta. Igazolódott a

kiemelt szerkezeti helyzet, a soltvadkertivel azonos mélységben.

Tabdi— I fúrás átnézetes rétegsora: 0— 150 ni-ig holocén— pleisztocén, 240 ni-ig

levantei, 850 m-ig felspaimóniai, 1100 m-ig alsópannóniai, 1125 ni-ig szarmata, alatta

pedig alsókréta (agjmgmárga)

.

Fúrás közben szénhidrogén nyomokat nem észleltünk és a karottázs értelmezés

nem javasolt réteg\dzsgálatot, ezért a kutat termel-béléscs rakattal nem csöveztük le.

H a r k a

A terület átnézetes rétegsora: kb. 1300 m-ig felspamióniai, 1900 m-ig alsó-

pannóniai, 2000 m-ig tortonai, 2100 m-ig helvéti, alatta jura mészk. Az i. sz. fúrásban

a tortonai konglomerátmnból kevés sósvízbeáramlást kaptunk, a mészk pedig nem
adott beáramlást. A rétegvizsgálatokat megszakítottuk. A 2. sz. fúrás 2 — 3 db gáztároló

réteget tartalmazhat a karottázs értelmezés geológiai adatokkal való egyeztetés alapján.

A 3. sz. fúrásban pedig a konglomerátumban 2075 ni körül olajnyomok is jelentkeztek.

A terület szénliidrogén-földtani értékérl elegend réteg\'izsgálati adat hiányában jelenleg

értékelést adni még nem lehet.

Ereszt

Az Ereszt i. és 2. sz. fúrások az itteni szeizmikus szerkezet csapásirányában tele-

pültek. Az I. sz. fi'irás alsóhász mészkben állt meg, a 2. sz. fúrás paimóniai agyag-

márgában. IMindkét kútban a pannóniai rétegeket vizsgáltuk ki, de eg\dk fúrás sem
váltotta be a hozzáfzött reményeket, mert a kedvez karottázs minsítés szakasz is

meddnek bizonyult. Az eredménytelenség ellenére sem tekinthet a terület kutatása

lezártnak.

A 1 g y

Az algyi területen gravitációs, földmágneses és szeizmikus niérésmódszerrel

végeztek felszíni geofizikai méréseket. E mérések eredményei alapján került kitzésre az

Algy— I. sz. fúrás 1965-ben. Jelen idpontig az Algy— deszki területen 65 db fúrást

mélyítettünk. A fúrások adatai alapján bebizonyosodott egy ÉNy—DK csapásírányii

szerkezet jelenléte. Az algyi szerkezet magját metamorf kristályos kzetek alkotják.

Legmagasabb szerkezeti helyzetben a kristályos kzeteket a középen méhmlt ii. sz.

fúrás érte el, 2448 m-ben. Legmélyebb helyzete eddigi ismereteink szerint az Algj’— 14.

sz. fúrásnak 3001 m-ben van. ÉXy és DXy-i irányban a metamorf kzetrög a mélybe

süllyed. Az Algy— 18. sz. fúrás 3092,3 m-ben törmelékes üledékben, az Algy— 21. sz.

fixrás 3300 m-ben imocén konglomerátumban, az Algy— 6. sz. fúrás pedig 3265 m-ben

nocén niárgában fejezdött be, így a szerkezet peremén még nem ismerjük a paleozóos

összlet helyzetét. Az algyi területen eddig 16 db fúrás érte el a kristályos kzeteket, az

Algy 4, 8
,
II, 14, 15, 16, 17, 19, 22,. 30, 31, 54, 56, 57, 59, Deszk— I. A paleozoikumban

keletkezett metamorf kristályos kzetek anyagát fleg gneiszek vagy gneiszhez közel álló

kzetek alkotják.
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A kristályos aljzat felszínét küldiihöz vastagságban konglonierátuin borítja.

A i8 db fúrás harántolt konglonierátinnot, ill. abban fejezdött be; Algy— 4, , 8, 11,

14, 15, 16, 18, 21, 22, 30, 31, 50, 54. 5b, 57, 59, Deszk— I. A konglonierátinnösszlet kavics-

anvaga általánosságban alulrcú felfelé finoniod<>.

Faunával igazolt miocén kongloinerátnmot teljes bizonyossággal csak a szerkezet

ílNy-i részén mélyült 6-os és 21-es fúrásokból ismerünk. A miocén konglomerátum

vastagságát pontosan nem ismerjük. Az Algy— 6. sz. fúrás 125 111, az Algy— 21. sz.

fiirás pedig 82,5 m va.stagságban hatolt e kzetbe, és abban fejezdött be. Kzetanyaguk
változatos, bár a kavicsok nagy része itt is a kristályos kzetekbl származik, de jelents

a triász dolomit-, dolomitos mészk-, sztilolitos mészk-, permi homokk-, jura niészk-

és kréta mészmárgakavicsok mennyisége is. Kötanyaguk homokos, karbonátos. A kong-

lomerátimi homokkvel váltakozik, melyet vékony márga, ill. homokos niárgarétegek

tarkítanak. A konglomerátumösszletbe betelepült márga, agyagmárga Foraminifera

társasága kétségtelenül igazolja a miocén kort.

Az algyi terület konglomerátumának nagy részét alsópannóniai konglomerátun:

összlet alkotja. \'astagsága i — 170 m között váltakozik. Ivegnagyobb vastagságú a szer-

kezet déli részén mélyült rUgy— 14. sz. fiirásban (170 ni). A területen jelenleg 15 fúrásból

ismerünk alsópannóniai konglomerátumot és breccsát: Algy 4, 8, ii, 14, 15, 16, 22,

30. 31. 5O) 54. 56, 57, 59 és Deszk— I. sz. A kavicsok anyaga fleg a metamorf aljzat

kzetanyagából származik, jóval kevesebb, vagy hiányzik a távolabbról szállított alloch-

ton eredet egyéb kavics. A konglomerátumot különböz vastagsági! honiokkrétegek

tagolják. Felette mészmárga, márga, agyagmárga és homokk váltakozásából álló összlet

következik a jellegzetes medencefácies alsópannóniai faunával.

Az alapkong]omerátumösszletet nem összefüggen, kis vastagságú {5
— 8 m) mész-

márga-, ill. niárgaréteg borítja. Szürkésbarna vagy barnásszürke szím'í, kemény, tömött

szövet, finom homokos kzet ez, gyakran nagy csillámtartalonnnal. A mészmárga
karbonáttartahna 72 — 95 s.%, a márgáé 41—64 s.°{, között váltakozik. A homokk-
rétegek különböz vastagságúak, jó tároló kzetek, aprószemek, nagy karbonát- és

csillámtartalonnnal. A homokszemcsék anyaga fleg kvarc és kvarcit. A homokk
agj-agmárgarétegekkel váltakozik. Az alsópannóniai alemelet folyamán az algyi területet

az egyenletes üledékképzdés, az uralkodólag finomszemcséj anyagok, a nagy távolságon

át követhet kzettani szintek s fleg a vékony héjú kagylók jellemzik, melyek jelent-

sebb vízmélységre utalnak. Eddig 19 db fiirás harántolta teljesen a parmóniai rétegeket.

A márgás és homokköves kifejldés alsópannóniai tagozat vastagsága (alapkonglome-

rátiun felett) 600—1250 ni, a szerkezeti helyzetnek megfelelen eltér, formáját az alap-

hegység domborzatához simuló kompakciós boltozódás szabja meg.

Az eddig leniélyített fúrások rétegvizsgálati eredményei alapján csak a fels-

pannóniai és az alsópannóniai sorozat tetrészének szénhidrogéntárolási viszonyai

ismertek. Több szénhidrogéntelepet tartalmaznak a fels- és alsópannóniai homokk-
rétegek, és szénhidrogéntároló az alapkonglomerátum is. A felspannóniaiban és az alsó-

pannóniai tagozat tetején négy biztos olajtároló, öt biztos gáztároló és hat bizonytalan

rétegtartalmú szénhidrogéntelep van. A vizsgált szénhidrogéntároló telepek többsége

boltozatos rétegtelep, néhány pedig boltozatos és kzettanilag zárt rétegtelep. A rétegek

dlése a települt boltozatnak megfelelen a mélységgel n, a DNy-i szárnyon 2— 3°, az

ÉK-i szárnyon 4— 6°. Vetdéseket a fels- és az alsópannóniai rétegsorban eddig kimutat-

ni nem lehetett. A telepeket tartalmazó kzetek anyaga homok, homokk, agyagos homok-
k, agyagmárga és márga. A tárolók a DK-i irányt kivéve mélyfúrásokkal körülhatárolt-

nak tekinthetk. A szénhidrogéntároló rétegekre általában jellemz, hogy kifejldésük a

szerkezet ÉXy-i részén egyöntetbb, mint a DK-i részen. A homokk porozitású 5
— 35 °o

között, áteresztképessége vízszintes irányban 10— 2400 md között változik. Xagymén'
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az inhomogenitás. A geotermikus gradiens 22 m/C°. A víz — szénliidrogén határon a

nyomás hidrosztatikusnak megfelel érték.

A kolaj parafinbázisú 0,8449— 0,8076 g/cm^ fs-ú, 22,65 — 33,49 térf.% benzin-

tartalmii, 15,56—21,43 térf.% petróleumtartahnú, 3— 22 C° dermedéspontú. Felfelé

haladva az olaj fajsúlya és dermedéspontja csökken, benzintartahna növekszik.

A gáztartalmú rétegek földgáz mellett kondenzátumot tartalmaznak. Átlagos

gázösszetétel: 98% éghet, i°o széndioxid és 1% nitrogén.

Ferencszállás

Az algy— deszki területen elért eredmény alapján indokolt volt az Algy— Deszk

ketts kiemelkedés csapásirányában DK-re folytatódó gerincvonulatnak az ország-

határig terjed szelvénymenti továbbkutatása. Ferencszállás— Kisszombor között egy

iijabb önállóan záródó szerkezeti eg^'ség jelentkezett a régi F— i. sz. fúrástól DDK-re
közvetlenül az országhatárnál. A szeizmikus kiemelkedés tetzónájának egy része és déli

szárnya román területre esik. Az itt mélyített 2-es fúrás a Deszk— i-nél magasabban érte

el az aljzatot (2474 ni). \^alószín, hogy a deszki terület felé egy mélyedés vagy tektonikai

vonal határolja. Az F— 2. sz. fúrás rétegsora: 0— 200 m-ig holocén— pleisztocén, 660 ni-ig

levantei, 2050 m-ig felspannóniai, 2470 m-ig alsópannóniai, alatta ópaleozóos kvarcitos

csillámpala.

Fúrás közben több helyen jelentkeztek szénhidrogéimyomok. Az alsópaimóniai

alemelet fels szakaszán 2220 m körül gáznyomok jelentkeztek a fúróiszapon. Az alsó-

parmóniai konglomerátum szénhidrogénnyomokat tartalmazott. Fels szakaszán gáz-

nyomok, középs és alsó szakaszán olajnyomok jelentkeztek. A viszonylag jó szén-

liidrogéimyomokkal ellentétben a karottázs értelmezés szénhidrogén tárolónak minsít-

het rétegszakaszt kimutatni nem tudott. A kút kivizsgálása folyamatban van.

Kiskundorozsma

A terület els felderít fúrását már 1963-ban kitztük, de a felszíni talajviszonyok

miatt jelenleg sincs lemélyítve. A szerkezet DK-i szárnyára telepített 2. sz. fi'irás, amelyet í

1965-ben mélyítettünk 2391 m-es végmélységig, mszaki baleset miatt az alsc)pamióniai
|

sorozatban állt meg. A felspannóniai üledéksorban 1631,5—1632 111 között olajos-gázos
j

rdztemielést kaptunk. Olajanalízis: jellege parafin, fs: 20 C°-on 0,834, 3^ C°-on 1,46 E°,

s% HBN lepárlás alapján benzin: 22,02°ó, petróleum: 17, 25 “. maradék: 6o, 53 °ó- kút

cementpalást-hibás, ezért az eredmény nem egr'értehn. A továbbkutatást a 3. sz. fúrás- >

sál folytattuk. A 3. sz. fúrás jelentsége, hogy els ízben harántolta a pliocént teljes vas-
|

tagságba:i, belefúrt a miocénbe és abban állt meg. A felspamióniai összletben közel víz- 1

szintes a település, a 2. sz. fúráshoz viszonyítva néhány m-rel van csak mélyebben. A je-

lents vastagságit pannóniai összlet {2560 m) fekvjét 3164 m-ben érte el a fúrás. A fels- >

parmóniai tagozatban 1600 m körül jelentkezett szénhidrogénnyom magfúrásban, ami I

kb. azonos szinttájba esik a Do 2. sz. olajtelepével. Az alsópannóniai alemelet 2200 m-ig '

terjed szakasza csaknem egybefügg karbonátos kötanyagú, kis porozitású homok-

kövek sorozata. Elzetes ismeretek alapján a fúrás nem túlzottan perspektivikus, bár

eg5’ helyen szénhidrogénnyom jelentkezett magban (1920 ni). Az alsópannóniai márga- 1

szakasz ismert vastagságú, alatta miocénnek valószínsíthet konglomerátum, homokk
és agyagmárga váltakozásából álló összlet következik a lyuktalpig. Néhány Foraminifera 1

alapján minsítjük miocén korúnak. A miocénben gyenge olajnyomokat észleltek.

A terület értékének megítéléséhez a jelenlegi két fúrás nem elegend. A megkutatottság
1

igen kezdeti állapotban van. Gyakorlatilag továbbra is tartalékterület.
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A s o 1 1 h a 1 o in

A Szeizmikus Kutatási Üzem 1958 — 1965. években végzett mérései Kelebiától

K-re és Asotthalomtól délre a határ mentén egy-egy szeizmikus szerkezetet mutattak ki.

A környezetben lev Üttömös, Pusztamérges, Tompa és a jugoszláviai palicsi fúrások

széuhidrogénnyomai alapján reményteljesek. A medencealjzat típusát elre nem lehetett

megítélni, mert paleozóosnak vagy mezozóosnak egyaránt várható volt, melyet véko-

Í

nyabb miocén képzdmény, majd pliocén összlet takar.

A kutatást az As 2. sz. felderítfúrással kezdtük meg, melynek feladata elssorban

a szerkezeti viszonyok, továbbá a rétegtani és kolaj földtani viszonyok megismerése.

A fiinis jelenleg 972 m-ben halad, alsópannóniai korii agv’agmárgában.

I
Békési - medence

A Pvisztaföldvár— PusztaszöUs és Tótkomlós kolaj- és földgáztelepek területén

a termelési igényeknek megfelel fúrási és rétegvizsgálati tevékenységet végeztünk

.

i Emellett új szerkezetek kutatására is sor került : Szarvas DXy, P'ábiánsebestyén, ]\íez-

' kovácsháza, Dombeg^'háza és Csanádalberti.

Szarvas DXy.

A szar\'asi és fábiánsebestyéni kutató területek között a szeizmikus mérések alap-

,
jáu a szarvasi fúrásoktól DXy-ra folytatódó gerincen feltételezheten záródó kiemelkedés

;

van. Szarvason az alsópannóniai homokkben kevert összetétel széndioxidos szénhid-

I
rogén-gáztelepeket találtrmk. Ezek tökéletes kivizsgálása mszaki okokból nem volt

I
lehetséges. A fábiánsebestyéni, még ki nem vizsgált fiirásokban pedig olajnj’omok mutat-

koztak a miocénben. A vártnak megfelelen nagy vastagságii pliocén üledékösszletet

harántolt a fúrás. A fels— alsópannóniai határ kb. egyez a fábiánsebestyéni fúrásokéval

I

és 2180 111 körül húzható meg. Az alsópamióniai tagozatban viszonylag sok meszes,

;
tömött kis porozitású homokkcsoport található. Az alsópannóniai összlet fels szaka-

I
szán bizon^rialan szénhidrogémiyomok mutatkoztak magfúráskor, karottázs képük azon-

,

bán kedveztlen. Kb. 3100 m-ig a fábiánsebestyénivel azonosítható homokk települ

szerkezetileg müitegv- 150—200 m-rel mélyebben. Alatta az alsópannóniai alemeletben

jelentsen kivastagodik, márgába, csúszási felületeket tartalmazó mészmárgába, kzet-
lisztes homokkcsíkokkal váltakozó, gyakorlatilag impermeális rétegösszletbe megj- át.

Fúrás közben 3450 m-ben kalciteres mészkövet észleltek fúradékban, majd igen nagy
lazulást elfúráskor 3466 m-ben, végül 3478 m-es talpállásnál tiilfolyás következett be,

és sósvízbetörést észleltek. Xagy nehézségek árán sikerült 3478— 3479 m-bl 0,06 m
magot nyerni, mely az elzetes laboratóriumi vizsgálat alapján alsópannóniai mész-

homokk. A kút kivizsgálásra vár.

F á b i á n s e b e s t y é n

A szeizmikusán kimutatott nagy kiterjedés szerkezet kutatását a múlt évben

kezdtük meg az i. sz. fúrás lemélyítésével. Az i. sz. fúrás 3342 m-es talpmélységnél

miocénben állt meg. A fúrás közben mutatkozó szénhidrogénnyomok és a karottázs

minsítés alapján, valamint a szeizmikus szerkezet nagy kiterjedése miatt lehetség

nyílt a 2. sz. fúrás kitzésére is, az i. sz.-tól KDK-re 2100 m távolságban. A 2. sz. fúrás

jól korrelálható rétegsort tárt fel az elz fúráshoz viszonyítva szerkezetileg kissé maga-
sabb helyzetben. A két fúrás összeha.sonlító rétegsora: 200 m-ig holocén— pleisztocén.
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870 in-ig levantei, 2150 m-ig felspamióniai, 3020 m-ig alsópamióniai, alatta középs-
miocén (tufás homokk, mészk, agyagmárga, tufa és konglomerátum váltakozása).

Az alsópannóniai összletben vastag homokksorozat települ 2600—2850 m között.

Szénliidrogénföldtani értékük réteg^izsgálati adatok hiányában még nem állapítható

meg. A pannóniai emelet alján érdekességként említhet a Nagyszénásról ismert ,,fekete

agyagniárga” szint megjelenése a mészmárga fedjében. A miocén változatos kifejldés
rétegsorában eddig 263 ni-t fiirtunk. Mindkét fi'irásban jelentkeztek gyenge olajnyomok
a miocénban 3100— 3200 ni között.

e z k o V á c s h á z a

A területen két fúrópont kitzése már 1964-ben megtörtént. A battonya— puszta

-

földvári szeizmikusán kimutatott szerkezeti vonulat keleti szárnyán IMezkovácsházánál

egy ÉK — l)Xy-i csapáséi ,,orr” jelentkezik. A fúrópontok ezen települtek. Földtani

értelemben a battonyai fúrásokhoz hasonló rétegsort tártak fel. A pannóniai fekvt
tekintve nionoklinális DDXy-i emelkedést mutat a két fúrás közötti földtani metszet.

Az alapkzet gránit és kvarcporfir. A ,,Battonya szint” az i. sz. fúrásban mészmárga,

a 2. sz. fúrásban mészmárga és arkózás konglomerátum. Kivizsgáláskor mindkét ki'it

meddnek bizonyult.

D o m b e g y h á z a

Az ismert battonya— pusztaföldvári gerincvonulattól K-re a Békéscsaba környéki

szeizmikus mérések alapján egy újabb kiemelt rög\'onulatsor volt feltételezhet. Ennek
egyik tagja Mag\’ardombeg\'házán van. Tekintetbe véve a battonyai keleti fúrások

(kevés gáz), valamint a romániai Kisjen 4. sz. fúrás olajnyoniait, felderítfiirást tztünk
ki a területre.

A Békési-medence K-i részének egy új típusú földtani kifejldését ismertük meg a

fúrásban. Az alsópannóniai mészmárgaösszlet alatt homokk, konglomerátum települ.

Az iin. ,,bázis” szint összvastagsága eléri a 160 m-t. Az 5. sz. magfúrás anyagában els

ízben taláhmk Békésben faimával igazolt szarmata kifejldést. Az aljzat triász vagy

amiál idsebb (perm?) ag^’agpalás honiokk-kvarcit, ami a Tótkomlós 8. sz. fúrásban

feltárt ugyancsak kérdéses korú kovás homokkvel lehet azonos. Rétegsora; o— igo

m-ig holocén— pleisztocén, 520 m-ig levantei, 886 ni-ig felsöpannóniai, 1494 m-ig alsó-

pannóniai 1514 m-ig szarmata az Irus (Paphirns) gregarius (P a r t s c h.), Ouinqne-

loculina sarmatica K a r e r r szerves maradványok alapján. 1914 m alatt triász vagy

perm ( ?). Fúrás közben két helyen mutatkozott g^-enge aceton reakció, azonban a karot-

tázs minsítés alapján a kút nem volt reményteljes. Kivizsgáláskor meddnek bizonmlt.

A fúrás elsdleges célját elérte, mert támpontot adott a Békés— Gyula környékén

lev süllyedék déli peremének megismeréséhez. Közvetlenül pedig a Medg^-esbodzásnál

kirajzolódó szeizmikus szerkezet megítéléséhez szükséges földtani ismeretanyagot adott

a további részletez mérések számára. További pontkitzés a jelenlegi ismereteink bir-

tokában nem javasolható.

Csanádalberti

A terület felderítfúrással való megkutatását regionális értelemben indokolta,

hogy a ,,lSIakói-árok”-nak az algyivel ellentétes oldalát is vizsgáljuk meg az ugyancsak

zonáUs telepeket tartalmazó Battonya— pusztaföldvári gerinc DXy-i szárnyán. Részle-

teiben pedig az adott okot a ponttelepítésre, hogy a szeizmikus mérések alapján záródás
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és gravitációs maradék anomália volt kimutatható. A fúrást a tervezett mélységig le-

mélyitettük, de teljesen egyértelm vizsgálati és értehnezési anyag még nem áll rendel-

kezésre. A fúrás megközelit átnézetes rétegsora a következ: o— no m-ig holocén—
pleisztocén, 560 m-ig levantei, 1796 m-ig felspannóniai, 2690 m-ig alsópannóniai, 2735

m-ig szarmata (kvarcporfir, konglomerátum Foraniiniferákkal), 2827 m-ig tortouai

(márga, olajfoltokkal)
,
alatta metamorf közetkavicsokat tartalmazó homokk, mely alul

lithothamniimios mészkbe meg>' át, ez alatt triász (kalciteres mészk). A kút kivizsgá-

lását 1967-ben fogjuk elvégezni, a terület kutatását az els fúrás kivizsgálása után foly-

tatni kell.

Pusztaföldvár

Lényegében temielfúrási és kisebb mértékben továbbfejleszt kutatófiirási tevé-

kenység volt a mez DK-i részén, mely irányban lehatárolva még nmcs. A tárolókzet is

alsópannóniai mészmárga és dolomitbreccsa. A kedvezbb homokkkonglomerátum ki-

fejldése sajnos az olaj — víz határ alá esik.

Pusztaszölls

1966-ban lezárult az eddigi ismeretek alapján telepíthet fúrások sora. Esetleges

további feltáró tevékenységet csak a míivelési terv elkészülte és a gazdasági számítások

után célszer végezni.

Tótkomlós

A mez déli peremén kutatási tevékenységet folytattmik, a központi részén pedig

termelési céllal srítfiirási tevéken3'séget végeztünk. 1966-ban leméhütett és kivizsgált

Tótkomlós 21. kút alsópannóniai alapkonglomerátmnból olajbeáramlást eredmén\-ezett.

1967-ben tovább folytattuk az olajtartalmú területnek a megkutatását, a Tk 25. és 26.

sz. fúrásokkal. A Tk 25. sz. fúrás leméhütése alapján tudjuk, hogy a Tk 21-ben megismert

kolajtelep kelet felé lehatárolódott. Ilivel magasabb szerkezeti lieH’zetben víztartó, a

leg^'alószínbb telephatár a mészmárga porozitásának megsznése (litológiai csapda).

\’ett bizonyítani a jelenlegi fúrások alapján nem lehet. A Tk 26. sz. fúrás szerkezeti

hetyzete és tárolási viszonv^ai kedvezek voltak, a kút kivizsgálásakor nagy meimjiségü

felszálló olajtermelést eredménv'ezett a repedezett mészmárga összletbl. A kolajtelep

kutatását folvtatni kell.
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MAGYARORSZÁG DÉLNYUGATI RÉSZÉN KIFEJLDÖTT
MIOCÉN KÉPZDMÉNYEK RÉTEGTANI ÉS SFÖLDRAJZI VÁZLATA
A SZÉNHIDROGÉNKUTATÖ MÉLYFÚRÁSOK ADATAI ALAPJÁN

Dr. BODZAY ISTVÁN*

(4 ábrával)

összefoglalás: Rétegtaui viszonyok. Alsómiocén tengeri képzdmények
területünkön nincsenek. A középsömiocén tengeri képzdmények két szintre, egy alsó,

uralkodóan pelites (slir) és egy fels karbonátos-törmelékes-pelites-pszammitos szintre

tagolhatók. A fels szint az alsónál nagyobb elterjedés, s partmenti (lajtamészk, konglo- 1

merátnm), átmeneti (finomhomokos márga) és partoktól távolabbi (kvarchomokk-összlet)
kifejlödési típusa különíthet el. A somogjd területen a tengeri középsömiocén alsó szint-

jének heteropikus fácieseként jelents vastagságii, elssorban törmelékes kifejldésü
j

szárazföldi-édesvízi képzdményeket ismerünk, melyekbe Inke környékén még gj’akran
)

települnek tengeri-csökkentsósvízi agyagmárga-, márgarétegek. Strausz I,- és

S z e p e s h á z y K. vizsgálatai szerint ez az utóbbi rétegösszlet kzet- és öslén\'tani ki-
,,

fejldése alapján cgj'aránt azonosítható a mecseki helvéti rétegösszlettel.
''

A somogjd területen a helvéti rétegösszlettel szoros kapcsolatban jelents andezit-
I

és rioUtvulkáni összletet is ismerünk, ebbl egy alsóhelvéti andezit és egy helvéti, f tömegé-
j

ben felsöhelvéti riohtvulkáni szakasz elkülöníthet. '

A szarmata képzdményeket karbonátos — törmelékes, márgás és homokos ki-

fejldésben ismerjük. A karbonátos — törmelékes rétegösszlet, melyet a Bakou3’ njaigati

és déU elterében tártak fel a fúrások, többnjdre azonos kifejldésü tortonai, ritkábban
vulkám, mezozóos és paleozóos képzdmén\-ek felett települ, s az alsópannóniai alemelettel i

mindig üledékhézaggal érintkezik. A karbonátos—törmelékes képzdménynek területünk 1

legnagyobb részén nincsenek meg, s a szarmata emeletet márga—mészmárga alkotja, melybe
Zalaegerszeg— Nagykanizsa vonalától nyugatra növekv mennyiségben kvarchomokkö-
rétegek telepühiek. A márgás—homokos rétegösszlet felett üledékfolj'tonosan mindenütt
teljes alsópannóniai rétegsor következik, s az alatta települ tortonai rétegekkel is a legtöbb
helynen üledékfolytonosság állapítható meg.

sföldrajzi viszonyok. A helvéti tenger területünket délny'ugati

irányiból, a Száva-medcime felöl öntötte el. A karbonátos—törmelékes partszegélyi jellegií

képzdmények egészen aterendeltek, a shr fácies agyagmárga legtöbbször közvetlenül a
medencealjzatra települ. A somogyi területrészen ugyanakkor, a Mecsek-hegység felé foly-

tatódó, nagy vastagságú, uralkodóan törmclékeskifejlödés szárazföldi-édesvízi rétegösszlet ^

képzdött, ami Nagykanizsa környékén érintkezik a tengeri kifejldéssel.

A helvéti emelet fels részén a somogyi területen nagyarányú riohtvulkáni tevé-

kenység játszódott le, s az ezzel egyidej kéregmozgás hatására a törmelékfelhalmozódás
megsznt, s megkezddött a vulkáni formák és a törmelékösszlet lepusztulása. A zalai és '

vasi területen ugyanakkor megszakítás nélkül folytatódott a tenger térhódítása. !

tortonai korszakban a somogyi területen ismét megkezddött, a többi területen

folytatódott a tenger elnyomulása. A tortonai tenger partmenti zónájában lajtamészk-
konglomerátum keletkezett, amit a medence belseje felé finomhomokos márga váltott fel,

majd az utóbbi Iváuc— Szilvágy vonalától nyugatra kvarchomokköösszletben folytatódott,

amely már az áramlásokkal átjárt sekélytengeri régiók képzdménye.
A tortonai és szarmata emeletek határán kéregszerkezeti nyugtalanság jelei mutat-

koztak. A tenger bels részei továbbra is vízzel borítottak maradtak, de parti zónák szige-

tekkel és öblökkel tagolt tengerrésszé alakultak, ahol a tortonai és alsószarmata képzd-
mény-ék diszkordáns és üledékfolytonos érintkezése, továbbá a szarmata mészk hiánya
egyaránt lehetséges. A partmenti területrészeken karbonátos—törmelékes, a medence bels 1

részein (néhol a partok mentén is) pelites, végül a medence legbels, áramlásokkal átjárt

részén homokos üledékösszlet- képzdött. A szarmata regresszió az alsószarmata végén vált

általánossá. \z alsószarmata végi partvonal a tortonai—szarmata—pannóniai tenger legkis-

sebb elterjedését jelenti.

.-V szarmata korszak közepén, a Száva- és .Stájer-medencéhez hasonlóan a tenger

újabb térhódításba kezdett. Az elrenyomuló szarmata tenger képzdményei a part-

\z 1967. V. 15-i Szénhidrogén földtani Kollokviumon elhangzott eladás
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szegély! zónákban is pelites kifejlödések, mert a karbonátos—törmelékes üledékek képz-
dése az alsószarmata végén teljesen megsznt, l'.z a tengerelnyomulás a pannóniai emelet-
ben teljesedett ki. A dunántúli szarmata emelet alsó része tehát a középsmiocén üledék

-

ciklus befejez, inig fels része m:ir a pliocén üledékciklus keztl szakasza.

Rétegtani viszonyok

K ö z é p s 111 i o c é n s z á r a z f ö 1 d i
- - é d e s v í z i képzdmények

A középsmiocén tengeri rétegek fekvjében, mezozóos és paleozóos kzeteken
JÍszak-Zala (Nagylengyel, Iváné, Irsa, Botfa, Vöckönd, Zalatárnok) és Vas megye (Iker-

ivár, Sótony, Mesteri, Borgáta, Pecl, Nenieskolta, Mihályi) területén jellegzetes szín
I (vörösbama, sárga, zöld és szürke)

,
kis karbonáttartalimi, többnyire tarka agyag, alá-

rendelten ezzel cementált poliniikt (a vasi területen fleg metamorf, az észak-zalain

mezozóos kzetkavicsokból álló) konglomerátum és breccsa, néhol honiokkrétegeket

tártak fel a fúrások. Ezeknek képzdési ideje smaradványok hiányában bizonytalan.

A középsmiocén tengerelöntést megelz szárazulati idszak képzdményeinek tekint-

hetk.

Somogy megye legnagyobb részén, a tortonai — néhol a szarmata, illetve

pannóniai — rétegek fekvjében ugyancsak jellemz szín, elssorban törmelékes ki-

fejldés szárazföldi— édesvízi képzdményeket ismerünk. Ez a jelents vastagságú

(egyes helyeken looo m-nél is vastagabb), utólagos lepusztítást és tektonikai hatásokat

szenvedett rétegösszlet a nyugati területrészen — Inke környékén — felfelé növekv
mennyiségben csökkentsósvízi és tengeri közbetelepüléseket is tartalmaz, S t r a u s z

L. vizsgálatai szerint jellemz helvéti puhatest faunával. Szepesházy K. rámu-
tatott, hogy ennek a képzdményösszletnek kzet- és slénytani kifejldése egyaránt

azonosítható a mecseki helvéti rétegösszlettel.

A nyugat-somogyi területen (Inke— Vese és környéke) a lepusztítás és a tektonikai
hatások következtében csak bizonytalannl elvégezhet taglalás szerint, alsó része nralkodóan sötét-

szürke és vörösbama, néhány fúrásban köszénzsinóros, homokos agyag, közbetelepült dnrv'atörmelékes
rétegekkel; középs része zöldesszürke és vörösbama kvarchomokk és konglomerátum, közbe-
települt szürke, csökkentsósvizi, finomhomokos agyagmárgarétegekkel; fels része szürke, csökkent-
sósvizi-tengeri, finomhomokos agyagmárga és dnrv'atörmelékes rétegek váltakozásából áll. A törmelékes
képzdmények szemcséi Szepesházy K. vizsgálatai szerint ritkán gömbölyítettek, többnyire csak
éleiken koptatottak és anyagukat metamorf kzetek alkotják, de gyakoriak a porfirit, ortofir, kvarcporfir,
valamint mészk, dolomit és homokk anyagú kavicsok is.

Somogy megye középs részén (Nagyatád, Nagykorpád, Bábod, Tarany, Rinyaszent-
király) az inkeivel azonos kifejldésü homokk- és konglomerátumrétegek alkotják ezt az összletet, de a
pelites üledékek nagyon ritkák. smaradványok eddig nem kerültek el.

Somogy megye északi részén (Buzsák, Karád) néhány fúrás a tortonai rétegösszlet alatt

és mezozóos kzetek felett foraminiferás agyagmárga közbetelepüléseket tartalmazó, zöldes és vöröses
szín, mezozóos kzetkavicsokból álló konglomerátum, breccsa, homokk és agyag váltakozását tárta fel.

Ez a helyenként 400 m-t is meghaladó vastagságú rétegösszlet ugyancsak az inkei helvéti szárazföldi—

•

tengeri kifejldéssel azonosítható.

A helvéti rétegösszlettel szoros kapcsolatban a somogtd területrészen, továbbá

riszentpéteren jelents andezit- és riolitvtükáni összletet is ismerünk. Bár a vulkánitok

összehasonlítható kzettani vizsgálata eddig nem történt meg, egy alsóhelvéti andezit-

és egy helvéti, f tömegében felshelvéti riolitvtükáni szakasz elkülöníthet.

Andezitet és andezitagglomerátumot a letenyei, inkei, szentai, berzencei,

sávolyi és mezcsokonyai területen ismerünk helvéti, tortonai, szarmata, illetve pannóniai rétegek alatt.

Az andezit fekvjét eddig csak a Szenta— 2. sz. fúrás érte el (csillámpala).

Jelentsebb vastagságú andezittufarétegeket az inkei, vései, kutasi és jákói terület fúrásai harán-
toltak. Az inkei és vései területen ezek alsóhelvétinek tekinthet képzdményekbe települnek, míg a kutasi
és jákói területen tortonai, illetve szarmata rétegek alatt és paleozóos képzdmények felett helyez-
kednek el.
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zdmények elterjedésének mai határvonala, 2. Helvéti tengeri képzödmén3-ek (uralkodiiau sürfácies

agj-agmárga), 3. Helvéti szárazföldi-édesvizi dnrv’atörmelékes üledék
Abb. I. Paláogeographische Skizze dér Helvet/Torton-Grenze. Krklárungen: r. Gegenwártige
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Riolitot cs riolitagglomcrátumot Somogy megye középs részén a mez-
csokonyai és kaposföi, továl)bá a nagyszokolyi területen ismerünk. I'elette tortonai, szarmata és pannóniai
képzdmények települnek, s fekvjét csak legiijabban, a meniyei területen ismertük meg (helvéti édesvízi

összlet). A Kaposfö — 2. sz. fúrás 1776 m-ben érte cl ezt a vulkáni összletet és 2505 m-ben még ebben
' állt meg.
I

Ariolittufa vékony rétegek alakjában területünk egészén, a középmiocén minden szintjében

I általánosan elterjedt. Jelentsebb vastagságú rétegeit csak a somogyi és riszentpéteri területen ismerjük.
\z utóbbi rétegek a vései és páti területen helvéti rétegsszletre települnek, míg a Karád — 2. sz. fúrásban
tortonai mészmárga alatt, a helvéti képzdményeken fekv téglavörös, szárazföldi agyagrétegek felett

' következnek. A Pat— 4, Igái— 3, és 6. sz. fúrásban a riolittufa felett tortonai, szarmata, illetve pannóniai
I rétegek települnek. Miután a Vése — 2. sz. fúrás 1318— 1519 m között, alsópaniióniai képzdménj-ek alatt

és helvéti agyagmárgaösszlet felett harántolt riolittufát, amibe helvéti agj'ag- és agj-agmárgarétegek

t

települnek, s mivel a fúrás a vulkáni összlet alatt még 900 m-t meghaladó vastagsíigú helvéti képzdményt
tárt fel, jogosan feltételezhetjük, hogy ez a riolitvulkáni mködés a helvéti emelet fels részére helyezhet,
s a fedhegységi középsriolittufa szinttel azonosítható.

Középs miocén tengeri képzdmények

A középsmiocén tengeri képzdmények területünkön két részre, egy alsó
— Candorbiüinákkal és Globigerinákkal, továbbá gj’akori riolittufa közbetelepülésekkel

jellemzett — uralkodóan pelites (slir) és egy fels — a Candorbulinákon és Globi-

gerinákon kívül általában Anonialinákkal, Amphisteginákkal és Lithothanmium gmuók-
kal jellemzett — karbonátos-törmelékes-pelites szintre tagolhatók. Ez az elkülönítés,

amit Völgyi L., DankV.,és Bodzái I. a dél-zalai területrészen mutattak ki

Zala és \'as megye egész területén felismerhet.

Az alsó, caudorbuliuás szint legkeletibb elfordulása az Inkc koni\-ékén emhtett
szárazföldi—édesvízi összletbe települt csökkentsósvizi—tengeri agyagmárgarétegek. Hz a süt fáciesü,

finomhomokos agyagmárga képzdmény Budafa— Hovásziban 1400 m és már csak alárendelt mennyiség-
ben tartalmaz durvatörmelékes közbetelepüléseket.

.3. Budafa— Hovászi és az inkei terület között az átmenetet az oltáréi terület adja, ahol a candor-
bulinás szint fels, kb. 230 m vastagsági! részét dolomit- és mészkszemcsékbl áUó, smaradvánj-mentes
konglomerátum- és breccsarétegek alkotják, vulkáni tufarétegekkel.

Budafa— Lovászi kömj-ékétl ez a szint Csesztregen, öriszentpéteren és Xagj’leugyelen keresztül
Ikervárig követliet. Njmgat-Zala területén (Öriszentpéter, Csesztreg stb.) a fúrások eddig nem harán-
toltiik, itt 400 méternél vastagabb. Északkelet-Zala (Xagylengyel, Barabásszeg, Szilvágy, Bak, András-
hida, Xagj’tilaj stb.) és Dél-Vas (Vasvár, Xemeskolta, Vát, Iken-ár stb.) területén paleozóos, mezozóos
vagy eocén képzdményekre települnek és vastagságuk a medencealjzat egj’kori térszinalakulásától füg-

gen 0— 300 m.
Északkelet-Zala és Dél-\'as területén a candorbulinás szint fels részébe egy jellegzetes, 0— 29 m

vastagsági!, többnyire nagy karbonáttartalmú, foraminiferás, glaukonitos kvarc homokk-
konglomerátum, helyenként homokos mészkréteg települ. A középsömiocén tenger egykori transzgressziója,

az alsó rétegek fokozatos kimaradása több területen (Barabásszeg, Nagidengyel, Ikervár) jól megfigyel-
het, 5 a glaukonitos homokk is néhány helj’en közvetlenül a medencealjzatra települt.

A fels, anomalinás szint a candorbtüinás szintnél nagyobb elterjedésit,

s több területen közvetlenül a medencealjzatra települt. Partmenti, átmeneti és partoktól

távolabbi kifejldési típusa különíthet el.

Legnagj'obb elterjedés a max. 400 m vastagságú partmeiiti kifejldés. Ide a jelleg-

zetes foraminiferás, bryozoás és lithothamniumos, lajtamészk— mészmárga, karbonátos kötanyagi!
konglomerátum— breccsa és kvarchomokk képzdményeket soroljuk. A Bakony-hegj'ség nyugati (Iker-

vártól Hahóiig) és déli (Hahóitól Igáiig) elterében a mészk, a dél-somogyi területrészen a konglomerá-
tum és homokk az uralkodó kzettípus.

Az ún. átmeneti kifejldés csupán Kagjdengj'eltöl Vasvárig ismert. Ez 40—100 m
vastagságú finomhomokos márga, ami az elbbi mészkkifejldéssel — amint az Nagylengyelben nagj’on
jól megfigj-elhetö — ujjas egj-másbafogazottsággal érintkezik, s az átmeneti zónában ersen ki-

vastagodik.

A partoktól távolabbi kifejldés a Budafa— Lovászi, Csesztreg és Öriszentpéter
környékén ismert 400— 700 m vastagságú agyagmárgás kötanyagú kvarchomokkösszlet, amibe véko-
U5’abb-vastagabb márga-, alárendelten vékony lithothamniumos mészkrétegek települnek. Az átmeneti
kifejldési típus felé való kapcsolata különösen jól látszik Zalalöv és .“Szilvágy környékén, ahol a homokk

-

rétegek kiékeldésével a rétegösszlet fokozatosan elvékonj-odik. A dél-zalai területen valószínleg közvet-
lenül érintkezik a partmenti kifejldéssel.
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2. ábra. A tortonai korszak végének sföldrajzi vázlata. Jelmagyarázat: i. A tortouvégi tenger

partvonala, 2. A tenger fáciesöveinek határvonala, 3. A partmenti karbonátos-törmelékes képzdmények,
4. Az átmeneti, uralkodóan pelites képzdmények, 5. Sekéljdengeri, uralkodóan homokos képzdmények
A bb. 2. Paláogeographische Skizze des Spáttortons. Erklárungen: i. Küstenlinie des spáttortoni-

schen Meeres, 2. Grenzen dér Fazieszonen des Sedimentationsbeckens, 3. I,ittorale karbonatische-klasti-

sche Ablagemngen, 4. Úbergangsbildungen von überwiegend peUtischer Zusammensetzung, 5. Neritische,

vorwiegend sandige Ablagemngen
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Szarmata képzdmények

A szarmata képzdményeket területünkön karbonátos-törmelékes, niárgás és

homokos kifejldésben ismerjük.

A Bakony-hegység nyugati és déli elterében — a káldi, vöeköndi, csatári, csács-

bozsoki, kehidai, misefai, dióskáli, hahóti, balatonhidvégi, gelsei, újudvari, balatonföld-

vári, buzsáki, karádi, igali, mezcsokonyai, nagybajomi, jákói, kutasi területrészeken -

a fúrások többnyire gazdag faunájú, néhol oolitos mészk-, niészmárga-, márga-, mész-

homokk- és karbonátos kötanyagú konglomerátumrétegeket tártak fel, a Kutas— 3.

1
sz. fiirásban riolittufa- és tufitrétegekkel.

A karbonátos—törmelékes képzdmények többnyire gazdag puhatest faunát zárnak magukba:
CVírrfiKm-féléket, az Ervilia dissiUi podolica E i c h w. fajt, az Ims (Paphirus), Macira, Rissoa és Hydrobia

I nemzetségeket. A Foraminifenik közül a Triloculina consobrina d’Orb,, Quinqucloculina sarmatica

K a r T., XonioH granosum ú.'0 xh., Elphidium crispumí,., E. fichtelianum d’O x h., E. actileaium d'Orb.,
E. obtusum d’Orb., E. macellum F-M., E. tumerimim á'O x h., Rotalia beccarii F., és Cibicides lobatulus

W-J. faj gj'akori.A Mezöcsokonya— 3., 13. és Buzsák— ró. sz. fúrásból a jellegzetes Sinzocvella(Nubecularia

)

iwvorossica K a r r., faj is elkerült.

Ez a karbonátos — törmelékes rétegösszlet — amelynek vastagsága a karádi és

balatonföldvári területen meghaladja a 100 m-t, de a többi fúrásban 60 m alatt marad —
többnyire azonos kifejldés tortonai képzdmények felett települ. Ezért elhatárolásuk

csak az smaradványok segítségével lehetséges, de ez a hézagos magfúrsiá anyag követ-

keztében bizonytalan.

A mezcsokonyai, kutasi és nagybajomi területen vulkáni kzeteken, a Kehida— 2,

Balatonhídvég— I, Igái— 5, Kutas— 3. sz. fúrásban közvetlenül a mezozóos, illetve a

paleozóos képzdményeken települ.

\'iszonya a tortonai rétegekhez nem tisztázható. Az alsópannóniai alemelettel

azonban mindig diszkordánsan érintkezik.

A zalai és vasi terület legnagyobb részén az elbbi karbonátos — törmelékes kép-

zdmények nincsenek meg. A szarmata emeletet szürke és bamásszürke, finomhomokos

márga és niészmárga, néhol ezek vékonyréteges-lemezes váltakozása alkotja, amelybe

Zalaegerszeg— Nagykanizsa vonalától nyugatra növekv mennyiségben kvarchomokk-
rétegek települnek, majd túlsúlyra jutnak. Ahol a rétegösszlet homokkréteget nem
tartahnaz, ott vastagsága 50— 150 m, míg a homokkrétegek közbetelepülésével 400 m-re

is kivastagodik.

A márgás-homokos rétegösszlet felett mindenütt teljes alsópannóniai rétegsor

következik, s ezzel üledékfolytonossággal érintkezik. A Csácsbozsok— i ,
Csatár— i,

Pötréte— I, Andráshida— 4. és 5. sz. fúrás kivételével ez a rétegösszlet tortonai réteg-

összletre települt, amivel üledékfolj-tonos viszonyban van. Eddig csak Ikervár környékén,

továbbá a nagybajomi, baktüttsi és újudvari ( ?) területeken állapíthattuk meg, hogy'

a rétegösszlet alsó részébl — egy'es nagytilaji, vasvári, nemeskoltai és ikervári fúrások-

ban a tortonai emelet fels részébl is — több-kevesebb hiány'zik, s így a tortonai emelet

és szarmata emelet között diszkordancia van. A Csácsbozsok— i, Csatár— i, Pötréte— i,

Andráshida— 4. és 5. sz. fúrásban ennek a márgaösszletnek magasabb szintjei az elbbi

meszes — törmelékes kifejldés szarmata rétegekre települnek.

márga-homokkösszlet alsó része smaradványokat gyakrabban tartalmaz, mint a fels. Els-
sorban halmaradványokat, Ervilia, Cardium és Limnocardium puhatesteket, továbbá Triloculina, Quinque-
loculina, Nonion, Elphidium, Rotalia, Cibicides Foraminifera nemzetségeket és Ostracodákat tartalmaz.
.\ fels részébl a halmaradványokon és Ostracodákon kívül eddig csak Ikerv'ár és Budafa— Fovászi
környékén kerültek el szarmata smaradványok.

A fúrások az alsópaimóniai homokkösszlet talpa alatt a somogyi területrészen is

egységes, lefelé növekv karbonáttartalmú márga-mészmárgaképzdménybe jutottak.

6 Földtani Közlöny
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ami a zalai terület hasonló szintjével részleteiben nem azonositható, de a somogyi részen

jól követhet.

A 120—180 m vastagságú márgaösszlet 30— 80 m-es fels része kétségtelenül alsópa-
11 ó n 1 a i képzdmény, mert belle Congcria banatica II ö r n., Congeria partschi H ö r n., Limnocardium
tcnzi Horn., és Limnocardium maorii B-S., alakok kerültek el több fúrásból.

A középs és alsó része smaradványokban szegény, s a halmaradványokon és Ostra-
codákon kívül csak néhány fúrásnál leltek Planorbis, i-i fúrásban Limnaeus, Valvata és Vatcnciennesia
(iastropodákat. Szarmata smaradványok (Ervilia sp. és Foraminiferák) csak az összlet legalsó részébl
kerültek el. A márgaösszlet középs része a szarmata és pannóniai emeletek határképzödmé-
n y é n e k tekinthet.

sföldrajzi viszonyok

Területünkön az alsómiocén folyamán szárazulat volt. Biztosan ide sorolható

képzdményeket nem ismerünk.

A he véti korszak sföldrajzi viszonyai

A középsmiocén tenger területünket délnyugati irányból, a Száva-medence fell

öntötte el és a candorbulinás szint lerakódásának végére északon Szombathely, keleten

Zalaegerszeg, délkeleten Nagykanizsa környékéig nyomult elre. A karbonátos — törmelé-

kes partszegélyi jelleg képzdmények egészen alárendeltek, többnyire hiányoznak.

A slir fácies finomhomokos agyagmárga legtöbbször közvetlenül a medencealjzatra

települ, s csak egyes helyeken találimk az alján lithothanmiumos mészkképzdményt,
ostreás padot, illetve durvatörmelékes rétegeket.

caudorbuhnás szint tengerének egj'kori elnyomulása, az alsó rétegek fokozatos kimaradásával
több területen jól megfigj-elhet, s a rétegösszlet fels részébe települt glaukonitos homokk is a medence-
aljzatra transzgredált.

A dél- és m'ugat-zalai területeken a candorbulinás rétegösszlet 1400 m-t meghaladó vastagsága
arra utal, hogy ezek a területek kerültek elször tenger\dz alá. Az észak-zalai és vasi területeknél nagyobb
üledékvastagság azonban nemcsak ezzel, hanem a medencealjzat gyorsabb süllyedésével és a lépést tartó

üledékképzdéssel magyarázható.

A candorbulinás szint tengere által elöntött területek egy^kori térszinalakulása

általában megegyezett a medencealjzat mai domborzati viszonyaival. A mai
Hahót— Kilimáni nagyszerkezet félszigetként, a Salomvár— Barabásszeg és a szent-

gotthárdi maximum szigetként emelkedett ki a tengerbl. A tenger átlagosan a ma
1700 m t. sz. a. mélységnél alacsonyabban fekv területrészeket öntötte el.

medencealjzat egyes részei gyakran egj-máshoz viszonyítva is jelents függleges elmozdulásokat
szenvedtek. Fzzel magj'arázható, hogj- pl. a zalatámoki terület dél irésze — ahol a medencealjzat ma
— 1850 és —2400 m között van a t. sz. a. — szárazulatként állt ki a caudorbuhnás szint tengerébl, de
ugyanakkor a nagytilaji területen ma —700 és —1550 m közötti mélységben lev medencealjzat felett a
candorbulinás szint képzödménj^ei megtalálhatók.

Adatainkból ma még nem áUapitható meg, hogy tengerrészünk Szombathelytl

északkeletre összefüggött-e a Gyri-, a Bécsi- és Stájer-medencékkel.

A dél-zalai tengerrésztl ke.leti irányban, a somogyi területrészeken a fúrások

nagj'vastagságú szárazföldi — édes\úzi rétegösszletet tártak fel, mely azonosítható a

mecseki helvéti rétegösszlettel. A szárazföldi— édes%dziképzdmények közé nyugati irány-

ban és felfelé növekv mennyiségben csökkentsósvízi és globigerinás— candorbulinás

tengeri rétegek települnek. Ez a rétegösszlet a szárazföld és tenger érintkezésének határán

keletkezett delta jelleg képzdmény, a középsmiocén tenger candorbulinás szintjének

heteropikus fáciese.
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Az egykori törmelékfelhalmozódás pontos határai az utólagos lepusztitás követ-

keztében kétséget kizáróan nem állapithatók meg.

Zavarja a határ megállapitássit az a körülmény is, hogy a szcntai, herzcncci, jákíii, nagybajomi,
kaposföi és mezöcsokonyai fúrások a vulkáni képzdményeket nem harántolták át.

A deltaösszlet kavicsai Nagykanizsa— Kaposvár vonalától délre többnyire csak éleiken koptatot-
tak és anyaguk fleg metamorf kzet, de gj'akoriak a mezozóos (?) vulkáni és üledékes kzetanyagú
kavácsok is.

Indokolt tehát Szepesházy K. feltételezése, hogy a törmelékanyag déli irányból, a Szenta,
Vizvár és Babócsa környékén elterül s az országhatáron túlra nyúló, metamorf kzetekbl és mezozóos (?)

vulkánitokból felépül szárazulatról származott.
Nagykanizsa— Kaposvár vonalától északra. Oltáré, Karád, Buzsák és Öreglak környékén túl-

súlyra kerültek a mezozóos mészk és dolomitkavicsok. Kz északról, a Bakony szárazulatáról történ
üledékszállitást bizonyít.

A helvéti korszakban tehát — a dél- és nyugat-zalai területekhez hasonlóan —
a Bakony és a Görgeteg— babócsai szárazulat között a medencaljzat gyors ütemben süly-

lyedt. A süllyedékben Nagykanizsa környékétl keletre, valószínleg a Mecsek-hegységig

terjeden, a szárazulatokról nagyrészt idszakos és folyóvizek által lehordott törmelékes

üledékanyag hahnozódott fel. Nagyatádtól nyugatra, ennek elssorban fels részébe,

növekv mennyiségben csökkentsósvízi és tengeri globigerinás-candorbulinás agyag-

márgarétegek telepühiek, amelyek Oltáré környékén túlsúlyra jutnak. Budafa— Lovászi
környékén a törmelékes képzdmények már alárendeltek.

Az sföldrajzi összehasonhtásból megállapítható, hogy a középsmiocén alsó, ún.

candorbulinás szintje a helvéti emelet tengeri kifejldése.

A somogyi területen a helvéti emelet fels részén nagyarányú vulkáni tevékenység

játszódott le.

Vulkáni mködés nyomaival az inkei területen már a helvéti emelet alsó részén is találkozunk,
egy alsóhelvéti andezi tvulkáni szakasz itt kimutatható.

Afelshelvéti riolit (helyenként andezites jelleg) vulkánosság területünk jelents
viükáui idszaka. Kávakzetét és agglomerátumát a mezöcsokonyai és kaposföi, továbbá a szekszárdi és

nagyszokolyi fúrások tárták fel, míg tufája (középs riolittufa) jelentsebb vastagságban Igái és Karád
környékétl Inke—Vése— Oltáréig, majd tovább a helvéti tengeri rétegek fels részén (Budafa— Kovász!)
vékony rétegek alakjában ismeretes. Az észak-zalai tengerrész helvéti tengeri rétegeinek fels részébe
települt vékony riolittufarétegek már valószínleg az riszentpéteri riolittufaösszletet is szolgáltató

vulkáni központból származnak.

A vulkáni mködéssel egyidej kéregmozgás hatására a somogyi területrészen a

törmelékfelhalmozódás megsznt, a terület nyugati része is szárazulattá vált, s meg-

kezddött a vulkáni formák és a törmelékösszlet lepusztulása.

Az oltáréi területen a slirfácies agyagmárgára települ riolittufás breccsaösszlet kétségtelenül a
tenger negatív parteltolódásának következménye.

A zalai és vasi területrészen megszakítás nélkül folytatódott a tenger térhódítása,

a helvéti korszak végén képzdött glaukonitos homokkréteg több területen közvetlenül

a medencealjzatra települ.

Atortonai korszak sföldrajzi viszonyai

A tortonai korszakban az Inke— Karád környéki területen ismét meg-
kezddött, a többi területen folytatódott a tenger elnyomulása. Az
emelet végén a tenger területünk legnagyobb részét elöntötte.

tengerbl már csak a mihályi terület nagy része (metamorfitok), a Bakony-hegység nyugati
peremén (mezozoikum) a mesteri, borgátai, ukki, zalaudvamoki és kehidai területrészek, a Kilimán
(mezozoikum)-, Balatonhídvég (metamorfit)-, sávolyi (andezit)-félsziget, a Zalatámok (eocén)-, ederics

j
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(andezit és mezozoikum) -sziget, a Görgeteg-babócsai terület kis része (metamorfitok), végül a paleozóos-
mezozóos és bizonj-talan korú vulkáni aljzaton nagyrészt helvéti törmelékösszletböl és vulkánitokból fel-

épül letenyei, semjénházai, itike— iharosberényi, páti, vései, nagybajomi, jákói, kaposfi, mezöcsokonyai
és igali területek által alkotott és \-alószinleg a Mecsek-hegység folytatásaként tekinthet egységes
szárazulat emelkedett ki.

A helvéti teugeri rétegösszleteu a tortoiiai emelet jellegzetes anomalinás-amphis-

teginás-litliothamnimnos képzdményei tehát mindenütt túlterjednek, de Somogy
meg\'e középs részén a felshelvéti vulkáni hegt,’ek és a helvéti tönnelékösszlet marad-
ványaüiak nagy része továbbra is a tenger szmtje fölé emelkedett.

A tortonai tenger p a r t ni e n t i, loo m-es mélységet meg nem haladó zqnájában

a jellegzetes foraminiferás-bri.'ozoás-lithothamniumos lajtamészk-mészmárga, továbbá

konglomerátumösszlet keletkezett, egyes helyeken 400 m-t megközelít vastagságban.

A víz niélységviszonyainak változásától függen ezek a képzdmények 5— 20 km széles

övben követhetk.

A Bakó n\’ - hegy ség nyugati és déli elterében — ahol az elrenyomuló tenger elssorban
vegyi mállással pusztuló karbonátos kzeteket ért el — a mészk, mig a dél-somogyi terület-
részen — ahol legnagyobbrészt a törmelékes kzetanyagú helvéti szárazföldi— édesvízi rétegösszlet

maradványaira transzgredált — a konglomerátum és homokk az uralkodó kzettípus.

A medence belseje felé — több területen jól kimutatható ujjas egy-

másbafogazottsággal — a fenti képzdményeket 40— 200 m vastagságú finomhomokos

márga váltja fel. Ezt a képzdménvh a Bakony-hegység nvmgati elterében Ikervártól

Nagylengyelig kb. 10— 15 km széles övben, továbbá Xag^-atád környékén ismerjük.

A dél-zalai területrészen hiányzik. Felteheten a tenger azon részein keletkezett,

ahol a vízmélység már meghaladta a mészkképzdéshez szükséges értéket, a parttól

való távolság olyan volt, hogy a pszefites és pszammitos üledékanyag már nem jutott el,

de a homokos üledékanyagot szállító tengeráramlások is elkerülték, vag>' azért, mert

sekélj'ebb tengerrészekkel, tengeralatti hátakkal körülzárt öbölalakulat volt (Ikervár,

Nagylengyel, Dél-Soniogy), vagy esetleg az egész terület nem ért el olyan mélységet,

ho_£y az áramlások behatolhattak volna (Nádasd, Nag^dilaj).

Az elbbi képzdményt Ivánc— Zalalöv— Szilvágy vonalától nyugatra, fokozatos

átmenettel kvarchomokkösszlet váltja fel. A dél-zalai területrészen ez a képzdmény
valószínleg közvetlenül az elbbi átmeneti kifejldés közbeiktatódása nélkül érintkezik a

partmenti mészkösszlettel. Ez a 400— 700 m vastagságú rétegösszlet az áramlások-
kal átjárt sekély tengeri régiók képzdménye. A rétegösszletbe több

helyen települt vékony lithothamnimnos mészk-, mészmárgarétegek egyértelmen bizo •

njdtják a sekéhAengeri keletkezést, az idnként 100 ni-nél is kisebb tengermélységet, az

aljzat környez területeknél gyorsabb ütem süllyedésével lépést tartó üledékképzdést.

Jelentsebb tortonai vulkáni tevékenység nyomait területünkön eddig nem
ismerjük.

zalai területrészen, elssorban a furadékminták vizsgálata alapján több fúrásból vékony vulkáni

tufarétegeket emlitenek. A partmenti karbonátos-törmelékes rétegösszletbe egriedül a Kutas— 3. sz. fúrás-

ban tudunk bentouitosodott riohttufa közbetelepüléséröl.

A Zalatárnok— 2. sz. fúrás tortonai üledékösszlet alatt 2463 m-ben amfibolandezittufába és -agglo-

merátumba. 3315 m-ben középmiocén foraminiferákkal jellemzett márgába, 3490 m-ben középsöeocéu

mészkbe jutott. Ennek alapján K ö h á t i A. szerint az Éderics— zalatárnoki területen az eocén andezit-

vulkánosság mellett tortonai andezit\'ulkáni szakasz is bizonyitott. A terület sföldrajzi helyzetét figj'c-

lembe véve az andezitösszlet fekvjében lev márga helvéti kont is lehet, s ig>' esetleg a vulkáni összlct

felshelvéti képzdmény.

A tortonai emelet végéig negatív parteltolódással járó regressziós jelenségek

területünkön nmesenek. A korszak végén, a Száva-medence fell sótartalomcsökkenés

indult meg, ami legelször a dél-zalai és dél-somog\'i területrészeken éreztette hatását.
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A cici-zalai területen és a dél-somogyi terület tübb részén a tortonai emelet legfels rétegei több-
nyire nem vagy csak szegényes Foraminijera faunát tartalmaznak. Dél-Zalában ez a rétegösszlct 2.40—320
m, Dél-Somogyban 70— 80 m vastagságú.

Winkler-llermadcn a Stájer-medence tortonai emeletének fels részén hasonló, elcsoke-

vénj-esedett faunájú rétegösszletet emlit (Weissenberger rétegek), amelynek képzdését a tenger torton-
végi clsckélycsedésével, sótartalmának csökkenésével magcarázza, s rámutat, hogy ennek jelei a Száva-
és nécsi-medcncébcn még határozottabban mutatkoznak.

A szarmata korszak sföldrajzi viszonyai

S u e s s nyomán a szarmata korszak kezdetét onnan szániitjnk, amikor a tor-

tonai korszak végén elkezddött sótartalomcsökkenés elérte azt az értéket, amihez a

mediterrán fauna nagy része már nem tudott alkalmazkodni. A Száva-, Stájer- és Bécsi-

medencékben már a tortonai emelet fels részén észlelhet kéregszerkezeti nyugtalanság,

a tortonai és szarmata korszakok határán területünkön is érezhetvé vált. Az üledék-

képzdés és az aljzat süllyedésének egyensúlya több területen megbomlott. A kis mély-

ségíi parti tengerrégiók egy része feltöltdött, illetve a képzdött üledékek a tenger

szintje fölé emelkedtek, más területrészein az üledékképzödés tovább folytatódott, st
újabb területek kerültek tenger alá. A partoktól távolabbi területrészeken (a dél-somogyi

területet kivéve) ezek a mozgások az üledékképzdésben nem érzékelhetk.

sföldrajzi térképünkön látható, hogy \'as, Kelet-Zala és Somogy területén nagy területrészek

kiemelkedtek, de Zalaudvarnok, Kehida, Balatonhidvég, Mezcicsokonya, Nagv’bajom, Jákó, Kutas kör-
nyékén a tenger idsebb képzdményekre transzgrcdált.

Ezek a jelenségek a fedöhegységi megfigyelésekkel is jól összeegyeztethetk.

Soproni-hegységben Vitális I. egyes területeken diszkordanciát, más területeken folj’amatos
átmenetet állapított meg. A Bakony-hegységben Tapolca és Devecser környékén id. L ó c z >• I,. szerint

a lajtamészk ,,éles határ nélkül megy át a konkordánsan rátelepül szarmata mészkbe, mintegj' össze-

forrad vele”, s a szarmata mészk egyes helyeken a triász mészkre transzgredál. A Mecsek-hegységben
Vadász !•;. diszkordanciát és folyamatos átmenetet egyaránt emlit.

Schréter Z. igir-ben megállapítja: ,,A saját tapasztalataim alapján arra az eredményre
jutottam, hogy a parti fácies fels-mediterrán mészk felfelé rendszerint észrevétlenül átmegy a szarmata
emeletbeli mészkbe, s a kettn rendesen teljes konkordanciát észlelhetünk, st néha egészen össze-

forrottak . . .” ,,Határozott diszkordanciát nem észleltem, ahol ez mutatkozik, úgy látszik csak jelenték-

telen, lokális tünemény . . . Xéhol kissé transzgredálnak a szarmata rétegek a mediterránhoz képest,

másutt inkább visszavonulás mutatkozik.” 1939-ben viszont a következket írja: ,,a tortonai és szarmá-
ciai rétegcsoportoknak helyenként észlelhet dlésegj'czése többnyire csak látszólagos . . . közöttük több-
nyire denudációs hézag van.”

S t r a u s z I<. szerint ,,.V tortonai emelet és a cerithiumos mészk között diszkordancáa van
Sopron körül is. Várpalotán is, de ugyan e két helyen határozott konkordancia is van néhány ponton,
fokozatos rétegátmenettel.”

B o d a J. megállapítja, hogy tortouai-szarmata határon hazánkban több helyen folyamatos
üledékképzödés van, közettanilag teljes átmenettel.”

A Dimántúlon a szarmata korszak elején az egykori tortonai tenger bels
részei továbbra is vízzel borítottak maradtak, de a parti
zónák szigetekkel és öblökkel tagolt tengerrésszé alakul-
tak, ahol a tortonai és alsószarmata képzdmények diszkordáns és üledékfolytonos

érintkezése, továbbá a szarmata mészk hiánya egyaránt lehetséges.

A szarmata korszak elején a nyugat- és dél-zalai területrészeken folytatódott

a tengeráramlás által szállított homokos üledékan\-ag g>'ors ütem felhalmozódása. Ettl
keletre, az észak-zalai terület azon részein, ahová a homokos üledékanyagot szállító tengeráram-
lások már nem hatoltak be és a szárazföld felöl sem árandott törmelékanyag, de a mészköképzdéshez
szükséges mélységet a tenger még meghaladta, márga és mészmárga rétegek keletkeztek.

partmenti területrészeken a fedhegységek területérl jól ismert, többnyire gazdag faunájú,

néhol oolitos, gyakran az aljzat törmelékét tartalmazó mészk, mészhomokk és karbonátos
kötanyagú konglomerátum képzdött, aminek vastagsága a karádi, balatonföldvári, beleznai és zákányi
területen meghaladja a 100 m-t, de a többi fúrásban 60 m-nél kisebb.
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A balatonföldvári fúrás faunájának vizsgálata alapján Schréter Z. a fenti

karbonátos—törmelékes képzdményeket a dél-orosz alsószarmatával azonosítja. jNIiután

ezekre a képzdményekre az alsópaimóniai rétegösszlet mélyebb-magasabb szintjei a

felszíni feltárásokban és mélyfúrásokban egyaránt diszkordánsan települnek, kétségtelen,

hogy a szarmata regresszió az alsószarmata végén vált általánossá. Ez teljes összhang-

ban van a Stájer- és Száva-medence, Winkler-Hermaden által kimutatott

alsószarmata végi kiemelkedésével, az i'm. Karinthiai deltakúp képzdésének megindu-
lásával.

Az alsószarmata végi partvonal a tortonai, szarmata és alsópannóniai

tenger legkisebb elterjedését jelenti. Ezen a partvonalon belül elhelyezked terület-

részeken mindenütt teljes, megszakítatlan, 50— 400 m vastagságú szarmata rétegössz-

let keletkezett, ami a tortonai és pannóniai üledékkel egyaránt üledékfohAonossággal

érintkezik.

A szarmata korszak közepén a Száva- és Stájer-medencéhez hasonlóan a tenger

a Dunántúlon is líjabb térhódításba kezdett. Az elrenyomuló szarmata tenger képzd-
ményei mindenütt pelites kifejldések, karbonáttartalmuk felfelé csökken. Az alsó-

szarmata végén területünkön a karbonátos—tönnelékes üledékek képzdése teljesen

megsznt. A nyugat- és dél-zalai területeken folytatódott az aljzat gyors ütem süllyedé-

sével lépést tartó homokos üledékképzdés. Ez a lassií, csendesbelvízi, karbonátos-

törmelékes partszegélyi képzdményektl mentes, folyamatos tengerelnyomulás,

majd — a sótartalom további csökkenésével — beltavi elöntés a pannóniai emeletben

teljesedett ki. Egyes területek már a szannatában, mások az alsópannóniai ismét

mások (Kilimán, Nag\'Szokoly, Szigetvár) csak a felspannó:iiai alemeletben kerültek

víz alá.

Több fúrásban, a karotázs szelvények azonositá.sa szerint, a szarmata rétegsor alsó részébl több-

kevesebb hiányzik, ez is a szarmata tenger partvonalának fokozatos eltolódására utal. A somogyi terület-

részeken viszonylag nagyobb területek kerültek a szarmatában viz alá. zalai területrészen a szarmata
végéig a partvonal csak 2 — 4 km távolságra nyomult elre. Az alsószarmata karbonátos—törmelékes part-

szegélyi képzdmények medence felé es szélét csak néhány területen érte el ismét a szarmata tenger, de
ezeken túl még a korszak végén sem terjedt sehol.

A dimántúli szarmata emelet alsó része, tehát a helvéti korszakban induló miocén

üledékciklus befejez, míg a fels része már a pliocénben kiteljesed üledékciklus kezd
szakasza.

A fenti következtetések lényegében megersitik a d á s z li. Magyarország földtana c. munká-
jának új kiadásából ismert megállapításait.

A Dunántúl nagy része az alsószarmata végétl helyenként a felspannóniai al-

emeletig több-kevesebb ideig szárazulat volt. Ebben a — HörnesA. által praepontusi

eróziós kornak nevezett — idszakban területünkön is mködtek lepusztítási folyamatok.

Ezek hatását eddig csak a dél-vasi és északkelet-zalai területeken. Ikervár, Nemes-

kolta. Vasvár, Nagytilaj és \'öckönd környékén sikerült kimutatni.

A helvéti tenger általában a ma —1700 m t. sz. a. mélységnél alacsonyal)ban fekv területeket

öntötte el. fenti területek nagy részén a neogén medencealjzat ma — 700 és — 1 500 m között helyezkedik

el, s mégis települnek rá helvéti tengeri rétegek. Ugyanakkor a középsmiocén rétegösszlet fels részébl is

több-kevesebb hiányzik, s ez a hiány fúrásonként annyira különböz, hogy csak utólagos lepusztitással

magyarázható. Arra következtethetünk tehát, hogy az alsószarmata végén ezek a területek köniyezetük-

nél jobban kiemelkedtek és lepusztultak.

A szarmata korszakban területünkön jelentsebb vulkáni mködés nyomait nem

ismerjük.
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Következtetések

A miocén tenger partvonalának és különböz fáciesöveinek helyzete, valaniüit

ezek változásai jól nyomonkövethetk. Mindazok a fontosabb sföldrajzi-fejldés-

történeti mozzanatok, melyek a Mecsek-, Bakony- és Soproni-hegj-ség miocén képzd-
ményeinek tanulmányozása alapján eddig megállapithatók, területünkön is kimutat-

hatók. A miocén tenger partvonalának és fáciesöveinek helyzete nem illeszthet be a

fedhegységi és medencebeli szétkülönités keretei közé. sföldrajzi szempontból ez a

szétválasztás nem is célravezet.

Területünk nagy részén a miocén üledékek kifejldés- és vastagságviszonyai

megegyeznek a fedhegységiekkel. A középs- és felsmiocén folyamán csupán a nyugat-

és dél-zalai területrész (Öriszentpéter, Kotomiány, Résznek, Csesztreg, Szentgyörgy-

völgy. Lovászi, Budafa) különül el szerkezetileg és sföldrajzilag a többi területtl és a

fedhegységektl. A miocén kor folyamán típusos medenceterületnek csupán ez a rész

tekinthet. Ezen a részen a középsmiocéntl kezdve homokos üledékanyagot szállító

tengeráramlásokkal átjárt üledékképzdés történt az aljzat gyors ütem süllyedésével.

Ennek a geoszinklinális jellegíí süllyedésnek következménye a 200 m-t meghaladó
vastagságú miocén üledékösszlet és a 4000 m-nél nagyobb mélységre süllyedt medence-

aljzat.

Területünk miocén tengere mindvégig szorosan összefüggött a Száva-medence

tengerével. A Stájer-medence felé — a tortonai korszak végétl eltekintve — a dél-

burgenlandi küszöb valószínleg megakadályozta a közvetlen kapcsolatot, bár W i n k-

ler-Her mádén térképei szerint Szombathely környékén ez az összefüggés megvolt.

Ugyancsak bizonytalan, hogy Ikervártól északkeleti irányban miocén tengerünk kap-

csolatban volt-e a gyri terület és ezen keresztül a Bécsi-medence felé.
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Stratigraphischc und paláogeographische Skizze dér Miozánablagerungeii
in Südwest-Ungarn anhand dér Angaben von Tiefbohrungen auf Kohlenwasserstoffe

Dr. I. BODZ.W

Die Küstenlinie und die Fazieszonen des uiiozánen Meeressedimentationsbeckens,
sowie dérén \^erándemngen lassen sich gut verfolgen. Allé tviclitigen paláogeographisch-
entwicklungsgeschichtlichen Momente, die sich auf Grund des Studiums dér Miozán-
ablagerungen des Mecsek-, Bakony- und Soproner Gebirges bisher erkennen lassen,

können auch im vont \'erfasser untersuchten Gebiet nachgewiesen werden. Die Lage dér
Küstenlinie und dér Fazieszonen des miozánen Meeres lásst sich in die Klassifikation,

die nur ,,Beckeninnere ' und ,,Deckgebirge” unterscheidet, nicht einfügen. Vöm paláo-

geograpliischen Gesichtspunkte aus ist diese Unterscheidung auch nicht zweckmássig,
lm Grossteil des untersuchten Gebietes sthnmen die lithologischen und IVIachtig-

keitsverháltnisse dér Miozánablagerungen mit jenen des Deckgebirges vollkommen über-
ein. lm Mittel- und Obenniozán sondern sich nur die West- und Südzalaer Zonen (ri-
szentpéter, Kotomiány, Résznek, Csetreg, Szentgyörgyvölgy, Lovászi, Budafa) sowohl
tektonisch als auch paláogeographisch vöm übrigen Gebiet tmd von den Deckgebirgen
ab. Wáhrend des IMiozáns kann nur dieser Teil als typisches Beckengebiet betrachtet

werden. In diesem Ramn erfolgte vöm Mittehniozán an, mit raschem Absinken des
Bodens, eine Sedimentation, die sich mit dér Zufulír von sandigem Sedhnent durch
Meeresströniungen auszeichnete . Diesem Absinken von Geosynklinalcharakter ist die

líntstehung dér über 2000 m máchtigen miozánen Schichtenfolge und die mehr als

4000 m tiefe Lage des Beckenuntergrundes zu verdanken.
Das IMiozánmeer des untersuchten Gebietes war bis zum Ende dieser Epoche mit

dem Meer des Save-Beckens eng verbunden. Eine direkte \"erbindung mit deni Steiri-

schen-Becken wurde— vöm Ende des Tortons abgesehen — durch die Südburgenlándi-
sche SchWelle wahrscheinlich verhidért, obwohl den Karten vöm W i n k 1 e r - Ke-
ni a d e n zufolge diese \’erbhidung in dér Umgebung von Szonibatheh’ bestanden sein

sollte. Es ist auch ungewiss, ob das IMiozánmeer nordösthch von Ikervár mit dem Raum
von Gyr und darüber hinatis mit dem Wiener-Becken eine direkte Verbindting gehabt
hat oder nicht.
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összefoglalás: A iiagvleugyeli olajmczö felsökréta tárol(') mészkövének repedezetl-

ségi és üregességi vizsgálatát a készletek pontosabb meghatározása tette szükségessé.

A tároló rétegsorának magfúrással harántolása lehetvé tette a részletesebb kzettani
vizsgálatokat R. F o 1 k osztályozása alapján. A repedezettség mértéke a különböz mészk
típusokkal összefügg. Az olajtárolás szempontjából jelents nyitott kzetrések gyakorisága
a vizsgált terület különböz pontjain nagy mértékben változó. A kzetrések oldása és ki-

töltése egy állandó folyamat, amely a rétegben lev folyadék függvénye. Szilárdságtani

vizsgálatok alapján a vizsgált felsökréta mészkben a kzetrések nyílása a rétegvíszonyok
között csak minimálisan változik, teljes záródás 6000 m mélységben jön létre. A karsztoso-

dás igen jelents méret és számú járatot és üreget hozott létre a kzetrések mentéti

.

A már 15 éve termel és közel 400 kúttal feltárt karbonátos kolajtároló új típusú

vizsgálatát követelték meg a termelési tapasztalatok. Bizonytalan volt a kolaj elhe-

lyezkedése a tárolóban, ismeretlen a kolajtároló hasznos pórustérfogata, valamint a

kzet repedezett zónáinak elhelyezkedése.

A nagylengyel! területen a kolajat felskréta szenon mészk, valamint triász

dolomit tárolja.

A repedezettség és üregesség vizsgálatához szükséges kzetanyagot a tároló

egészét harántoló folyamatos magfúrások szolgáltatták (i. ábra). A magminta kihozatal

30— ioo°'ó között változott, általában az üreges és ersen repedezett zónákból volt a

legkisebb magnyereség.

Jelenleg a vizsgálat súlypontja a felskréta mészk, de emellett azonban az eocén

mészk- és triászösszlet is vizsgálat alatt áll.

Az adatok beg^úíjtése már a fúrás közben megkezddik, amikor a f ri r ó h a 1 a-

d á s i diagramot 20 cm-enként vezetik. E diagram értékelése a kzetanyag ismere-

tével lehetséget nyújt arra, hogy az ersen töredezett zónák, valamint az üregek ki-

mutathatók legyenek. A ftirás közbeni teljes iszapveszteség minden alkalommal igen rövid

id alatt átfúrható kzetszakaszokban lépett fel. Az igen ersen összetöredezett zónák-

nál a fúróhaladási görbe nem egyértelm, mivel a repedezett kzetmagok szétcsiiszva

a magcsbe ékeldnek.

A magfúrási anyag vizsgálatánál a kiindulási alap a következ volt: a kzetrések

gyakorisága a kzet anyagától, az erhatás nagyságától és a törésvonalak helyétl függ.

A különböz kzetek a rájuk ható erkre különbözképpen reagálnak. Az erhatásra

plasztikusan viselked kzetekben (pl. márga, agj^agmárga) kzetrések nem, vágj’ csak

kis mértékben keletkeznek, helyettük a zárt elmozdulási felületek, csiiszási lapok, gyüre-

dezettség az uralkodó. A rideg kzetek az er hatására töredeznek, bennük nyitott, zárt

vagy utólag kitöltött kzetrések az uralkodók. Álagukon a mészköveken belül, a külön-

böz kzettípusok is másképpen reagálnak az erhatásokra. Ez volt a kiinduló feltételezés,

a vizsgálatok ennek az összefüggésnek a bizonyítását célozták.

* Az 1967. 15-i Szcnhidrogénfóldtani Kollokviumon elhangzott elad;W.
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I. ábra. A nagylengj-eli terület szerkezeti vázlata. Jelmagyarázat; i. Alapfúrások, 2. Törések

Kzettani vizsgálatok

A mészkmagok kzettani vizsgálatát R. Fik ,,Mészkövek gj’akorlati kzet-
tani osztályozása” c. dolgozatában leirt módszerek alapján végezzük. Ez lehetvé teszi

a mészk több tipusának meghatározását, amin keresztül elvégezhetk a mikrofácies

vizsgálatok és az sföldrajzi kép kialakitása.

Az általunk használt anyag— alak— folyamat szerinti vizsgálati módszernek leg-

inkább megfelel R. F o 1 k módszere. Rendszerét nem tekinti lezártnak, így megfelelen

fejleszthet és átalakítható a szükségesség mértékének megfelelen. Ebbl következen
teljes egészében a nagylengyeli mészkre nem alkahnazható, bizonyos fokii kiegészítésre

szorul.

A homokkhöz hasonlóan a tengeri eredet mészkövek három alkotó elembl
kerülnek levezetésre (2. ábra). A homokkhöz hasonlóan háromszög-diagramon a csú-

csokban

1. állókéin anyagok (máshomian odaszálhtott vagy differenciált kar-

bonát testek (a homokknél ennek megfelel a homokszemcsék).

2. 1—4 mikron nagj'ságú mikrokristályos kalcitanyag (mely

a homokkdiagramon az agj’agnak felel meg).

3. 4 mikronnál nagyobb, durvább és világosabb mészpát, mint pórusokat
kitölt anyag (és kötanyag) kerülnek elhelyezésre.

Az alkatrészek különböz arányaitól függen alakuhiak ki az eltér kzettípusok.

Az allokém anyag adja a mészk szerkezeti vázát ugyanúgy, mint a homok-

köveknél a homokszemcse. Az idegen allokém anyag 4 fajtájának van jelentsége a

mészkövekben: a) intraklasztok — közel egyids karbonát üledékek többször felrölt

törmelékei, b) oolitok, c) kövületek, d) mikrokristályos konkréciók: 0,04—10 rmn nagy-

ságú gömb alakú testek.
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A mikrokristályos kaiéit az üledékképzdéskor keletkez igen finom-

szem kiválás. A csak ebbl álló kzet a litográf mészk.
A 4 mikronnál nagyobb k a 1 c i t a n y a g a kzettéválás alatt ki-

tölti az állókéin szemcsék között lev péirusteret. Sem az allokémek, sem a kakit köt-
anyag önálló kzetet nem alkotnak.

A kzetanyag e módszerrel végzett vizsgálatával négy, ill. öt kzettípus külön-

böztethet meg a felskréta rétegsorban, amelyek heteropikusan is helyettesítik egymást

.

Miután a szénliidrogéntartó szerkezet egész területén a vizsgálatok még nem fejezdtek

be, ig\* általánosítható megállapításokat nem lehet tenni. Az azonban megállapítható

volt, hogy az eddig vizsgált mészk magoknál a maximális reped ezettség
mindig a sok 4 mikronnál nagyobb kémiai kötanyagot
tartalmazó, vagy részben átkristályosodott kzetanyagú
szakaszokon találhatók. A sok mikrokristályos anyagot
tartalmazó porózus mészkben mindenütt minimális a re-

ped ezettség.
A kzetanyag és a repedezettség összefüggésének vizsgálatához több szilárdsági

vizsgálatot végeztek el a 2. sz. paraméterfúrásból származó felskréta mészk magokon.
Az elhatárolható 4— 5 kzettípus szilárdsági adatai igen nag^.' mértékben eltértek egy-

mástól.

Mélység: (m) 22q6 m 2442 m 2551 m
Térfogatsúly: >• 10- * kp/cm* 2 ,3 *^ 2

, 5» 2,84
Xj’irószilárdság: án\-

Rétegzdésre _L kp/cm’ 22,0 42,7 34»7
Rétegzdéssel = kp/cm’ 33,3 — —

Egytengely nyomószilárdság: <5ny 394 925 1300
FoU'ási feszültség: áp* 150 326 870
Xj'omófeszültség v = 0,5-nél 180 47Ó —
Rugalmassági ténj-ezö É 10' 100 400 750
Poisson-szám: v 0,29 0,29 0,26
Alakváltozás:

áp -nél: Eh 0/00 1,59 0.95 1,14

£i( 0/00 0,10 0,19 0,34
V = o,s-nél : Eh 1,77 1,29 —

Ek 0,25 0,32 —
^fklk 4,5 7.8 ^ 5,0

Mag3'arázat : 2396 m-bl porózus, fiiiomszemfl ösmaradváiij'törmelékböl és 4 mikronig
terjed finomszemü kalcittörmelékböl álló kzet; 2442 m-böl dur\’aszem, tömött, kemény smaradvá-
nyokból és 4 mikronnál kisebb szemcsékbl áU kzet, iU. mészk; 2551 m-böl t()mött, kissé ag\'agos, zöm-
mel kagylótörmelékbl és alárendelten 4 mikronnál kisebb kalcitszemcsékböl álló kzet.

MESZKD

AUokém szemcse

HOMOKKO

Homok szemcse

Mikrokristályos

törmelékes mészk,

Mikro-

kristályos

mészk

Mikrokristályos kdeit

alapanyag

kötóanyagos

törmelékes

mészk

Kálóit

kötanyag

Agyagos

mátrix

Kémiai

kötanyag

2. ábra. Háromszög-diagramok mészk és homokk összehasonlitására
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A szilárdsági vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a kis térfogatsúlyú,
nagy plaszticitással rendelkez, általálían porózus kzetek repedezettsége kisebb, mint
a nagy térfogatsúlyú, kis plaszticitású kzeteké.

A tönnelékes mészk szemcsenagyság-eloszlása vékony csiszolato-

kon került vizsgálatra. A tároló teljes egészét harántoló, a 2. sz paraméterfúrásból vett
magoknál a szemcsenagyság-eloszlási görbék (melyek 5 szenicsenag>'ság-frakcióra készül-
tek el), arra engednek következtetni, hogy az egyes szemcsenagyság-frakciók megjele-
nése a mészk szintezésére ad módot (3. ábra) . A szemcsenag>'ság és a repedezettség között

Fúróhaladási 0ss2es Össies nyitott CaCOaX MgCoQ%
diagram repedés repedés

0,1mm^ 1mm^ Atap-és

szemcsenagyság kötanyag
%̂

-,2380

^2800

3. ábra. A 2. sz. alapfúrás jellemzi

a következ összefüggés állapítható meg : reped ezettségi
vannak a kzetanyagban azokon a helyeken,
átmérnél kisebb állóké ni szemcsék válnak
A változatos szemcse nagyságú állóké m eket
kzetanyag repedezettségi mértéke általában

minimumok
ahol az i imn
uralkodóvá,
tartalmazó
nagyobb.

Kzetrések és üregek vizsgálata

A kolajat tároló karbonátos kzet hasznos térfogatának meghatározása a fel-

színre kerül, folyamatos magfúrás anyagán lo-cm-enként készített felületi csiszolatokon

történt. A felületi csiszolatokon lev összes zárt, kitöltött és nyitott kzetrések kerültek

felmérésre. A maghiányos és a kzetrések mentén szétesett anyag hasznos porozitásának

megállapítása céljából a következ feltételezésbl indultunk ki; a kitöltött és nyitott

kzetrések méreteloszlása egymáshoz hasonló. Kzen elv alapján a szétesett kzetanyag
részeken a nyitott kzetrések száma meghatározható lett volna. Az eddigi vizsgálati

eredmények alapján azonban ez a feltételezés eredeti formájában nem állta meg a helyét.

Az I. sz. paraméterfi'irás viszonylag ersen átkristályosodott, felskréta mészkövének
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.hosszú, mintegy 6o-iii-es szakaszában (lo cni-enként 33 cm- felületen) 5863 db kzetrcs
került felmérésre, melybl 566 db volt nyitott. A nyitott és kitöltött kzetrések aránya a

különböz mérettartományokban a következ;

0,0’ — 0,1 mm mcreUartomány között
0,1 — 0,2

0,2— 0,3
0.3 -0.4
o,+— 0,3

0,5 — 0,6

0,6 — 0,7

0,7 — 0,8
0,8— 1,0

iz összes közetrés 8,2% -a

12,0

18,6

17,8

15.4

14.3

47.3
52,1 %-a volt nyitott.

A nagylengyeli niészkösszlet 3 különböz részén elvégzett vizsgálatok a fels-

kréta mészkben némi eltolódással az elbbihez hasonló eredményeket adtak.

A kzetrések számszen'i eloszlását a különböz mérettartományokban az alábbi

összeállítás tartalmazza:

összes közetrés (db) Összes kzetrés-felület %-a
0,02-ig 960 1.495
0,02—0,1 3Ö45 21,126
0,1 —0,2 608 12,946
0,2— 0,3 203 8,164

0,3— 0,4 90 5,746
0,4 -0,3 5t) 5,724
0,5— 0,6 31 3,592
0,6 — 0,7 36 4,986
0,7— 0,8 14 2,990
0,8— 0,9 I I 1,449
0,9 — 1,0 14 2,592
1,0 felett 55 27.856

A hasznos térfogat, amely folyadékkal vagy gázzal telítdhet, térfogatszázalék-

ban a számszer eloszlástól alaposan eltér, az összesen mért magfelület °o-ában számolva,

(i sz. paraméterfúrás 2132,5— 2195,5

összes nyitott (db) %
0,02-ig 52 0,538
0,02—0,1 366 17,914
0,1 —0,2 69 12,522
0,2— 0,3 35 12,003
0,3 -0,4 15 10,175
0,4— 0,5 9 5,579
0,5— 0,6 4 3,150
0,6— 0,7 4 4,624
0,7— 0,8 2 0,642
0,8— 0,9 5 6,817
0,9— 1,0 4 2,117
1,0 felett 10 23,917

A fenti vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a n a g y o b b nyílású k ö-

zetrések számszer alárendeltségük ellenére fontos szere-
pet játszanak a kolajtárolásban.

Az összes vizsgált kzetrések több mint 95%-a kitöltött. A kzetrés-kitöltések

85%-át kalcitanyag tölti ki, 7%-ában fordul el agyagos kitöltés, a fennmaradó 8%-át
pirít, porózus kzettönnelék és az elbbiek kombinációja adja. A kitölt anyag mintegy

80%-ban szorosan kapcsolódik a kzethez, amelyben létrejött. A márgás mészkben a ki-

töltanyag minden esetben márgás kalcit vágj’ márga. A kitöltések 21 %-a több fázis-

ban ment végbe: a mai kitöltött kzetrés felnjlt és újra kitöltdött. A kzetrések elosz-
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lása a tárolóban változatos. Az egyik vizsgált magszakaszon a nyitott és kitöltött kzet- ^

rések aránya szakaszosan változó a o- és 26,7% között. Az i sz. paraméterfúrásban 2154—
|

2156 m között az összes kzetrés 1,27%-a nyitott, 2160— 2181 ni között az összes kzetrés

22,4%-a nyitott.

A kzetrések formájuk szerint is felosztásra kerültek. Jkleg-
1

különböztetésre került egyenes lefutású, hullámos, felszakadozó elágazódó és hálózatos I

kzetrés. Hullámos, felszakadozó és elágazódó formája van a 0,01 és 0,2 mm-es kzet-
rések 80%-ának. A nagyobb, 0,2— 0,5 mm közötti kzetrések 74%-ban egj'enesek, enyhén
hullámosak. Az ennél nagj^obb átmérj kzetrések rendszerint egyenes, alárendelten '

hullámos lefutásúnk.

A vizsgált felskréta mészk egyenes szakaszaiban igen gyakoriak a sztilo-
Htok. Legnagyobb részük, mintegy 90%-uk agyagos, márgás kitöltés. Vizsgálatu-

kat azonban nem lehet elhanyagolni, mivel 10%-ban nyitottak, vagy porózus anyaggal

kitöltöttek, így kolajtárolásra alkalmasak.

A kzetrések három különböz idben jöttek létre. Az els közetrés-generáció

a kzettéválás idszakában, a második generáció a miocén eltt keletkezett, mig a har-

madik generáció alsópannóniai korú. Kolajtárolás szempontjából az els generációnak

semmiféle jelentsége nincs, mindig kitöltött. A második generáció viszont igen fontos
,

szerepet játszik, mivel hosszú idn keresztül karsztosodásnak volt kitéve. A harmadik

generációt az elznél jóval kisebb erhatások hozták létre. Számuk kicsi, azonban az

olaj — víz határ felett mindig nyitottak, st jórészt az olaj— víz határ alatt is.

A kzetrésméréseket a felszínre kerül magokon végzik. Felmerült az a kérdés, hogy

rétegviszonyok között a kzetrések nem záródnak-e be, vagA^ milyen mértékben záródnak.

A kzetszilárdsági vizsgálatokat ezért kiterjesztették a kzetrészáródásokra is. A fels-

kréta mészk 14 mintáján elvégzett mérések alapján a kzetrések nyílásszélessége 1900—
3000 m között mindössze 0,25% változást mutat. Teljes kzetrészáródás a vizsgált fels-

kréta mészkben 6000 m körüli mélységben mehet csupán végbe, ahol a kzet már plasz-

tikusan viselkedik.

A kzetrés kalcitkitöltésérl a vizsgált anyag- és rétegnyitási tapasztalatok alap-

ján az az elgondolás adódik, hogy a kzetrések oldása és kitöltése állandóan végbemen
pusztító vagy épít földtani folyamat. A kitöltés vagy kioldás esetleges nyugalmi heh'-

zete a rétegben elhelyezked folyadék függvénye. Egymással kapcsolatban lev kzet-

résekben, ahol a víz mozgása elképzelhet, nyugalmi állapot nincs, vagy oldás vagy ki-

töltés megy végbe. A kolajjal kitöltött kzetrések és üregek konzers'álódnak. A fels-

kréta mészkben az olaj— víz határ alatt ma is állandó kitöltés folyik. Ez a folyamat az

olaj mozgékonysága szempontjából játszhat szerepet.

A kzet hasznos porozitásának meghatározása a követ-
kezképletalapján történik;

összes nyitott kzetrés-felület 1

összes vizsgált csiszolt magfelület.

A nagylengyeli szerkezet felskréta mészkövében az eddig elvégzett vizsgálatok

alapján az egyes kutaknál a következ eredmények adódtak:

950,696 mni-
1. sz. kiit 2132,5 — 2195,5 111 = 0.14-^%

670 091,2 mm-

I 542,016 nim-
2. sz. kút 2380 — 2643 m —^ 0,034%

4 587 281,7 mm-
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69,25b mm-
3 sz. kút 2294 — 2518 m = 0,00124",)

5 580 306,8 mm-

575,368 mm-
4 sz. kút 2058 — 2311 m = 0,023%

2 550 635,8 mm^

ajat a területen nem tároló eocén mészk repedezel t-

a k vetkezen alakul:

59,938 nim-
5 sz. kút 2144,5 — 2221,0 m = 0,0092%

652 361,7 nim-

A kolajtároló hasznos térfogat kialakításában igen fontos szerepe volt a karszto-

sodásnak. A karsztosodás a tortonai korszak eltti szárazulati idszakban ment végbe

a felskréta mészkben. A krétavégi szerkezetalakulás a felskréta összletet összetörte,

blokkokra tagolta. A létrejött kzetrések mentén végbement a nagj^méret kioldás.

A karsztvíz szintingadozása következtében több erteljesen karsztosodott öv alakult ki.

Az üregek nagysága ersen változó. A felszínre hozott magokon a 0,4— 3 ^ttt átmérj a

leggyakoribb, míg a fúróhaladás alapján a 10— 100 cm magasságú. A maximális észlelt

magasság (üregmagasság) 27 m. Az eróziós felszín közelében lev kisebb üregek és járatok

rendszerint miocén agyaggal, márgával vagy laza mésziszappal vannak kitöltve. A 20 cm-
nél nagyobb járatokban az esetek többségében részleges kitöltés fordxilhat el, mely kzet-
törmelékbl, ritkábban agyagból áll.

Az üregesség vizsgálata a repedezettséghez hasonlóan csiszolt magfelületen történik.

Az I. paraméterfúrás felskréta mészk 2132,5— 2195,5 ni szakaszán 670091 mm-
vizsgált felületén 2879,7 mni^ üregfelület található. Ez hasznos porozitásban 0,429%-ot ad

meg. A fúróhaladási diagram alapján összesen 16,1 m üreg mutatható ki. Kitöltésük mér-

téke bizonytalan, 30—90% között változhat. így az itt adódó hasznos porozitás 2,67%

j|
és 18,69%. 2 sz. kútban 320 cm üreget jelzett a fúróhaladás, 7 különböz mélységben
20—80 cm magassággal. Az üregekben kitöltés nem volt. Hasznos üregtérfogat a fels-

kréta mészkben 1,33%. A 3 sz. kútban üreget kimutatni nem lehetett. A 4 sz. kúton

az üregekbl adódó hasznos porozitás 1,09% és 5,46% között változhat különböz ki-

töltöttséget véve figyelembe. Az 5 sz. kútban vizsgált eocén mészkben üregek, karsztos

járatok nem voltak.

Az 500 m mészkmagon lefolytatott vizsgálatok alapján egyértelmen megálla-

pítható, hogy’ a kolaj a felskréta mészkben a nyitott kzetrésekben és karsztos üre-

gekben, járatokban helyezkedik el. A porózus mészkben kolaj -beitatás csak minim ális

mértékben fordul el, a készletek meghatározásánál elhanyagolható. A folyamatban

lev vizsgálatok valószínvé teszik a hasznos repedezett hézagtérfogat növekedését.

Jl
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A ,,GÉPI ADATTÁROLÁS ÉS ADATFELDOLíxOZÁS A FÖLDTANI
KUTATÁSBAN” ANKÉTOX ELHANGZOTT ELADÁSOK

GÉPI ADATTÁROLÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS
A FÖLDTANI KUTATÁSBAN

VARjr C.Yl'LA*

A Magyarhoni Földtani Társulat Gazdaságföldtani Szakosztálya 1967. május 29.-én

egjTiapos ankétot rendezett a földtani kutatás gépi adattárolási és feldolgozási problema-

tikájának megtárgyalására.

Az ankét célja volt: a hazai földtani kutatásban a gépi adattárolás és feldolgozás

terén a különböz szers-eknél és személyek által eddig elvégzett mmikák megismerése,

a jelenlegi igény és a rendelkezésre álló személyi, valamint dologi kapacitások fehnérése,

továbbá a közeh és távolabbi jöv feladatainak meghatározása.

Az ankéton ebben a kötetben röviditett formában közétett eladások hangzottak

el. Az eladásokat élénk vita követte. A jelenlev hetveimyolc szakember közül huszon-

heten szólaltak fel s fejtették ki véleményüket.

Az ankét résztvevi egj'hangúlag kifejezésre juttatták, hogy a gépi adattárolás

és adatfeldolgozás kérdésének rendezése a földtani kutatásban a rohamosan növekv
adathalmaz miatt sürgs feladat. Enélkül korszer munka már csak nehezen végezhet.

Az ankét résztvevi örömmel értesültek a hazánkban már több szer\-nél folyó módszer-

tani és kiértékel munkákról, de egybehangzóan nyilatkozott meg az a vélemény, hog\'

tovább már nem nélkülözhet az országos szint koordináció. A munka jelenlegi szaka-

szában ki kell emelni a tervszer és országosan összehangolt elkészít mimka jelentsé- i

gét s azt az igényi;, hogy az önálló földtani gépi adattároláshoz és adatfeldolgozáshoz 1

szükséges személyi és dologi feltételeket az elkövetkezend években teiA'Szeren kell

biztosítani.

Magyarországon jelenleg több helyen, st a földtannal rokonszakmában is szabad

kapacitások állnak rendelkezésre, melyek a földtani témájú gépi adatfeldolgozó munka
késedelem nélküli megkezdésére nyiijtanak lehetséget.

Az elkövetkezend öt évben konkrét adatfeldolgozási igény fehnerülésére még nem
sok témában lehet számítani. Az ankét résztvevinek véleménye szerint a földtan terü-

letén sürgsség szempontjából az alábbi három téma emelkedik ki: i. Az lij rendszeríí

(a határköltségek alapján megállapított) mrevaló készletek kiszámítása és esetlegesen

felmerül többszöri átszámítások. 2. A nagytömeg és betáplálásra már alkalmas karot-

tázsvizsgálati adatok feldolgozása. 3. Esetleg — a megkívánt adatmennyiséget 2 — 3 éven

belül biztosítani lehet — megkezddhet a geokémiai adatok gépi feldolgozása.

Az általános földtani témákkal kapcsolatos gépi feldolgozási konkrét igény ki-

alakulásának dönt akadálj-a, hogy jelenleg elriasztóan hat az elkészít munka volmnene

és költsége, illetve betáplálásra alkalmas anyag biztosításának nehézsége. (Ez is hangsú-

lyozza a rendszeres és folyamatos elkészít munka mielbbi megkezdésének szükséges-

ségét.)

* Eladta az MFT Gazdasíigföldtani Szakosztályának 1967. \'. 29-i eladóülésén.
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Az aukét résztvevi az összefoglalás után a következ határozatot hozták;

I j. A földtani kutatás gépi adatfeldolgozásra alkalmas adatainak tárolását köz-

I ponti helyen kellene nleg^’alósitani. lírre megfelelnek látszik a Magyar Állami h'öldtani

Intézet országos adattára, de szóbajöhet a Központi Földtani Hivatal is.

2. A munka jelen szakaszában a földtani kutatás adatainak gépi tárolásra alkal-

’ inas módon történ gyjtése hangsúlyozandó. Sürgs feladat a földtani nevezéktan or-

szágos egyesítése és az alapadatok szabványosítása.

j. Mielbb össze kellene gyjteni a földtani feladatok gépi kidolgozására már
ismert módszereket és a megszerezhet programokat. El kellene végezni ezek értékelését

különös tekintettel a hazai igényekre.

4. Az ankét résztvevi hangsúlyozták a földtani kutatásban a gépi adattárolás

és adatfeldolgozás jelentségét, valamint a mmika országos szint központi irányításának

szükségességét. Ezt a feladatot a Központi Földtani Hivatalnak kellene ellátni.

5. A földtani kutatás adattárolási és feldolgozási rendszerének kialakítását, vala-

mint e munkát kívánatos lenne KGST szinten konzultálni és koordinálni. Ez a párhuzamos

mimkák kiküszöbölésével és a tapasztalatok átadásával komoly anyagi elnyöket jelen-

tene.

6. Számítani lehet arra, hogy a földtani kutatások adatainak gépi feldolgozására

és az ilyen módon történ nn'íszaki— gazdasági értékelésre külföldi igény is támad.

Felvetdött már az a gondolat is, hogy a KGST országok közös geofizikai számító köz-

pontot állítsanak fel, elssorban szeizmikus feladatok megoldására; s szóba került olyan

javaslat, hogy ez Budapesten legyen. Kívánatos lenne, hog}' a Központi Földtani Hivatal

^^zsgálja meg ezt a kérdést s pozitív értékelés esetén szorgalmazza a megvalósítást.

7. A gépi adatfeldolgozás nagy áttekintés, speciális ismeretekkel rendelkez

szakszemélyzetet kíván. Érmek kiképzése és a szükséges tapasztalatok megszerzése hosz-

szabb idt igényel. Helyes lenne ezért, ha a Társulat keretében a matematikai és statisz-

tikai módszerek, valamint a gépi adatfeldolgozás témáinak tudományos mvelése és

a gyakorlati ismeretek megszerzése céljából az érdekld geológusok és geológus-techni-

kusok bevonásával munka-csoport alakulna. Az ebben közremködk jól átgondolt terv'

szerint készülnének fel a magyar földtani kutatásban megvalósítandó gépi adattároló és

adatfeldolgozó mrmkára. A külföldi tapasztalatok átvételének e témában hangsiilyozott

jelentsége van, ezért kívánatos, hogy földtani vezet szerveink rendszeresen tervezzenek

be ilyen célú külföldi tanulmányutakat.

A gépi adatgyjtés és feldolgozás csak akkor lehet eredményes, ha az adatokat

szolgáltató geológusok tájékozottak az elvi és módszertani kérdésekrl s tudják, hogy

adataikat mire lehet felhasználni. így általánosan nyilvánvaló lesz, hog}' milyen jelent-

sége van az egységes módon történ adatszolgáltatásnak. Az ankét résztvevi úgy vélik,

hog>' igen hasznos lenne, ha a Központi Földtani Hivatal a magyar geológusok széles

rétegének bevonásával tanfolyamot rendezne. E tanfolyam tematikájának összeállításá-

nál fontos szempontként kellene figyelembe venni, hogy a résztvevk a központi gépi

adattárolási és feldolgozási ismeretek mellett olyan módszertani ismeretekre is szert

tegyenek, melyek egyszer, gyors a kutatók vagy kutatócsoportok által megvalósítható

és kezelt adattárolást és kikeresést lehetvé tenné.

A határozatot a Mag^'arhoni Földtani Társulat ajánlásként elküldte a Központi

Földtani Hivatalhoz, hogy ezzel e nagy' jelentség s jelentségében a következ évek

során méginkább növekv kérdés megoldását elsegítse.

7 *



GÉPI ADATFELDOLGOZÁS LEHETSÉGEI A FÖLDTAxM
ELKÉSZÍT KUTATÁSOKBAN

l)r. S/,EI5ÉXYI I.AJOS*

A korszer földtani kutatás ma már az elkészít kutatási fázisban is igen nagy-

számú megfigyeléssel és laboratóriumi vizsgálati adattal dolgozik. Xéhány évtizeddel

ezeltt az elkészít kutatás legfontosabb része, a földtani térképezés jóformán csak te-

repi bejárásból állt, melyet igen csekélyszámú laboratóriimii vizsgálattal egészítettek ki.

Jelenleg a földtani térképezés eg^'ütt jár térképez fiirásokkal, egj'éb mesterséges fel-

tárásokkal és azok mintaanyagának részletes laboratóriumi vizsgálatával. Ezenkívül

a földtani kiértékeléshez figyelembe kell venni a részletesebbkutatási fázisokmindnagyobb
mértékben felszaporodó adatait is. Átfogó földtani tanulmányokhoz pedig sokszor or-

szágrészek, vagy egész ország földtani adatait használják fel. így az elkészít kutatás-

nál is sokszor több loo ooo-es nagyságrend adathalmazból kell kiindulnunk, aminek

rendezése gépi adatfeldolgozás nélkül igen idt rabló munka.

A gépi adatfeldolgozást tágabb értelemben kell tárg^-alnmik, fképp a földtan

elkészít kutatási fázisában. Nem lehet figyelmen khúil hagyni a kézi lyukkártyákat

sem a szorosabb értelemben vett gépi lyukkártyás vag^* elektronikus módszerek mellett.

Az elkészít kutatási fázisban három módszert ajánlatos kiemelni: i. a peremlyukkár-

tj’ás rendszert, 2. a vizuális (Uniterm) lyukkártyákat, 3. a szorosabb értelemben vett

gépi lyukkártyás feldolgozást.

^lieltt a módszerek alkalmazási lehetségét részletesebben meg%dzsgálnánk

szükségesnek látszik, hogy felhívjuk a figj-elmet arra, hog^- a gépi adatfeldolgozás beve-

zetésének gondolata a magyar földtani kutatásba nem új, már eg],' év-tizedes múltra

tekint vissza. Több kísérlet történt, hogy ennek jó része mégsem vezetett eredménv-re

aimak oka az, hogv' a gépi feldolgozás alkalmazásának objektív feltételei vannak és ezek

a feltételek csak a legutóbbi idben teremtdtek meg. Esetleg úgy tnik, mintha a gépi

adatfeldolgozás most divat lenne, pedig nem íg>- van. Most jutottvmk el oda, hogy a fel-

tételei részben megvannak, vagv' megteremthetk lesznek a földtan szélesebb területén.

A gépi adatfeldolgozás csak nagy mennyiség és egységesen
rendezett adattömeg mellett ésszer, illetleg ekkor válik szükségessé.

Az elkészít kutatás során tiilnyomórészt régi adat-
tári anyagból kell kiindulni. Nagv- nehézséget okoz, hogy ez nálunk

rendkívül heterogén. Az új kutatásoknál azonban csupán jó központos szervezés kérdése,

hogy egv'séges, gépi adatfeldolgozásra alkalmas alapdokumentációt kapjmik.

Az országban 100 ooo-es nagv-ságrendben rendelkezünk mélyfúsárok leírásával,

laboratóriumi vizsgálati eredményekkel, paleontológiái adatokkal. Megvan tehát a nagv-

adatmennyiség, de ez oly heterogén, hogv- nem a tulajdonképpeni gépi adatfeldolgozás

a probléma, hanem az elkészítés, egv-ségesítés. Hogy csak eg\- példát említsek: nem a gépi

adatfeldolgozás céljából, csupán az általános adatnyilvántartási és adatmentési szempont-

ból készül a IMÁFI-ban a mély fúrási kataszter. Ezt immár 7 éve készíti 2— 4

szakkáder (geológus, geológus-technikus) és még mindig nem sikerült tökéletesen fel-

* Klíiaclta az MFT ('Tazdasíigföldtani Szakosztályának 1967. V. 29-i eladóülésén.



Szebény i: Gépi adatfeldolgozás a földtani elkészít kutatásokban lül

számolni a restanciát. Kz is mutatja, hogy a régi anyagnál a reiulezés milyen rettent

.nagy munkát jelent, és az a baj, hogy a munka ezen részén a gépi adatfeldolgozás sem

,
segíthet. Az is igaz azonban, hogy a mélyfúrási kataszter kartonjainak bármiféle lyuk-

kártyára való feldolgozása most már egyszen'í és ez az anyag meg is érdemelné ezt.

Persze nem minden anyag ilyen heterogén. A laborvizsgálati eredmények sokkal

I

egységesebbek.

Mindezek alapján eljutottiuik a legfontosabb kérdésünkhöz, hogy kell-e, lehet-e,

érdemes-e gépi adatfeldolgozást bevezetni nálunk a földtani el-

készít kutatás vonalán.

Ebbl a szempontból külön kell tárgyalni az i. új anyagot és 2. a régi anyagot.

j. Új anyagnál nem jelent többletmunkát, hogy úgy készüljön, hogy az

a legnagyobb részletességgel, könnyen kódolható legyen. Ezt feltétlenül végre kell haj-

tani és ha már lesz elég anyag, akkor semmi kétség, hogy elbb-utóbb szükségszer lesz

a gépi feldolgozás.

2. Régi anyagnál igen nagy miuikát kellene befektetnünk, ha a dokmnen-

táció szakmai részét részleteiben is kódolhatóvá akarnánk tenni.

Elegendnek látszik az, hogy a dokumentációból egyelre csak a legfbb adatokat

kiemelve azokat az elkallódástól megóvjuk és gyorsan visszakeres-
hetvé tegyük.

Az elkészit kutatási, információs vagy dokumentációs anyag feldolgozás szem-

pontjából két csoportra osztható: i. közös anyag, 2. kutatók, kutató csoportok anyaga.

j. Közös anyagnak tekintjük az adattárban, könyvtárban és a gyjte-

ményekben található, egyes esetekben országos szinten egybegyjtött anyagot. Itt több

olyan anyagot találunk, amelynek adatmennyisége 100 000-en felül van. Ezért csak gépi

adatfeldolgozással lehetne ezt korszeren kezelni. Tehát itt szükség lenne a gépi feldol-

gozásra. Mivel ennél az anyagnál túlnyomórészt csak adatvisszakeresési feladat merül

fel, ezért a legegyszerbb szortírozó gépek is jól alkalmazhatók, hiszen nem szükséges,

hogy az adatokat perceken belül kapjuk meg, nagy eredmény lenne, ha órákon belül

hozzá jutnánk és nem napokig kellene kutatni egy-egy elfekv adat után. Gyorsjáratú

elektronikus gépekre az elkészít kutatásnál csak igen ritkán van szükség, egy-egy mate-

matikai, statisztikai feladat megoldásánál.

2. A kutatók és kutató csoportok információs adatmennyisége

ritkán haladja meg a néhány ezer adatot, ezért itt a kézi lyukkártyás módszerek alkal-

mazása a célszer. Ma már a M. All. E'öldtani Intézetben széles körben alkalmazzák

ezeket, irodalmi adatok kigyjtésére, vizsgálati adatok visszakeresésére, kövület határo-

zásra, st személyi nyilvántartásra is. Tág területe van ezeknek az olcsó kézi módszerek-

nek, különösen a vizuális (uniterm) módszernek.



MATEMATIKAI MÓDSZEREK ÉS GÉPI ADATFELDOLGOZÁS
A FÖLDTANI KUTATÁSBAN

BARAHÁS ANTAI,-('tKI,I.I'.KT FERTCN'C*

Arra a feladatra vállalkoztunk, hogy összefoglalóan értékeljük a matematikai

módszerek és elektronikus számitógépek földtani— geofizikai feladatok megoldására tör-

tén alkalmazásának jelenlegi helyzetét, a hazánkban elért eredményeket, a fejldés

várható irányát és rövid tájékoztatást nyiijtsunk a nemzetközi szinten elöljáró országok-

ban folyó munkáról.

A szocialista országok között az elektronikus számitástechnika alkalmazásában

jelenleg csak a Szovjetunió éri el, ill. egyes ágazataiban meg is haladja a világszínvonalat.

A többi szocialista országban is nagy intenzitással folynak a munkálatok, és egyes szak-

területeken jelents eredményeket érnek el. Általánosan jellemz a szocialista országokra,

hogy a saját fejlesztés elektronikus számító berendezéseket, számítási megoldásokat mind
szélesebb körben és egyre gyorsuló ütemben alkalmazzák a minket közelebbrl érdekl

szakterületen is.

A geonómia, :nely a földtani tudományok valamennyi ágazatát felöleli a gépi

adatfeldolgozás számára tág teret biztosít. Alkalmazásának lehetségeit már korán fel-

ismerték, de általánosabb bevezetésére csak a gazdaságossági szemlélet eltérbe helye-

zödésével került sor.

Bizonyos területek vagy egyes ásványi nyersanyagelfordulások prognózisainak

elkészítésekor, továbbá a felderít és részletes kutatások gazdasági kockázatának csök-

kentésére irányuló erfeszítésekkor az objektív matematikai módszerek és számítógépek

igénybevétele egyre nagyobb jelentségvé vált. Ma már általános felfogás, hogy a szén-

hidrogénkutatásban nélkülözhetetlen a matematikai módszerek alkalmazása. A Szovjet-

unióban pl. a szénhidrogén-tárolószerkezetek morfológiai paramétereinek statisztikai

elemzése révén gépi úton nyert kvantitatív jellemzkkel lehetvé vált a különböz típusú

gyrdések kimutatása, tájegységenként térbeli eloszlásuk és felépítésük közötti össze-

függések tisztázása. Ugyancsak a Szovjetunióban széles körben alkalmazzák a gépi

adatfeldolgozást a repedezett kzetek tulajdonságainak elemzésénél, a tároló tulajdon-

ságainak tisztázásánál és a kzetrétegek feszültség\dszonyainak, deformációinak min-
sítésénél, valamint rugalmasságuk és plaszticitásuk vizsgálatánál is. A litogenetikai

folyamatokat (a rétegképzdés mechanizmusát, a kolajelfordulások kialakulását)

matematikai módszerek segítségével kívánják tanulmányozni.

Az ásványi nyersanyagok prognosztikus becsléséhez, valamint ezek kutatásának

további megtervezéséhez — gépi úton — különböz fáciestérképeket készítenek. Mate-

matikai — statisztikai-módszerekkel paleontológiái problémákat oldanak meg. Ezen

a téren Romániában is jelents eredményeket értek el.

A Lengyel Népköztársaságban a barnakszén-, az cm- és cinkelöfordulások kész-

letszámítását végzik elektronikus számítógépeken.

A Német Demokratikus Köztársaságban a nagy adattömeget feldolgozó barnak-

szén készletszámítások készülnek ilyen módon. Ezenbelül az izovonalas térképek szer-

kesztését és rajzolását is automatikusan kordinatográfon, gépi vezérléssel készítik.

* Eladva az MET Gazdaságfökltani Szakosztályának V. 2<)-i eladóülésén.
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Csehszlovákiában barnakszén- és érckészletek számítása céljából Minszk-22

számítógépre matematikai— statisztikai programokat dolgoztak ki. Megoldották: az izo-

vonalak interpolálását, az effektív vastagságmeghatározást, az inklinométerrel mért

adatok értékelését és az eredmények izovonalas ábrázolását.

réldaniutató egj’szerséggel, világosan és jól áttekintheten oldották meg a Német
Demokratikus Köztársaságban a földtani kutatás céljait szolgáló geodéziai mérési adatok

tárolását, feldolgozását és a különböz méretarányvi, országos fúrási alaptérképek el-

készítését. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Német Demokratikus Köztársaság föld-

tani viszonyait jól jellemz (zechstein, mezozoikum, harmadidszak) képzdmények
egymásra illeszthet fiirási térképei napra kész állapotban állnak rendelkezésre.

I

Pénzértékben nehezen fejezhet ki az a megtakarítás, amely a földtani kutatás

I

komplex tervezésénél, az ipari érték nyersanyagok feltárásánál az összegyííjtött és rend-

I szerezett adatok birtokában keletkezik. A Szovjetunióban a mrevalósági feltételek

I
(kondíciók) megállapítására is alkalmaztak már gépi számítást.

A geokémia, kzettan és ásványtan problémáinak megoldására statisztikai —
korrelációs és regressziós - - módszereket alkalmaznak. lízekkel vizsgálják az elemek és

az ásványok kzetbeli megoszlásának jellegét, hogy adatokat nyerjenek a kzetképzdési
folyamatokról. Regressziós számításokkal tisztázzák az elemek és ásványok közötti

összefüggéseket. Több dimenziós statisztikai módszerekkel a magmás összletekben

kzetkémiai vizsgálatokat végeznek a kutatott területen végbement magnetizmus

hasonlóságára, ill. eltér voltára vonatkozóan. Diszkriminációs elemzéssel osztályozá.si

problémákat oldanak meg.

Kísérleti jelleggel számításokat végeznek az ásványképzdési folyamatok fizikai,

kémiai, matematikai modellezésére. Az NDK-ban metallogén térképek és ércek elre-

jelzésének kidolgozása keretében a geokémiai kutatások statisztikai adatfeldolgozását

tervezik.

A víz- és építésföldta:i terén a legkülönbözbb feladatok megoldására alkalmaznak

matematikai módszereket.

A Szovjetunióban statisztikai módszerekkel végzik a földalatti vízelfordulások

mennyiségének becsléséhez és kitermeléséhez szükséges optimális paraméterek megálla-

pítását. Analóg számítógépeket szerkesztenek a legkülönbözbb vízföldtani folyamatok

modellezésére. Kzekkel sikeresen oldják meg vízszintsüllyeszt fúrások optimális mennyi-

ségének és elhelyezésének megválasztását a bányák és aknák aktív víztelenítésének terve-

zésekor. A berendezéseket tovább fejlesztve, digitális analóg berendezéseket szerkeszte-

nek, amelyek bonyolultabb feladatok megoldására is alkalmasak lesznek.

A Szovjetunióban a felszíni nagy létesítmények építésénél elektronikus számító-

gépek segítségével határozzák meg a talaj deformációit, a várható süllyedés mértékét.

A Német Demokratikus Köztársaságban, Romániában és Csehszlovákiában a talaj

fiziko-mechanikai tulajdonságainak figyelembevételével számítógépek segítségével

határozzák meg a tervezett, vagy tényleges építkezési terhelést, töltések és gátak stabili-

tását. Csaknem valamennyi szocialista országban a talaj fizikai és mechanikai jellemzinek

statisztikus feldolgozása révén igyekeznek csökkenteni a szükséges feltárások mennyi-

ségét, ill. a feldolgozási idt. Ezenkívül egyes területekre és talajtípusokra reprezentatív

átlagértékeket, ezek szórásainak határait és hibahatárait matematikai eljárásokkal vizs-

gálják.

A geofizika területén valamennyi szocialista orszá.g messzemenen igyekszik auto-

matizálni a mérési eredmények feldolgozását. Ezt a törekvést az jellemzi, hogy az egyes

részfeladatok megoldására sajátkészítés speciális berendezéseket és az elektronikus

számítógépek ki- vagy bemenetéhez csatlakozó konvertereket, segédberendezéseket

készítenek.
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A szeizmikus kutatásban széles körben alkalmazzák a mágneses regisztrálást és

a feldolgozáshoz olyan berendezéseket használnak, amelyek az eredeti felvételek vissza-

játszását a különböz szelekciós paraméterekkel teszik lehetvé (szrés, amplitúdó sza-

bályozás, jelalak, regisztrálási lépték stb.).

Az R. X. P. módszerre szintén kidolgoztak magnetofonos regisztráló berendezést,

mágneses szummátort és automatikus szelvényszerkesztésre szolgáló készüléket. Széles

körben alkalmazzák a korrekciók bevitelére, az éitid-görbék kieg^-enlítésére, a szeiz-

mogramok szintetizálására szolgáló berendezéseket.

A szeizmikus kutató és adatfeldolgozó berendezések fejldése az utóbbi éveklren

annyira meggyorsult és a fejlesztés annyira sokrétvé vált, hog^' a legkorszerbb beren-

dezések puszta felsorolása is meghaladná etmek a cikknek a keretét.

A geofizikán belül a gravitációs kutatás az, ahol a legrégebben alkalmaznak számí-

tógépeket. Ennek magyarázata, hogy a gravitációs kutatás eredményeinek értékelésé-

hez mindig nagy mennyiség adatot kell feldolgozni. ^Meggyorsította a fejldést az, hogy

részben a mholdak, részben az interkontinentális rakéták pályaelemeinek számításá-

hoz a föld alakjának, ill. a geoid modulációknak igen pontos ismeretére van szük-

ség. Ez nagy mennyiség gravitációs adat bonyolult matematikai módszerekkel tör-

tén feldolgozását igényli. Valamennyi szocialista országban a gravitációs kutatás

adatainak feldolgozásánál gépi iiton számítják a tér analitikus felfelé és lefelé folyta-

tását, meghatározzák a magasabb deriváltakat, kijelölik a regionális és lokális kom-
ponenseket.

A Német Demokratikus Köztársaságban olyan feldolgozási módszert dolgoztak ki,

amelyben a kiegj’enhtés a hálózat csomópontjaira való elzetes interpolálás nélkül a mé-

rési pontok eredeti eloszlása szerint történik.

A mágneses kutatásban a gravitációs méréseknél alkalmazott módszerekhez analóg

számításokat programoznak.

Az obszervatóriumi és az országos mágneses felmérések eredményeit részben elekt-

ronikus számítógépeken dolgozzák fel hazánkban, a Német Demokratikus Köztársa-

ságban és Csehszlovákiában.

A geoelektromos kutatás területén elektronikus szánntógépek használata els-

sorban az elméleti görbék és görbeseregek kiszámítására összpontosul.

A tellurikus méréseket elektronikus számítógépeken dolgozzák fel a Német Demok-
ratikus Köztársaságban, Csehszlovákiában és a Lengyel Népköztársaságban. ^legjegyez-

zük, hogy inverz feladatok megoldására alig van program.

A geofizikai fúrólyuk-vizsgálatok kiértékelésére már olyan programokkal rendel-

kezünk, amelyek lehetvé teszik az értékel munkafolyamat egyes szakaszainak elekt-

ronikus számítógépek útján történ feldolgozását: a rétegek kijelölését és réteghatárok

kimutatását különböz karottázs módszerekkel, a fúrólyuk rétegsorának rétegtani

taglalását, a szemcsés tároló kzetek kijelölését, a fajlagos ellenállás meghatározását

BKZ laterológ és indukciós karottázs alapján külön-külön, ill. komplex módon (SzU)

és az agyagos tároló kzetek kolaj- és gáztartalmának becslését (SzU), káliumos szintek
j

K^O-tartahnának meghatározását (NDK). |i

A szeizmikus adatok sokrét gépi adatfeldolgozásához hasonlóan a karottázs |l

vizsgálatoknál is ers a törekvés a geofizikai infonnációknak mágneses szalagra történ
j'

rögzítésére, digitális átalakítók és nag>' teljesítmény számítógépekhez közvetlenül i

csatlakoztatható ki- és beadagoló készülékek szerkesztésére, továbbá a számítógépes

adatfeldolgozás eredményeinek gépi úton való grafikus ábrázolására. Ebben a tekintet-

ben hazánk — a Szovjetunió mellett — elrehaladott kísérleteket folytat.

Nyugaton, elssorban az Egyesült Államokban a geonómia területén a számítás

gépesítésének magas színvonalát nemcsak számító konstrukciók fejlesztésével érték el I
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hanem ersen hatott a szénhidrogénkutatásban kb. lo évvel ezeltt bekövetkezett telí-

tettség, ami azt jelenti, hogy az Kgyesült Államokban 20 évre elre, megfelelen felderí-

tett szénliidrogénlelhelyek állnak a termelés rendelkezésére. Emiatt a kutatási igény

nagy mértékben megcsappant, s ennek következtében a tkeers kutatóvállalatok csak

xíg\- tudták jövjüket biztosítani, liogv* jelents benüiázásokkal a legkorszerbb kutatási

és feldolgozási módszerekre tértek át. Ezek közé tartozott a földtani adatok gyors (gépi)

feldolgozása is.

A szükséges szakgárda a megszn vállalatok felszabaduló, legjobb képesség
geológusaiból és geofizikusaiból — megfelel átképzés után — alakult ki. A földtani

kutatásban a fokozott ütem gépi számításra való áttérés és a nagy teljesítmény beren-

dezések gyors üzembe állítása különösebb nehézséget nem jelentett, mert az Eg>'esült

Államokban a számítástechnikára 1958-ban 0,7 milliárd dollárt, 1965-ben pedig már 7,0

milliárd dollárt fordítottak. Ez az összeg 1968-ra megkétszerezdik. Szakember-után-

pótlásuk is biztosított, mert már 1964-ben a fiskolákon és a szakközépiskolákban 400

elektronikus számítógép szolgálta az oktatás céljait.

Az alkalmazott szánútógépek skálája viszonylag széles, a földtan tudományában
müidenekeltt az E\IB cég által gv'ártott gépeket alkalmazzák, mert ezekhez a berendezé-

sekhez nagA'Számú periféria és segédkészülék (automatikus kiolvasó és rajzoló készülék)

kapcsolható.

A számítógépeket 4— 5 évi használat után elavultnak tekintik a technika gyors

fejldése miatt.

A földtani kutatás által szerezhet profitért kialakult rendkívül kiélezett verseny

következtében a kutatás eszközeinek fejlesztése olyan mértékben megg\'orsult, hogy ezt

a színvonalat még a nags'obb európai g\'ártócégek is csak egy-vagv' többéves késéssel

tudják követni, emiatt eg^-es alapmszerek fejlesztését le is állították.

A nyugati országokban a földtani kutatás legfontosabb matematikai problémájá-

nak a hasznosítható ásványi nyersanyagtelepek meghatározására szolgáló paraméterek

sztohasztikus modellezését tekintik.

A mélyfúrásos ásványi nyersanyagkutatásban az optimális hálótávolság kiszámí-

tása a sztohasztikus optimalizáció, a játékelmélet, valamint az információelmélet mód-
szereit alkalmazzák.

A programozásnál különös si'ilyt helyeznek a felderített ásványi nyersanyag jellemz

paraméterei megbízhatósági határértékeinek kiszámítására, valamint az átlagértékek

eltéréseinek ellenrzésére.

A készletszámításoknál figyelembe veszik az elfordulások feltárási és kitermelési

feltételeit, és a földtani készletek számbavétele mellett rögtön meghatározzák az ipari

érték mennyiséget is. Ezeket a számításokat nagy teljesítmény elektronikus számító-

gépeken alternatív következtetések levonására alkalmas programok segítségével végzik.

Az eddig vázolt f fejlesztési irányok mind azt bizonyítják, hogj- a gépi adatfel-

dolgozás tiilnyomó többsége földtani-gazdasági és szerx'ezési feladatok megoldására

irányul.

A nem közvetlenül gazdasági érdekeket szolgáló tudományos-földtani kutatás

területén, ahol az információ forrását kzettestek, ezek fiziko-kémiai tulajdonságai,

laboratóriumi elemzések eredményei, vagy a különböz mszerekkel nyert mérésered-

mények képezik, újabban a matematikai statisztika módszereit továbbfejlesztve, mind-

inkább olyan programokat dolgoznak ki, amelyekkel az adatok idbeli és térbeli sorrend-

jét modellezhetik. Eimek olyan esetekben van jelentsége, amikor a mintákat, elemzéseket

geofizikai adatokat folyamatosan szolgáltathatják és a gépi feldolgozás eredményeit

közvetlenül használhatják fel termelési folyamatok vezérlésére (pl. igen nag\' mélység
fúrás kivitelezése).
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A számítógépek havi bérleti dija rendkívül magas. Eg>' kis teljesítménjm (IBM
360/20 típus) berendezésé 1800 dollár, egy közepesé (360/60 típus) 35 000 dollár, a nag>'

teljesítményé (360/70 típus) pedig 80 000 dollár havonta. A magas bérleti díj ellenére '

a számítógépek rohamosan terjednek. Jellemzésül említjük meg, hog^,- 1966 májusában

az IBM cég a 360/20-as típusból 6400 db, a 360/50 típusból pedig 640 db megrendelését

nem tudta teljesíteni.
!

Ezek a számadatok azt bizonyítják, hogy a gépi adatfeldolgozás a tudományos
munka hatékonysányának elsegítésén kívül az ásványi nyersanyagok gazdaságos kuta-

tásában és termelésében ma már nem nélkülözhet.

A földtani tudományok területén dolgozó szakemberek érdekldése egyre inkább

arra irányul, hogy miként lehetne saját szakterületükön a matematikai módszereket és

a gépi adatfeldolgozást a magasabb szint eredmények elérése érdekében alkalmazni.

E témakörben megjelent cikkek, elhangzott eladások nagy száma is azt bizonyítja,

hogy az érdekelt földtani szakemberek és matematikusok spontán együttmködése

már idáig is értékes eredményekre vezetett és minden bizonnyal a jövben is vezetni fog.

A földtani kutatás különböz területein, szinte eg\’idejleg több helyen megindult

hazánkban is az adatok gépi tárolása és feldolgozása. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy

laboratóriumi vizsgálati eredmények gépi feldolgozásától egészen a kutatások eredményeit

magába foglaló készletszámításig, számos példát találhatunk a számítások gépesítésére.

Az iittör munkával járó kezdeti nehézségek leküzdése után néhány szakterületen

nemzetközi viszonylatban is fig\'elemre méltó eredményeket értünk el a barnakszén,

lignit, bauxit stb. kutatás területén.

Itt említjük meg azokat a gépi programok kidolgozására irányuló kísérleteket,

melyek segítségével a karottázs vizsgálatok fizikai paramétereinek földtani értelmezése

lehetvé válik. Többek között folyamatban van a homok, kszénrétegek, víztartalom,

hamutartalom és térfogatsúly meghatározásához szükséges gépi programok matematikai

megalapozása is.

Már hosszabb id óta kész programok állnak rendelkezésre gravitációs, földniágne-

ses adatok gépi feldolgozásához, továbbá geoelektromos görbetípusok meghatározásához

és szeizmogrammok többféle módszer szerinti feldolgozásához.

Rendkívül jelents az a koordinált fejleszt tevékenység, amelynek eredménye-

ként várható, hogy a magyar geofizikai mszeripar nemzetközi színvonalat elér auto-

matizált eszközeivel jelenhet meg a külföldi piacokon. Példaként említhetjük meg a terepi

digitális felvev és visszajátszó berendezést, a szeizmikus jelek bináris kódolására szol-

gáló berendezést, a különböz céhi korrekciós készülékeket és az analóg-digitális kon- 1

vertereket stb.

Összefoglalóan meg kell állapítanunk, hogv' a földtani adatok gépi tárolása és fel-

dolgozása központi irányítás nélkül is mutat fel néhány jelents eredményt, de a nemzet-
|

közi színvonal megközeUtésére a fejlesztés munkáját a geofizikai mszerfejlesztéshez

hasonlóan kellene —a különböz tárcák között (esetleg KGST szinten is)— koordinálni,

ill. megszervezni.

A földtani feladatok megoldása során a földtani információk gépi feldolgozásának

hatékonyságát csak akkor biztosíthatjuk ha megvalósítjuk az adatok kezelésének teljesen

zárt rendszerét, beleértve az adatok összegyjtését, számítógépbe való betáplálásának

elkészítését, a feldolgozott eredmények megfelel összeállítását, valamint a gyakorlati

felhasználást elsegít formák kidolgozását és értékelését.

Ez a zárt rendszer azonban jelenleg egyáltalán nem felel még meg a gépi számítás

támasztotta követelményeknek. P'igyelmünket arra kell összpontosítanunk, hogy az

összes földtani feladatot, beleértve az ásványi nyersanyagok felderít, elzetes és részletes

kutatását földtani és geofizikai módszerekkel, a készletszámítást, az elfordulások elre-
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jelzését, a kitermelés rendszerének és e munkák gazdasági hatásfokának kérdéseit;

komplex módon oldjuk meg. Ezért célszer lenne, ha erfeszítéseinket koordináltan a

j
következ feladatok megoldására összpontosítanánk:

1. a földtani nevezéktan országos egységesítésére és a kiindulásul szolgáló adatok

szabványosítására,

2 . a földtani feladatok gépi megoldásához kidolgozott matematikai módszerek és

programok összegyjtésére és széles kör cseréjének biztosítására.

A fejldés ütemének meggyorsítása érdekében célszernek látszana földtani vonat-

kozású szaktanfolyamok indítása, amelyek résztvevibl kialakulhatna hazánkban is a

programozó gárda.

A sok megoldásra váró feladat közül a legfontosabb az új gazdasági szemléletnek

megfelel ásván\'\'agyon-gazdálkodás. Emiek egyik alapfeltétele az, hog\- a gazdaságos-

sági számításokkal megalapozott mrevaló készleteinkben évrl évre gazdasági okokból

(határköltségek) bekövetkez változásokat igen rövid id alatt, szinte napra kész álla-

potban ki tudjuk mutatni. Ez azonban csak gépi adatfeldolgozással érhet el.

Az új szemlélet mszaki-gazdasági irányítás megköveteli azt is, hogy a készlet-

mérleg adatokat gazdasági döntésekhez az eddigieknél sokkal hamarabb bocsássuk a

magasabb szint irányítás rendelkezésére.

Ez csak úgy valósítható meg, ha ezt a sok manuális munkát igényl éves ásvány-

vagyon-mérleget gépi számítás útján készítjük el. Ennek szükségességét nálunk néhány

é\'A'el ezeltt Mészáros ^1. és Z i 1 a h i - S e b e s L. is már felvetették.



MUNKAFOLYAMATOK EGYSÉGESÍTÉSE
AZ IPARI FÖLDTANBAN

IJr. RIDIKX^’I K. ANDRÁS*

(i. táblázattal)

összefoglalás: Gépi adatfeldolgozásra kizárólag azonos információértékü adatok
kerülhetnek. Jóllehet bármely munkamódszerrel nyert bármilyen „jósági tényezö”-jü
adatot tetszlegesen át lehet számítani, tömegadatok feldolgozásának igénye a gazdaság-
talan egyedi számításokat nem tri el. Ezért a gépi adatfeldolgozásba kerül adatokat
produkáló módszereket, munkafolyamatokat kell egységesíteni. A munkafolyamatok és

•módszerek egységesítését kizárólag zárt, összefügg logikai rendszerben szabad elvégezni.

I.ogikai rendszert a teljes munkafolyamat elemzése és törzsfa kidolgozása után szinteti-

zálva célszer alkotni. Szerz ismerteti az ipari földtani tevékenység általa összeálhtott

folyamatábráját és annak elemzését is közreadja, amely a késbbiekben a meginduló ipari

földtani munkafolyamat-egységesités alapjául szolgálhat. Megállapítja, hogy hazai vonat-
kozásban a szükség és igény a munkafolyamatok egységesitésére — lehetleg a gépi

adatfeldolgozás megindulása eltt — fennáll, a munka meginditásához több elfeltétel

máris rendelkezésre áll, és felsorol néhány olyan feltételt és követelményt, amelynek
megteremtése a jöv feladatai közé tartozik.

A földtani szakirodalom —ismereteink szerint —viszonylag kevés, a földtani

munka egészére vagy részei összefüggésére vonatkozó munkamódszertani kiértékelést

vagy összefoglalást tartalmaz. Idszakosan megjelennek ugj’an egyes részletfeladatok

módszertani megoldásaira közlemények, azonban mindmáig hiányzik a földtani munka
egészének niunkafolyamati feldolgozása. Xem ismerünk még csak kísérletet sem a föld-

tani munka infonnációelméleti feldolgozására és kiértékelésére nézve sem.

Bármely jelleg vagy szint gépi adatfeldolgozás és adattárolás pedig kizárólag

a sajátos jelleg földtani munka munkafolyamatainak elemz és szintetizáló feltárásán

alapulhat. Álint minden szabatos emberi tevékenység, a földtani munka is zárt logikai

rendszert alkot, amelyen belül minden fázisnak, minden résztevékenységnek meg van a

maga meghatározott helye és szerepe az egészben.

Az alábbiakban kísérletet teszünk a munkafolyamati elemzésre és mindazon fel-

ismerhet összefüggések feltárására, amelyek a földtani munka gépesítésének egyetlen

információelméleti alapjául szolgálnak.

Fogalommeghatározások

Témánk tárgyalása során kizárólag az
,
.ipari” földtani kérdésekkel foglalkozmik-

A tudományos szakirodalomban szerzi szabadság kérdése a szóhasználat és a kifejezések !

mögötti fogalmak tartalmi köre. !

A természettudományok —és ezen belül a földtudományok— mind hazai, mind >

külföldi fejldéstörténetének sajátosságaiból fakad, hogy fogalmi és szóhasználatunkban l!

még mindig különbséget teszünk az r'm. tiszta (egzakt) tudomány és az alkalmazott II

tudomány között. Ismeretesek olyan fogalmi elhatárolások és meghatározások, amelyek '

* Eladta az MFT GazdasÚKföldtani Szakosztályának 1967. V. 29-i eladóülésen.
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I az alapkutatások, az ipari vagy alkalmazott kutatások és a fejlesztési kutatások kate-

í gorikus besorolását célozzák.

Elemzésünk szempontjából ipari tevékenységnek minsül a földtani munka során

j

mindaz, amely közvetlenül ásványi nyersanyagszerzési, illetve geoteclmikai ismeret-

> szerzési célokra szolgál és ily módon kapcsolódóan további ipari tevékenység alapját

(
szolgáltatja. Az elhatárolás természetesen nem egyszer, mert bánnely ipari tevékenység

I

szükségképpen együtt jár általános, tudományos érvény vagy érdek felismerésekkel

I és viszont. Félrevezet lenne az is, ha önkényesen ,, ipari érdeknek” tüntetnénk fel

azokat a céltevékenységeket, amelyeket az ipar finansziroz, vagy saját hatáskörében

végez.

Az ipari jelleget a továbbiakban kihangsúlyozza még az információk tömegessége

és szükségük körülhatárolt és irányított volta is. A tömegesség, a cselekmények, esemé-

nyek ismétld volta vezet végül az egységesítés szükségességéhez.

E helyen is ki kell hangsúlyozni, hogy a nem ipari, hanem tudományos tevékeny-

ség is együtt járhat tömeges információkkal, ismétld tevékenységgel és egységesítési

igényekkel, anélkül, hogy ez a kutatás új utakat keres, nem uniformizált módon történ

végrehajthatóságát befolyásolná.

Az elektronikus számítógépek általánossá válása eltt az ipari döntések szubjektív

mérlegelés alapján történtek. A korszer döntés elkészítés alkalmazott matematikai

módszereken alapul, amelyeket statisztikai mennyiség és módszerrel feldolgozott tény-

adatok támasztanak alá. A földtani munka gépesítése, adatainak gépi feldolgozása is

végs soron a korszer államvezetés ásványi nyersanyaggazdálkodásában és a geotechni-

kai elzményeket igényl ipari feladatokban bekövetkez döntések objektiv elkészítését

és alátámasztását szolgálja.

A földtani tevékenység munkafolyamatai

Földtani tevékenység a Föld szilárd kérgének -ezen belül elssorban a kzet-

övnek és másodlagosan a hozzá kapcsolódó vízövnek és gázövnek— a megismerésére

irányuló vizsgálatsorozat, amelynek célja kitennelhet vagy kinyerhet ásványi nyers-

anyagok és energiák jelenlétének és jellegének megállapítása, valamint olyan sajátos

ismeretek szerzése, amely az ember bármely más tevékenységéhez szükséges, azok alapját

szolgáltató állapot, tulajdonságok, viselkedés megállapítására szolgál.

Ha a magyar nyelvben sajátos fogalmat takaró ,,földtan” szót (és ennek meg-

szokott idegen megfeleljét: ,,geológia”) esetünkre helyesbíteni akarnánk, akkor a más
nyelvekben és külföldi használatban polgárjogot nyert geonómia vagy geognózia kifeje-

zéseket kellene magyarítani, például ,,földismeretre”, mert az ipari földtan tartalmilag

valójában ,,földismeret”. Földismeret pedig mindazon sajátos ismeretek összessége,

amelyet a Föld szilárd kérgével kapcsolatban az emberi lét, illetve emberi felhasználás

céljából szereznek.

Maga a földtani tevékeny^ség mint sajátos ismeretszerzési, információszerzési

eseménysorozat, különféle módszerekkel történik. Ezek a módszerek lehetnek:

1. Geológiai módszerek, amelyek ma még kevéssé specializáltak és

általános jellegük mellett a többi, igen specializált módszerrel nyert információk össze-

vont értelmezésére terjednek ki.

2. Geofizikai módszerek, amelyek a kzetek és kzetekbl álló kép-

zdmények egyedi és/vagy együttes vizsgálatát sajátos fizikai módszerekkel vizsgálják.

3. Geokémiai módszerek, amelyek a kémiai ismeretek és eljárások

ásványokra, kzetekre és ezekbl felépült képzdményekre történ alkalmazása.
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Geo biológiai módszerek, amelyek az élvüág és az élettelen (szer-

vetlen) anyag kapcsolatát és egv^másrahatását sajátos biológiai szemlélettel vizsgálják.

5. Geotechnikai módszerek, amelyek a képzdmények és kisebb

mértékben a kzetek és ásványok magatartását az emberi behatásra létrejöv technikai

igénybevétel kapcsán vizsgálják.

6. Egyéb módszerek, lényegileg olyan kevéssé elterjedt egyedi meg-

oldások, amelyek a fent felsorolt kötött keret és kötött tartalmú módszerek egyikébe

sem sorolhatók.

Maguk az egyes módszerek —bár elszigetelten is alkalmazhatók— gyakorlatilag

szoros kölcsönhatásban vannak és a földtani célokra mindig ,,földtani értehnezés”

tárgyát képezik, végs soron azonban mindig az elbbiekben emlitett két fcélt (vag^ds

az ásványi nyersanyagszerzést és technikai földismeretet) szolgálják.

Az ismertetett módszerek alkalmazása, megvalósítása dönten a terepen, a ter-

mészetben, a színhelyen és alárendelten, kiegészít jelleggel bels (kamerális) munka-
helyen történik. Információszerzés szempontjából mind a terepi, mind a kamerális

munka sok azonos logikai vonást tartalmaz, mimkafolyamati analógiájuk jelents.

^lind a terepen, mind a bels numkahelyeken szerzett információk végs soron

összefolynak és értehnezés tárgyává válnak. Az értelmezett részadatokból új információk

képzdnek, amelyek a befejez szakaszban —akár közbüls tárolással, akár anélkül—
közvetlen és/vag>* közvetett döntések alapjául szolgálnak, vagyis g\’akorlati felhasználást

nyernek.

Ezzel a földtani munkafolyamat logikai ciklusa zárul.

Földtani munkafolyamatok a terepen

A földismeret jellegébl fakadóan három-, illetve négydimenziós igény, amely

elsdlegesen areáhsan érv^ényesül a terepen, mert az els információk a kéreg felületén

vetületi síkban két dimenzióban keletkeznek.

Ismeretlen terepen tehát az információszerzés a terepmunkával kezddik, míg a

többé vagy kevésbé feltárt viszonyok között ezt az elkészít szakaszban a korábbiakban

nyert — feldolgozott vagy' feldolgozatlan — információk kigymjtése, összegezése és a

célfeladatnak megfelel összerendezése és a terepmimkát végzk rendelkezésére bocsátása

elzi meg.

A terepen az információszerzés alapveten ketts irányú: adatgyjtés és any ag-

gyjtés formájában valósul meg. Mindkett lehet teljes, részleges vagy reprezentatív.

Az adatgy'jtés szubjektív és objektív módon történhet. A szubjektív módszer

eszközt nem használ, az emberi intellektus segítségével megfigyeléseket végez. Az objek-

tív módszer az emberi szubjektívimi hibáját eszközök közbeiktatásával, használatával

csökkenti, kisebb vagy' nagy'obb közelítéssel kiküszöböli. Az eszközök segítségével

gyjtött adatok lehetnek észlelések, amelyek az érzékszervi különbözségeket,

hiány'okat eszközök segítségével egyenlítik ki (pl. látáskorrigáló nagyútó stb.), —lehet-

nek mérések, amelynek etalon alkalmazásával vagy anélkül teszik a jelenségeket

komparábilissá, — lehetnek kísérletek, amelyek jelenségek vagy jelenségcsoportok

létrehozásával, megismétlésével és ezek lefoh'ásának, valamint eredmény'einek regisztrá-

lásával járnak, — végül egyéb eszközös információszerzések, amelyek az elbbiekben
felsorolt fogalomkörbe közvetlenül nem sorolhatók.

A földismeret igen dönt mozzanata az any'aggyjtés, mert éppen az ásványi

nyersanyagszerzés az egyik elsdleges gyakorlati cél. A terepen történ anyaggyjtés a

gyakorlatban mindig reprezentatívvá válik, mert ,,minták” reprezentálják a tömeget.
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A miuta tehát az anyaggyjtés terméke és minden további terepi, valamint kanierális

vizsgálat tárgya. Ezért a minta megszerzése a terepi munka egyik legfontosabb mozzanata.

A minta megszerzése történhet eszköz nélkül, ez a mintagyjtés, fejlettebb fokon

azonban mindig eszközzel végzik, ez a mintavétel. Mindkét úton szerzett minta a szerzés

körülményeitl függen meghatározható pontossággal reprezentálja a tömeget. A minta

megszerzésének matematikája önálló fejezet és a késbbiekben meghatározó szerepíí,

nnd az ásványi nyersanyag szerzése és kitermelése, mind pedig a mszaki földtani

ismeretek létrehozása terén.

Az akár gjüijtés, akár vétel útján szerzett mintát a feldolgozás céljára biztosítani

kell. Ezért a mintát tartósítani kell abból a célból, hogy lehetség szerint — függen
természetesen a minta további felhasználási céljától — a minta eredeti állapotát minél

közelítbben rizze meg, illetleg az óhatatlanul bekövetkez változások akár trend-

szeren is ismertek és a minta további sorsában beszámíthatók legyenek. A minta-

tartósítás elválaszthatatlan kelléke a mintacsomagolás, amelynek funkciója a tartósított

minta állagának minél változásmentesebb megrzése a minta további manipulálása

során. Ez a manipulálás a mintaszerzés és mintatartósítás helyérl a tárolás, illetve fel-

dolgozás helyére történ szállítással kezddik, de csak a mintafeldolgozás megkezdésével

fejezdik tulajdonképpen be.

A terepi adat- és anyaggyjtés a litoszférában, a hidroszférában és az atmoszférá-

ban közvetlen és közvetett úton is történhet. A közvetlenül végzett adat- és anyag-

gyjtés térbelileg a felszínen és a mélyszínen valósulhat meg. Az utóbbi természetes

földalatti üregben (pl. barlang) és mesterséges üregekben — mint a vízszintes, ferde, vagy

függleges tengeljüí térségekben (bányavágatok, aknák, alagutak stb.) történhet. A föld-

alatti térségekben a jelenségek, a képzdmények térbelien jelentkeznek, kétdimenziósán

észlelhetk. Az adat- és anyaggyjtés meg\'alósulhat harántoló módon is mélyfúrásban,

amikor is a jelenségek és képzdmények pontszeren, illetve pontsor-szeren egydimen-

ziósán észlelhetk.

Az adatgyjtés közvetett úton is elvégezhet a kéregben végzett (pl. geofizikai,

radiológiai, geokémiai stb.) mérések segítségével.

Földtani munkafolyamatok bels munkahelyen

Mint az elbbiekben utaltimk rá, a terepi és a kamerális munkafolyamatok között

sok analógia van. A terepen szerzett adatokat és anyagokat egyaránt fogadni, érkeztetni,

elrendezni, lekezelni, tárolni, raktározni és nyilvántartani kell, illetleg a feldolgozás

elkezdésére rendelkezésre kell bocsátani.

Az adatfeldolgozás szövegezési, számítási és szerkesztési részre tagozódik. A szö-

vegezés kiterjedhet jelentés, dokumentáció, elírás, jogszabály stb. megalkotására.

A szöveges anyagot számítások egészítik ki, ezek az eszközös adatgyjtés észlelési,

mérési, kísérleti vagy egyéb eredményeinek numerikus feldolgozását képezik. Mind a

szöveges, mind a számításos anyagot szerkesztések támasztják alá. A leggyakoribb

szerkesztés a vetületszerkesztés, ennek vízszintes formája a térkép, függleges és ferde

formája a szelvény és a metszet, térbeli körkörös formája a vágatszelvény.

A terepen szerzett minták feldolgozása túlnyomó többségben bels munka-
helyen, laboratórimnban, mhelyben stb. következik be. Maguk a feldolgozásra kerül
minták halmazállapotuktól függen lehetnek szilárdak, folyékonyak és gáznemek. Az
elbbiekben a terepi minták manipulálásának folyamatsorát a feldolgozás helyére történ

szállítással fejeztük be. A feldolgozáshoz a mintát el kell készíteni és a különféle vizsgá-

latokhoz a vizsgálati mintákat el kell készíteni.
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Maguk a vizsgálatok a célfeladatoktól függen különböz szakmódszerekkel tör-

ténhetnek. Ilyen szakmódszerek a fizikai, a kémiai, a biológiai, a technikai és egj’éb

módszerek, illetve ezek kombinációi.

A szakmódszereken belül meghatározott tulajdonságok, sajátságok, jelenségek

stb. vizsgálatára standardmódszerek, eljárások szolgálnak. Bizonyos esetekben ezek

altemativája, helyettesit módszere is választható. Tömeg^'izsgálatok esetében lehetsé-

gessé válhat gyorsmódszerek alkalmazása is.

A bels munkahelyi adat- és anyagfeldolgozás során egyaránt újabb információk

keletkeznek. Természetszeren az elbbiek szerint nyert adatokat és anyagfeldolgozási

eredményeket —ugyancsak mint adatokat most már— össze keU dolgozni. Az adat-

feldolgozási és anyagfeldolgozási eredményeket kategóriájuk, jellegük, fajtájuk stb.

szerint meg kell nevezni, definiálni és jelzésekkel ellátni. Elfordulhat számítási vag\-

átszámítási szükséglet is. Az eredményeket dimenzionálni is kell és az átszámításokat

egyeztetni, ellenrizni kell a kódolás eltt. A kódolás rendszerének meg\’álasztása a cél-

feladatok és a rendelkezésre álló géppark alapján történik.

Az egybevetett, összesített adatok egy része nem kódolható matematikai úton

helyesebben csak a célt nem szolgáló bonyolult módon—
,

ezért ezeket megfelelen

dokumentálni kell.

Mind az adati folyamatsomak, mind az anyagi folyamatsoniak van egy kezd
és egy záró része. A kezdrész az adatoknál a kézirati anyag, amely az elbbiek szerint

egyaránt lehet szöveg, számítás, szerkesztés, míg a zárórész az elbbiek szerint kódolt

adathalmaz. Az anyagok vonatkozásában a kezdrész a feldolgozásra került mintának

az a továbbiakban megrzésre kerül, eredeti változatlan része, amely dokumentációs

célokra felhasználatlanul marad, zárórésze pedig az elbbiek szerint kódolt adatformában

jelentkezik, mert a feldolgozott minta a vizsgálatok során megsemmisül, átalakul és a

vizsgálat befejezése után selejtezésre kerül.

Az adat- és anyagforrásoknak a bármikori visszakereshetségét azonban meg-

felelen biztosítani kell, ezért az adattárolás —és itt nem a gépi, hanem a kéziratos

adatokról van szó—
,
valamint az an^-agtárolás apparátusigényes megoldását biztosítani

kell.

Földismereti adatok értelmezése

A terepen és a bels munkahelyeken elvégzett földtani niimka alapján a feladat

célkitzéseinek megfelel információk keletkeznek. Az információk halmaza az elvégzett

munkák mennyiségétl, eredményességétl és jellegétl függen eltér lehet. Ahhoz
azonban, hogy ezeket az információkat végül is a célnak megfelelen hasznosítani is

lehessen, ezeket értelmezni kell. A szakmódszerekkel nyert információk diagnosztikus és

prognosztikus értelmezése ma már gyakorlatilag minden szakterületen általános. Értelem-

szeren a földismeretben is a bármely szakmódszerrel nyert információkat egységesen —
földtani logikával kell értelmezni, azonban mindig ipari
szemléletben prezentálni. Emlékeztetünk bevezetésünkre, ahol elre-

l)ocsátottuk, hogy a földismereti munka folyamatsorát kizárólag az ipari célkitzések és

igények szempontjából elemezzük!

Maga az értelmezés lehet általános és különleges. Minden emberi tevékenységnek,

így szükségképpen az ipari földismereti munkáknak is mindig vannak az általános emberi

ismeretek sorába tartozó felismerései éppúgy, mint a tudományos igény ,,alapkutatások”

részére hasznos ismeretei.

Elemzésünk szempontjából
.
azonban meghatározó fontosságúak a különleges

értelmezés esetei. Ezek természetszen'íen szintén két ágra: az ásványi nyersanyagszerzés
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és a mszaki földismeret (jelen általánosító szóhasználatunkban ,,geotechnika”) sajátos

ágára oszlanak, még akkor is, ha gyakran a határterületek élesen nem is választhatók el.

i Az ásványi nyersanyagszerzés lényegében a bányászat, még akkor is, ha mai és

jliazai szó- és fogalomhasználatnnkban nem minden szilárd, folyékony és gáznem
iásványi nyersanyag termelését, jövesztését bányászati szervezésben végzik.

Az ásványi nyersanyagszerzés természetesen önmagában is tartalmaz egy zárt

Ibels logikájú folyamatsort, amely bányászati szempontból éppúgy volna ábrázolható,

jlvagv elemezhet, mint a földismereti. Nyomatékosan rá kell azonban mutatni arra,

' hogy sem a földisnieret, de még kevésbé a bányászat nem lehet öncélú. Az ásványi

nyersanyagokra a társadalomnak elemi léte szempontjábé)! van szüksége, éppúgy, mint

a régi elnevezéssel illetett stermelés másik ágazatának: a földmvelésnek a termékeire.

Alapveten téves tehát a korábban nem ritka olyan földtani és/vagy bányászati

beállítottság, amely csak és kizárólag a saját optimumát vette figyelembe és termékeit

az ,,ez van ' szemléletben bocsátotta rendelkezésre. A másik oldalon azonban éppúgy
nem fogadható el az ipar maxinmmigénye az általa felhasználásra, feldolgozásra kerül

ásványi nyersanyagok tekintetében. Anélkül, hogy itt az elemzésre is kitérnénk, csak

utalunk arra a késbbiekben kifejtend gondolatra, hogy a földismereti munkafolyamatok

egységesítésének napi praktikumán túlmenen annak közgazdasági jelentsége éppen

ott jelentkezik, amikor egyik részrl a népgazdasági ásványi nyersanyagigény, a másik

részrl az ország területén mrevalóan elforduló ásványi nyersanyagkészlet és ehhez

elválaszthatatlanul kapcsolódóan a bányászati kitermelhetség optiimnnegyensiiljdjan

van. Ahhoz pedig, hogy a fogyasztó és terniel/kirtató között ilyen esetleg konvención is

alapuló optimum-egyensúly kialakulhasson, dönten niinikamódszeri egységesítést kell

végezni, amely szükségképpen hozza magával a szemléleti találkozást is.

Amennyire általánosan elfogadott, hogy minden bányászati tevékenység elfeltéte-

le valamiféle földismeret, annyira kevéssé általános ez a felfogás a geotechnika szerteágazó

területein. ^Maga a geoteclmika abiológiai és biológiai ágra oszlik. Hz abból is következik,

hogy a bolygónk felületén él ember antropocentrikus beállítottságától függetlenül is,

tehát abszoli'it értelemben is kényszerkapcsolatban van a kéregnek általa használt részé-

vel, illetleg egyre inkább a bolygó egészével. Xz emberi lét és létfenntartási tevékenység

I során annak részmozzanatai különféleképpen valósulnak meg. Míg az emberi tartós léte-

sítmények többsége a kéreggel való kényszerkapcsolatot abiológiai vonatkozásban igényli

— ilyenek a kzetmechanika, talajmechanika, haditechnika és esetleges egyéb —

,

i addig az animális lét fizikai és pszichikai fenntartásához a kényszerkapcsolatok bio-

lógiai szempontjai szükségesek. Ezek a fizikai lét szempontjából az agrotechnika, az

erdészet, hidrotechnika (vagy helyesebben vízgazdálkodás) és erózióvédelem, pszichikai

lét szempontjából pedig a tájrendezés, természetvédelem és egyéb szakterületein jelent-

keznek,

\'égs soron tulajdonképpen a kérdések nem választhatók el ennyire szigorúan

,

egymástól, annak ellenére sem, hogy az államigazgatási szervezés, vagy az ipari felépí-

tés ezeket a szakterületeket választja el a gyakorlatban.

Értelmezett földismereti adatok

A földismereti tevékenység folyaniatsora azonban nem zárul az adatok értelme-

zésével. Az egyszer szerzett és értelmezett adatok —függetlenül attól, hogy a célfeladat

megvalósul-e, vagy sem, ahhoz az adatokat felhasználták-e, vagy sem— mindenféleképpen

megrzendk. Ilyen értelemben azokat a kanierális munkáknál ismertetettekhez hason-

lóan, függetlenül attól, hogv azok jellege általános, vagy különleges, dokumentálni kell.

ti Fülcltaiú Kózlouy
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Az értelmezett adatokat tehát meg kell nevezni, definiálni, jelzéssel ellátni, szükség

esetén számitani, átszámitani, egyeztetni, összehangolni, dimenzionálni, kódolni és végül

dokumentálni

.

m
A gépi adatfeldolgozás, adatrendezés, adattárolás és adatszolgáltatás módszerei

,

j^j

általában olyan széleskören ismertek, hogy ezekre itt külön kitérni nem szükséges. Meg
:(

kell jegyezni azonban, hogy a földismereti adatok infonnációelméleti elemzését és kódolási I

sorolását a földismereti és nem alkalmazott matematikai szakembereknek kell elkészíteni.
' l!

Itt is utalni kell még arra is, hogy földismereti adatok nem csak új és feltételezet-

ten koordinált vizsgálatokból származnak, vagy származhatnak, hanem szükségképpen
^

régebben szerzett adatok feldolgozásából. Az egészséges földismereti információrendszer
,

.

kidolgozásához természetesen hozzá kell rendelni a korszer munkamódszereket és teljes '

folyaniatsort is. Kzek az ún. jöv munkák, azonban a rendszert alkalmassá kell tenni a ,

korábbi információk párhuzamos feldolgozására is.

Érdemben persze a régi információk kódja sem fog formailag eltérni az újakétól,
!

de rendkivül gondosan kell kidolgozni a kódolást megelz átértékelési rendszert. Ha a

régebbi információk értékmeghatározása —a késbbiekben ismertetend ,,jósági ténye- ,

zje” - megtörtént, akkor kerülhet sor azok átszámítására és csak így a kódolásra. Ez a ;

munkamódszerek egységesítési eljárásában egy rendkívül sajátos és fontos feladat. |

A földismereti tevékenység munkafolyamatának vázlatát az I. sz. táblázat grafi- v

kusan is bemutatja, természetesen a teljesség igénye nélkül.

Maga a munkafolyamat ilyen rendkívül összevont és általánosított formában ter-

mészetesen még nem alkalmas a munkamódszeri egységesítés elkezdéséhez. Ehhez a

laza törzsfa minden egyes ágvégéhez részelemzések alapján kell kidolgozni mindazokat az

ismétld feladatokat, amelyek egr’ségesítése azonos érték információk nyerését bizto-
^

síthatja és biztosítja is.

Az alkahnazott matematikai módszerek felhasználása a földtaniján és a földis- i

meretben ma még eléggé szórványos. Ha vannak is értesüléseink egyes országokban |

folyó ilyen tevékenységrl, ezek többsége csak a gépi adatfeldolgozás adottságoktól
^

(fként a rendelkezésre álló gép és rendszer kapacitásától) függ többé-kevésbé fejlett I

megvalósítására szorítkozik. I

Az alkahnazott matematikai módszerekhez általánosan elterjedten a korábban is i

használt matematikai statisztika és valószínségszámítás mellett számos új és rövid

id alatt hatalmas fejldésen átment fejezet tartozik. Ilyenek az alkahnazott differenciál és

integrálszámítás, a korrelációs és regressziós elemzés, mátrix és vektor-algebra, a li-

neáris, nem-lineáris és dinamikus programozás és a játékelmélet.

A szórványos szakirodalmi értesülések szerint földismereti vonatkozásban ma még

kevéssé kimunkált az, hogy sajátos földtani és földismereti problémák megoldásához,

melyik más területre kidolgozott alkahnazott matematikai módszer vehet át vált»z-i

tatás nélkül, melyik az, amelyik kisebb, vagy nagyobb adaptálás után alkalmazható,

melyik az, amelyik földtani felhasználásra egyáltalán alkalmatlan, vagy szükségtelen,^

illetve van-e a földtanban olyan probléma, amelynek megoldásához eddig más területen

nem használt matematikai módszer objektív segédeszközt nyiíjthat.

Elbb, vagy utóbb a geotudományoknak és ezen belül az ipari földtamiak is meg

kell teremtenie a maga különhasználatú alkahnazott matematikáját és ki kell alakítania i

a geoniatematikát. Ennek elfeltétele ismét az, hogy a matematikában meghatározott

jelképi és tartalmi ismérvekkel rendelkez fogalmakat földismereti vonatkozásban ií

meghatározott értéktartalommal köthessünk össze. ^Meghatározott információérték pedig

csak nomializált és sztandardizált munkamódszerek eredményeképpen állhat el. A

munkafolyamatok egységesítése tehát conditio sine qua non-ja bármely korszerií és igé-

nyes adatfeldolgozásnak.
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j|' Munkafolyamatok egységesítésének lehetsége

Munkafolyamatok egységesítésének nicVlszere az ipari gyakorlatban rendkívül

elterjedt és kifejldött. Ha külön nem is volt deklarálva, bizonyos —a szükséghez és

lehetséghez képest csekély— mértékben történt egységesítés korábban a földtani nnmka
i területén is.

Ami azonban ennél jelentsebb körülmény, az az, hogy bármely szakterületen

végrehajtásra kerül egységesítés nem lehet egyszer igazgatási feladat, rendelettéma,

hanem annak bels igénylésbl, szemléleti meggyzdésbl kell fakadnia. libben a vonat-

kozásban a földismeret, vagy ha úgy tetszik ipari földtan mvelinek más szakmák

képviselihez képest hátrányosabb helyzetbl lehet csak kiindulni, mert a hazai föld-

tani képzés és továbbképzés eddig nem sok lehetséget nyi'ijtott ebben a gondolatkörben

történ elmélyedésre.

Az egységesítés módszertani kérdés és a munkamódszer szakmai szemléletébl a

• fenti okok miatt általában hiányzik az egyesítés aktív igénye. Nem vitatható, hogy a passzív

igény a szakma számos nn'íveljében él, de eddig nem manifesztálódliatott kellképpen.

Az egységesítés —mint ipari szervezési módszer metódikája más szakmák

területére mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban rendelkezésre áll. Aránylag

kevés változtatással ezek az általános szempontok a földtani földismereti egy'ségesítés

területére alkalmazhatók, adaptálhatók.

Míg az államigazgatási apparátus fel van készülve a földtani egységesítés állami

szinten jelentkez igényeinek kielégítésére, addig az ipari földtan mvelinek ki kell

I

építenie a maga eg>’ségesítési szervezetét és elbb, vagy utóbb ki kell nevelnie azt a szak-

gárdát, amely az egységesítés hovatovább önálló szakmává váló részében korábban

megszerzett földtani képzése és ismeretei mellé megszerzi a szükséges egységesítési szak-

ismereteket is. IMíg azonban ez a — megfelel szinten képesítéssel is járó — szakképzés

szükségszeren csak kevésszámú szakemberre terjedhet ki és nem is szükséges, hogy álta-

lánossá váljon, addig annál nagyobb annak a szükségessége, hogy a szakma mveliben
az egységesítés megvalósításához nélkülözhetetlen szemléletet és igényt kialakítsák.

Tennészetesen nem a földtan lesz az els szakma, ahol ilyen tudatformálást utólag kell

végezni

.

A fejldés útja többé-kevésbé mindenhol azonos, mert az igények megteremtését és

az igények kielégítését párhuzamosan kell elvégezni. Esetünkben a tudatformálás és

szemlélet kialakítással párhuzamosan kell részleteiben is kidolgozni a földtani munka-
folyamatok mindenre kiterjed egészét — tehát például a bemutatott áttekint ábra

finom részletezését abból a célból, hogy a teljes munkafolyamati ábrából legyenek ki-

jelölhetk az ismétld olyan feladatok, munkafolyamatok, amelyek egységesítésére

egyáltalán szükség van. Ebbl az egyáltalán! jegyzékbl lehet azután csak kijelölni azt

a sorrendet, amelyben a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek mellett a feladatok

sorra elvégezhetk.

Végkövetkeztetés

\'ilágszerte terjed a tömegméret adatok és bonyolult problémák, feladatok

feldolgozására és megoldására matematikai módszerek alkalmazása és a gépi adatfel-

dolgozás, adattárolás. A földismeret: ipari földtan a vele szemben támasztott megnöve-

;

kedett igények foEdán egyre nagyobb mennyiségií adattal kénytelen operálni, amelyet

sem külföldön, sem hazánkban a hagyományos módszerekkel hatékonyan és korszeren

megoldani nem tud. Ezért szükségessé válik a más területen elnyösen alkalmazott

matematikai módszerek és ezzel együttesen a gépi adatfeldolgozás igénybevétele a föld-

tani szakterületen is.

8*
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(lépi adatfeldolgozásra kezdve a kódolástól a visszajátszásig bezárólag, kizárólag

azonos infomiációérték adatok kerülhetnek. Ahhoz hogy a gépi adatfeldolgozásra

kerül adatok azonos ..jósági tényezö”-jek legyenek, szükséges, hogy mindazok a

munkamódszerek, amelyek az említett adatokat eredményezték, egységes eredményeket

produkáljanak. Jóllehet bármely nnmkamódszer egyedi eredménye több-kevesebb

munkával áttehetö, átszánütható egy másik rendszerbe, a tömegfeladatok feldolgozásá-

nak igénye az ilyen eg^i'edi átszámításokat
,
átértékeléseket nem tri el. Ezért célszeren a

gépi adatfeldolgozásba bekerül adatokat produkáló módszereket kell egységesíteni.

Az egységesítés célszeren nem ötletszeren kiválasztott feladatokra és nem köz-

ponti elrendelésre kell, hogy történjék, hanem bels szükségszerség1)l fakadva logikai

rendszerben kell végrehajtani. Az egyes rész-munkafolyamatok egymáshoz kapcsolódását,

kölcsönhatását és ismétld jellegét csak és kizárólag a numkafolyamat egészét feltün-

tet folyamatsor elemzése és szintetizálása alapján lehet megállapítani. Ehhez szükséges

egy olyan elméletileg teljes folyamatelemzés és törzsfa kidolgozása, amely felöleli a

szakmai ciklus egészét olymódon, mintha a numkafolyamat végrehajtása a teljes ismeret-

lenbl indulna. A rendszer olymódon építhet fel, hogy a mégis korábbról meglév
adatok —azonos információértékre hozás után— bárhol bekapcsolhatók legyenek.

Az eladottakban szerz kísérletet tett a földtani tevékenység a szakirodalomban

eddig nem ismert mimkafolyamati elemzésére és ennek alapján eg}- szintetikus folyamat-

ábra elkészítésére, amely további részletkidolgozás alapján alapul szolgálhat a földtani

tevékenység mimkafolyamatai egységesítéséhez is.

Végezetül megállapítható volt, hogy az ipari földtan hazai vonatkozásban —f-
ként a meginduló gépi adatfeldolgozás eltt— a szükség és igény a mmikafolyamatok

egységesítésére femiáll és ehhez több elfeltétel máris rendelkezésre áll, míg további

elfeltételek megteremtése a jöv feladatai közé tartozik.

Vereinheitlichuiig dér Arbeitsprozesse in dér industriellen Geologie

l)r. A. K. RlAir.XVI

Zr Bearbeitung von massenhaften Daten und zr I„ösung komplizierter Probleme
und Aufgaben verbreitet sich m dér ganzen Welt die \'envendung mathematischer
Methoden, ebenso wie die masclnelle Datenverarbeitung und Datenspeicherung. Die
Geononiie = industrielle Geologie ist auch wegen dér ihr gestellten gesteigerten Anforde-
rungen gezwnngen. mit imnier grösseren IMengen von Daten zu operieren, die veder im
Alis- noch im Inland mittels traditioneller INIethoden effektiv und zeitgerecht gelöst
verden kimen. Darum ist es notwendig geworden, mathematische IMethoden und die

damit zusammenhángende maschinelle Datenverarbeitung auch auf dein Ciebiet dér
Geologie anzuwenden.

Zr maschinellen Datenverarbeitung kimen ausschliesslich Daten von gleichem
Informationswert gelangen. Dazu, dass Daten — die uiaschinell bearbeitet werden —
den gleichen «Gütewert» habén, ist es erforderlich, dass allé Arbeitsmethoden die diese

Daten geliefert habén, einheitliche Resultate produzieren. Übwohl Einzelresultate verschie-
dener Arbeitsmethoden immer mit mehr oder vreniger IMühe umsetzbar, d. h. in ein ande-
res Sj'stem umrechenbar sind, — kann dér Anspruch dér A'erarbeitung von massenhaften
Daten derartige Einzel-Umrechnungen/Umwertungen nicht mehr hinnehmen. Dement-
sprechend ist es zweckmássig die 5lethodeii, welche die in die maschinelle Datenver-
arbeitung gelangeiiden Daten erzeugen, — zu vereinheitlichen.

Die ^’ereinheitlichimg soll zweckgemáss keine zusaimnenhanglose, beliebig ausge-
wáhlte Themen auf zentrale \'eranlassung enthalten, sie soll und muss aus einer inneren
Xotwendigkeit herauswachsen und in einem einheitlich logischen System durchgeführt
werden.

Die \'erbindung, gegenseitige Wirkung und dér zurückkehrende Charakter dér
einzehien Teil-Arbeitsprozesse kann ausschliesslich nur durch eine Analyse und Synthese
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(ler — (lie Gaiizheit (les Arbeitsprozesses darstellemleii — \’erfahreiireihe erinittelt

werden. Dazu ist eine theoretisoh vollkonimeiie Prozessanalyse und die Ausarbeituiifí

eines solchen Staniinbaumes nötig, die die Gesaintheit des I'aeh-Zyklus entliiilt, undzwar
so, als wíire dér jíanze Arbeitsprozess voni völlig Unbekannten ausgegangen. I)as Systeni
miiss derart aufgebaut werden, dass die bereits früher vorhandenen Daten nach eiiier

(ileichstellnng dér Infonnationswerte an jeder 1)eliebigen Stelle einsehaltbar sein

kimen.
Mit deni (lesagten versncht \'erfasser eine in dér I'achliteratnr liislier nnbe-

kannte — Analyse dér geologischen Tátigkeit, anfgrund dér er das synthetisierende
Prozessdiagramm aufstellt. Xacli weiteren Teil-Ansarbeitnngen kaim dieses Diagramm
als Basis znr \'ereinlieitlichnng dér ganzen geologischen Tátigkeit dieneii.

Abschliessend konnte festgestellt werden, dass in dér indnstriellen (íeologie in

Tiigarn — besonders unmittelbar vor Beginn dér maschinellen Dateiiverarbeitnng — die

Xotwendigkeit und dér Ansprnch dér \'ereinlieitlichnng dér Arbeitsprozesse bestelit, zu
dér bereits inehrere \’oranssetznngen znr ^’erfügnng stehen, die \’orbereitnng weiterer
Bedingnngen ist Anfgabe dér Znknnft.



FÖLDTANI ADATTA ROLAS

OTTUK PHTI'.K*

(3 ábrával)

összefoglalás; A cikk a jelenlegi földtani adattárolási rendszer nehézkes voltára
Uimaszkodva, az adattárolási rendszer korszersítését javasolja. A kérdést különösen
indokolttá és sürgssé teszi, hogy a kutatás megnövekedett volta miatt az Állami Földtani
Intézet adattárába évente 3,5 millió nj adat kerül. ICzeknek az adatoknak a gyakorlat
számára valci felhasználása csak úgy valósulhat meg, ha könnyen hozzáférheten vaunak
tárolva. korszer adattárolás els lépéseként az adatok lyukkártyán való tárolását java-
solja. líhhez szükséges a tárolandó adatok fajtáinak és mennyiségének mérlegelése, a cikk
röviden összefoglalja ezeket és javasolja az adatok két csoportra való osztását. A tárolást
ennek megfelelen szintén két csoiiortban javasolja, mégpedig az általános crvényeket
egy központi adattárban, az i'm. bázis- vagy alajikártyán, míg a részletes vizsgálatok ered-
ményeit az un. részletkártyákofi.

A földtani adatok értékét a tényszer pontosságon kívül azok felhasználhatósága,

st többször tijrafelhasználhatósága adja. Az adatok felhasználhatósága nagymértékben

függ attól, hogy azok milyen könnyen és gyorsan hozzáférhetk. Ezt pedig az adatok

tárolási módja, rendszere dönti el.

Az országban folyó kutatásokból évente megközelítleg 3,5 millió adat kerül a

Földtani Intézet adattárába. Ez egyre sürgetbben veti fel az adattárolás korszersítését.

Az adatok jobb hozzáférhetségére és felliasznáUiatóságára technikailag három
kidolgozott út állhat rendelkezésre: a lyukkártya, a lyukszalag és a mágneses módszer.

A három közül a földtani adatok tárolására eddig a lyukkártya tnik legalkalmasabbnak

és ezért ez terjedt el. Elnye, hogy könnyen kezelhet, készíthet, cserélhet, kiegé-

szíthet és továbbfejleszthet.

IMiiid a három mód az adatok bizonyos rendszer szerinti jelölését igényli. Tekin-

tettel a tárolható adatok igen nagy mennyiségére és arra, hogy egyik jelölési rendszerbl

nem lehet közvetlenül egy másik rendszerbe átmenni —azaz egy jelölési vagy kódrendszer-

változtatás vagy az adatok elvesztését, vagy a teljes adattömeg átdolgozását jelenti -

,

az alkalmazott jelölési rendszernek igen átgondoltnak kell lenni.

A túl részletes adatok tárolása a tárolókapacitás aránytalan és gazdaságtalan

megnövelését, túlméretezését vonja maga után. A ritkán meghatározandó vágj' megha-

tározott adatok vagy adatfajták helye a tárolórendszerben üresen marad. \'iszont indo-

kolt az igény, hogy minden meghatározott adat könnyen hozzáférheten legyen raktároz-

va, hogy egy esetleges feldolgozást minden szempont szerinti gépi iiton lehessen elvé-

gezni. A túl nagyvonalú, a csak átfogó adatok tárolása esetén a késbb esetleg gyakran

felhasználásra kerülk is kimaradnak. így a teljes meghatározott adattömeg gépi fel-

dolgozásra közvetlenül nem alkalmas.

A két látszólag ellentétes szempontot ki lehet elégíteni, ha az összes lehetséges

vizsgálati eredmények számát számításba vesszük, de a tárolásnál felosztjuk tájékoztató

jelleg és részletes adatokra. A tájékoztató jellegek minden esetben egy központi adat-

* Idadva a Magyarhoni Földtani Társulat r.azdaságföldtani Szakosztályának 1067. .si-i

eladóülésén.



O t t l i k : I-öhítani adattárolás
1 19

tárba kerülnek, a részletes adatokat tároló kártyák pedig esetleg maradhatnak a fel-

használónál.

így els feladatként a tárolásra érdemes adatfajtákat és adatok mennyiségét

I
kell eldönteni és meghatározni.

j

Az adatokkal jellemezni kívánt földtani képzdményeket els közelítésben ebbl a

j

szempontból durván két nagy csoportra oszthatjuk. Kzek a iparilag hasznosítható és az
' iparilag nem hasznosítható képzdmények.

Az iparilag hasznosítható anyagokról a földtani, kzettani, rétegtani (slénytani)

jellemzkön kívül a felhasználás szempontjából fontos kémiai, ásvánvtani összetételre,

' a technológiai tulajdonságokra, a készletmennyiségre és minségre vonatkozó már el-

végzett költséges vizsgálatok eredményei is tárolandók. A nagyon ritkán végzett vizs-

gálatokra a tárolás során pedig legalább utalni kell.

Ezeknek az adatoknak a mennyisége és jellege nyersanyagfajtánként bizonyos

mértékben változik. Ezért a tárolandó adatokat célszerbb nyersanyagfajtánként

számbavenni. A nyersanyagként számba nem jöv képzdményekrl csak a földtanilag

meghatározott jellemz adatokat kell tárolni.

Bázislap

Bizonyos, az elfordulás helyére és földtani vonatkozásokra utaló adatok azonban
minden mintánál tárolandók. Eyukkártyás rendszernél ezeket az adatokat ún. alap- vagy
bázislapon tárolnánk. Ezen kell utalni az elvégzett vizsgálatokra is (i. ábra).

Minden adatnál tudni kell az adat származási helyét, ezért az országot célszer

részekre osztani, amely részek mind egy-egy külön jelet kapnának. Minekutána nem
valószín, hogy gcj tájegységnél többre szükség lenne, ez a jel 2 tagból áll (pl. i. Bakony-
hegység, 2 á'értes-hegység ... 22. Kisalföld stb.).

A tájegységeken belül az elfordulási helyet, a kutatólétesítmény helyét nem
kellene külön jelölni, mert a fúrási adatoknál a fúrás jele és száma úgyis rögzítend, ami
az elfordulás helyérl is tájékoztat. Egyik lehetséges és célszer megoldás, amit a néme-
tek is csinálnak az, hogy a térképlap számát, jelét tároljuk, amire a fúrás esik. A fúrás

jelének és számának részére kb. 5 tagii jelölést kell tervezni, mivel azok rendesen bet-
és számkombinációkból állnak. 3 tagú számmal célszer lenne az adatszerzés, fúrás idejét

év pontossággal memorizálni.

Gondolni lehetne arra. hogy a fúrás földrajzi koordinátáit és magasságát is tá-

roljuk, hogy egy fúrás többszöri felhasználása esetén ilyen szempontból is azonos kiinduló

adatokkal bírjon.

Nehézséget jelent, hogy a különböz intézmények, trösztök különböz rendsze-

rekben adják meg a koordinátákat. A megadott koordinátákhoz tartozó rendszer jelö-

lése pedig nehézkes. Ez a kérdés még tovább vizsgálandó.

A fúrás szájának magasságát egyértelmen meg lehet adni minden esetben. Ezt

4 számjeggyel lehet jellemezni.

Hasonlóan a flírás talpmélységét 5 tagú szám adhatja meg.

Minden leírt réteg mélységközét is célszer megadni. Ez o.i m pontossággal max.

5 tagú számjegyet igényel. A hellyel való takarékoskodás miatt meg lehet állapodni

abban, hogy esetleg csak a réteg fekv szint kótáit és a vastagságot tároljuk.

A réteg vastagsága a fenti pontossággal 3 tagú számjeggyel adható meg.

Ezután a képzdmények földtani jellemzése következik sorra. Számszer ada-

tokkal ez majdnem a legkomplikáltabb jelölési, ill. adattárolási feladat.
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Földtani korbeosztást emelet pontossággal a iMÁb'1 (Geokémiai Osztálya által

kidolgozott rendszer szerint 3 számjeggyel lehet megadni. Ihmél pontosabb beosztásra

véleményünk szerint nincs szükség.

A kzettani karakter, jelleg leirását ugyancsak a fenti elv alapján lehet egysége-

síteni. Itt az osztályozás szükséges finomsága, részletessége még sok vitát eredményez-

het. Többé-kevésbé egyetértve a MAI'I (B o h 11 Péter) által javasolt anyaggal a nagy

közetkategóriákat — üledékes, magmás, átalakult 1 tagú számmal, a finomabb meg-

nevezést, pl. pszamitüstól a pelites felé haladva 3 tagú .számmal jelölhetjük, mert i)<>

fajta kzetnél i-i nagy kategórián belül nincs több.

Az eg}es minták, rétegek slénytani adatait csak igen nagyvonalúan, tájékoztaté)

jelleggel tárolnánk, legalábbis az alaplapon. Teljes fannali.sták tárolásához az egész

állat- és növényrendszer fajokig men kódolására lenne szükség, ami rengeteg üresen

maradó tárolóhely kárbaveszését, az egész apparátus felesleges felduzzasztását igényelné.

Részletlapon esetleg ezt is érdemes tárolni megfelel kódrendszerben. így els lépésben

elég csak annak regisztrálása, hogy a mintából történt-e makrofauna-meghatározás

vagy nem vagy. hogy inikrofannára vonatkozóan vizsgálták-e az anyagot vagy sem.

így az slénytanra vonatkozó információk 2 tagi'x számmal megadhatók. (Pl.

egy oszlopon o, ha makrofauna nincs, i, ha makrofaima van, de nincs leírs’a, 2, ha inakro-

fanna-leírás is van. Másik oszlopban mellette ugyanígy a niikrofaunára vonatkozó

adatok.) Kódolási kérdés, hogy pl. o, i, 2-t a makro-, 3, 4, 3-t pedig a mikrofaunára

foglaljuk le és így ezekre az adatokra egy oszlop is elég.

A hidrológiai adatok közül a víz nyugalmi szintjét 4 tagéi számmal lehet megadni,

vagy a felszíntl számítva, vagy abszohit értékben. Egyéb hidrológiai vizsgálatokat eset-

leg egy részletlapon lehet tárolni. Ilyenek a vízadó rétegek mélysége 4, fajlagos hozam 3,

vízhmér.séklet 2, talph 3, geotermikus gradiens 2, elemzési adat 82. a ki'it mszaki adatai

közül az 0 cm 3. cshossz 4, szrhossz 3, niintaszám 2, cementezés-ig 4 tagéi szám-

mal adható meg. Tárolandónak tartjuk a féirás inéidjának jelölését i tagú .számmal (pl.

o magfúrás, i teljes szelvény).

Minden fúrás bázislapján i 2 oszlopban jelölni kell a harántolt hasznosítható

anyagokat (pl. i olaj, 2 szén . . . ii üveghoniok).

Részletlap

Mint már említettük, ha a rétegnek ipari értéke van, vagy egyéb szempontból

részletesebb vizsgálatokat végeztek az anyagon, éigy az eddigieken téil — amely adatok

minden képzdményre vonatkozóan tárolandók — a vizsgálati adatok is megrzendk,
vagy utalni kell arra, hogy milyen vizsgálatok történtek. Egyes vizsgálatok ui. nem nume-

rikus adatokat eredményeznek, tehát ezek számszer tárolása egyébként is nehézkes.

A vizsgálatok nagy részét viszonylag kevés mintán végzik el, tehát ezek számára állandéi

hely lekötése, pl. lyukkártyán sok oszlop üresen maradását eredményezné. Ilyenkor-

véleményünk szerint- a vizsgálat számára elég i ~ i oszlopot fenntartani, amiben csak a

vizsgálat megtörténtét vagy meg nem történtét regisztrálnánk.

Az adatszolgáltatást, feldolgozást eddig a kszénre és a baiixitra dolgozták ki

legrendszeresebben, így itt is ezeket vesszük elsnek.

A kszénnél a minden mintán elvégzett, ún. sorozatvizsgálatok niélységközönként

a következ komponensekre terjednek ki (2. ábra).

Égésmeleg 4 tagú, ftérték 4 tagú, hamu% 3 tagú, illó°.„ (illó összes) 3 tagú,

illó éghet 3 tagú, fajsúly' 3 tagú, nedvesség 3 tagú szám. Ezeken kívül meg szokták

még határozni a következ komponenseket: fix karbon 4 tag, CO, (karb) 2 tag, C (org.)
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3 tag, H 2 tag, X 2 tag. O (org.) 3 tag, S (összes) 2 tag, S (égh.) 2 tag, S (bomba) 2 tag.

Ezak az adatok a részletes lapra kerülnek. Az alaplapon a van — nincs utalás jelzi, bog}-

érdemes-e a részletadatokat keresni.
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2. áhni. K(iszénrészletlap-terv

A hamu összetételének vizsgálatánál kémiai r'iton a következ összetevket

határozzák meg “o'Osan;

Siü„ 3 tag, ALO3 3 tag, Fe,Ü3 3 tag. Caü 3 tag, Mgü. SÜ3 3 tag és egyéb 2 tag.

Elzek az adatok a részletlapokon tárolhatók, míg az alapra a már jelzett módon csupán

a megtörtént vagy nem történt meg jelölés kerül. így csak i oszlopot foglal el a vizsgálat.

A szén technológiai vizsgálatánál elvégzik a kis hfokú lepárlást, amelynek érté-

keit %-osan adják meg. Itt a következ komponenseket jelölhetjük a részletkártyán:

11 2 tag, kátrány 2 tag, félkoksz 2 tag, bomlás víz 2 tag, gáz - veszt. 3 tag. A bázis-

kártyán itt is elég a megtörtént vagy nem történt jelölés.

A hamu olvadását vagy a B u n t e - B a u m -vizsgálattal határozzák meg, ez

megadja a ragadáspontot C° 4 tag, folyáspontot C° 4 tag, súlyveszteség °o'Ot 3 tag, vágy-

óivasztómikroszkóppal végzik a vizsgálatot. Eizzel a módszerrel oxidáló, ül. redukáló

atmoszférában a következ hmérsékletértékeket adják. Zsugorodás kezdete 4, ill. 3 tag,

lágyulás 4 4 tag, olvadáspont 4— 4 tag, folyáspont 4 4 tag, jelleg (rövid— hosszú).

Jellemz vizsgálati érték címmel a következ értékek kerülnek meghatározásra

és tárolandók a részletlapokon:

ill összes (nedvesség) ®ó

C „

S égh. „
égésmeleg ,.

T„
11®

kódszám

3 u“ 3%
3 kódszám 4 tagú szám

4 kai.

2%
3

1

A szénkzettani vizsgálatokra vonatkozóan sem javasoljuk a részletadatok táro-

hisát, csupán azt, hogy ilyen vizsgálat történt-e vagy sem, ami egy oszlopot igényel.
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A szénkészletek számításához, nyilvántartásához a következ adatok megrzésére

van szükség: a telep száma i tag, a telep vastagsága 3 tag, átlagftérték 4 tag, hamu

3 tag, nedvesség 3 tag. térfogatsúly 4 tag. a készletszámítási tömb száma 3 tag. A tömb

kategóriája i tag, a háziskártyán csak i taggal jelölend, hogy készletszámítás történt-e

vagy sejn.

A bauxitoknál mindenesetre tárolandcik az ún. 5 komponenses sorozatelemzés

adatai
(3 . ábra, a e). Hz a következ adatokat szolgáltatja: Al,()., 4 tag, Si()„ 4 tag,

h'e „()3 4 tag, TiOj 3 tag, izz. veszt. 3 tag. Meggondolandc), nem érdemes-e a modult külön

kezelni. Ha igen, az 2 oszlopot vesz igénybe. A báziskártyán csak annyi jelölend, hogy

elemzés készült e vagy sem.
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A fenti sorozatelemzésen kívül a bauxitoknál méjí i«en sokféle vizsgálatot, elem-

zést végeznek. A banxit járulékos elemei közül (nedves elemzés) a következket szók

ták meghatározni: CaO 3 tag, MgO 3 tag, P2O5 3 tag. CO^ 3 tag, C 3 tag, SO^ 3 tag, S 3 tag,

1 ' 3 tag. Cl 4 tag. K„() Xa^O 3 tag. 3 tag, Cr^O^ 3 tag, Mn()._, 4 tag, (ia 4 tag.

Be 4 tag, Zr 4 tag.

A báziskártyán a járulékosaknak meghatározásánál vsak a megtörténtet vagy a

meg nem történtet jelöljük.

Az egyéb nyomelemvizsgálatokra vonatkozéjan elégséges csupán a van vagy nincs

jelölése, mely i tagú számmal jelölhet. Ha részletkártyán ezeket az adatokat is tárolni

akarjuk, akkor az adatok kb. 10 elemet véve 4 tagéi elemzési eredménnyel 40 oszlojiot

foglalnak el.

Az ásványi elemzések röntgenvizsgálatánál szükséges a kvalitatív - kvantitatí\-

megkülönböztetés, ezen ti'il csupán a történt vagy nem történt megjelölést javasoljuk,

mely így lyukkártya esetén niax. két oszlopot igényel. A részletadatok itt külön kódolást

igényelnek, mert nem numerikusán jelentkeznek gc) ásvány számmal való megjelölé.se

esetén az 2 tag.

A termikus vizsgálatok közül külön jelölnék a DTA vizsgálat megtörténtét vagy

meg nem történtét, és külön a derivatográffal végzett vagy nem végzett vizsgálatot.

Itt a részletadatokat külön kell kódolni, mert a vizsgálati eredmények nem tisztán nume-

rikusak.

A banxit technológiai vizsgálatai közül, mivel azokat most értékelik át, az eddig

végzett vizsgálatok egy része valószínleg a jövben elmarad, viszont esetleg újabb

vizsgálatokat írnak el itt csak a feltárási vizsgálat megtörténtének vagy meg nem törté-

nésének tárolását javasoljuk. lizenkívül a vörösiszap-összetétel vizsgálata marad meg
mindenképpen a jelenleg is végzett vizsgálatok közül, amely 3 komponensre terjed ki.

Ha az 5 komponenst számszeren akarjuk tárolni, úgy 20 oszlopot kell erre a célra fenn-

tartani.

Az ülepítési idre vonatkozólag ismét csak igen- nemmel a vizsgálat megtörténtét

jeleznénk. A részletes adat tárolása 3 oszlopot foglal el.

A bauxit-készletszámításhoz lényegében ugyanazok az adatok szükségesek,

amit a kszeneknél már említettünk, azzal a különbséggel, hogy itt négy minségi kate-

gória szerint külön számoljuk a készleteket. Tehát egy oszlopban egytagú számmal a

minségi kategóriát kellene jelölni. A tényleges modulus 4 tag, a vastagság 3 tag, térfogat-

súly 4 tag, tömb területe 5 tag, tömb száma 3 tag, ezenkívül megkülönböztetend a

megkutatottság foka, avagy kategóriája. Ezt is egy taggal lehet megadni. Ha továbbra is

nyilvántartjuk a kénes bauxitokat, úgy jelölend a bauxit kénes vagy nem kénes volta.

Az ércekre vonatkozó adatok változatosabbak, mint az eddigiek, mert elfordu-

lásról elfordulásra változnak a meghatározott alkotók. Ezért ezeket csak áttekinten

adjuk meg, hogy irányértékeink legyenek. A bázisalapon egy oszlopban itt is a vizsgálat

megtörténtét kell jelölni.

A börzsönyi ércesedéseknél a Pb, Zn, Cu, Au, Ag, P'e, Bi, Cd, S komponenseket

határozzák meg, úgy, hogy mindegyikre 4 tagú szám jellemz.

A recski érceknél a Pb, Cu, Zn, P'e, Au, Ag, Se, Sb, Sn összetevkre terjed ki a

vizsgálat, szintén 4 számjegynyi pontossággal.

Rudabányán a meghatározás a következ összetevkre történik; Fe, IMn, Si, Cu,

Ba, CaO, MgO, Cd, Pb, Zn ugyancsak 4 tagú számmal.

A fentiekben csupán els megközelítésben igyekeztünk a földtani kutatóflírások kai

megszerzett adatok számát a tárolás szempontjából meghatározni.

Az összeállítás ebben a formában nem is törekedhet teljességre. Célja az els felmé-

résen túl az, hogv alapot adjon a témában érdekelt különböz szakterületen dolgozó
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szakemberek hozzászólásainak. A kérdés elég átfogó, sürgs és fontos ahhoz, hogy több

ember bevonásával oldjuk meg. Ezekkel a hozzászólásokkal, kritikákkal kiegészítve

éri el az anyag azt a teljességet, hogy a gépi számolásban járatos szakemberek segítségével

a következ lépést meg lehessen tenni. A következ lépés az adatok csoportosítása abból

a szempontból, hogy azok a lyukkártyákon a leggazdaságosabban tárolhatók legyenek.

Ivz más szóval annyit jelent, hogy az adatokat iigy kell csoportosítani, hogy a kártyán

a legkevesebb helyet, oszlopot foglalják el. Pl. a helytakarékoskodás egyik lehetsége a

felüllyukasztás. Hogy erre hogyan és miként van lehetség, annak eldöntéséhez szakem-

berre van szükség.

A továbbiakban a másik nagy feladat az egységes kódrendszer kialakítása. Az

XDK-ban ezt a kaolin- és agyagelfordulásokra már ki is dolgozták és évek óta használ-

ják is.

Az utolsó, de nem legkönnyebb lépés lesz ezen a vonalon a geológusokat arra

rábírni, hogy már a terepi munkánál vegyék figyelembe azt, hogy az adatok kódol-

va lesznek, st a lehetség szerint már a képzdmények leírásánál alkalmazzák a

kódokat.

Könnyebb áttekinthetség miatt az alábbiakban felsorolásszeren összefoglaljuk

a szövegben adattárolás szempontjából figyelembe vett adatfajtákat, ill. vizsgálatokat.

A felsorolásban az adatfajták sorrendje esetleges, tehát nem azonos a lyukkártyán

belvukasztandó sorrenddel.
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Hau \ i l mint ánál soroz a tele mzés I S

járulékos sszel evk mégha I áro-

zása ->3

nyomelt'invizsgála I

röntgen kvali. 2

rémlgen kvanli. 2

DTÁ 2

ilerivalügráf 2

I eehnolé>gia, felt ái'ás 30

\i»rösiszap-össz<’ 1 é l el !^o

ülepítési id '>

készle t szá mit ás 22

Összesei!: 2(50 oszlop

I-'r (‘mintánál jelh'in/.i'í öss/(‘levk
iiK'ghat áro/ása 'lO oszlop

Uészlella|> vizkolat<) vag\- termel fúrásokréd

Vízadó rél(“g mélysége '»

l’ajlagos vízhozam •*

\ ízhtímérsékU'l -

ralplKTmérséklet •*

(
’t(*o termikus gradiens 2

Víz teljes elemzés

remieles 0 em ••

rerimdf^esc*) hossz in

Szurhossz em
Mintaszám -

remenlálás m*ig •

(Jsszosen; I 13 oszlop

Összesen

:

f 70 oszlop



() t t l i k : Földtani adattárolás 127

Storage of geolugical dala

r. OTTI.IK

III Hungary geological researdi has beeii regularly carried on fór loo years. In

recent years the scope of investigation broadened more and more. All information is

deposited at the (ieological Documentation Centre of Hungary, the Hungárián Geological
Institute, Budapest. The depository has been enriched by about 3.5 millión new data
every year. By the present system of documentation the selection of all infonnation con-
ceming a given region seems to be time-absorbing, cumbersome and uncertain. This
fact as íveli as the necessity of facilitating the introduction of up-to-date, rapid, mecha-
nical data-processing requires the modemization of the systems of storage of geolo-

gical data.
There are three advanced methods at our disposal i.e. punched cards, punched

tapes, and magnetic recording. To begin with punched cards seem to be the most suitable

fór geological documentation and have found widest application so far. The reason fór

this lies in the simplicity of its preparation, handling, completion, improvenient and
exchange.

All up-to-date means of recording scientific information require coding of data
according to a certain system. The system of coding needs careful examination. Storing
of too detailed data would necessitate a disproportionate and uneconomical increase of

storing capacity. On the other hand, it is reasonable that all precise infonnation should
be recorded and stored accessibly, to permit mechanical processing fór any possible

interpretation.

In case of recording too open-handedly merely approximate information, possible

details which may later prove to be of value, may be omitted.
The difficulties can be surmounted, if the nuniber of all possible data is taken int

account bút, when recorded, divided int informative, on the one hand, and detailed

data, on the other. Informative data would in everv case be entered int a Central depo-
sitory, while the cards containing detailed information would remain in the possession of

the supplier or user of infonnation. As a first step types and nuniber of data have to be
defined.

From this point of view, geological occurrences may in first approximation be sub-
divided int two large groups i.e. exploitable and non-exploitable ones.

Within the exploitable group, beside geological, petrographical, stratigraphic

characteristics, the results of expensive analyses as to Chemical composition, mineralogy,
technologic parameters, resources and commercial grade must be recorded. Non-routine
analyses or tests should at least be referred to on the respective cards.

Infonnation to be recorded fór each particular sample must be entered int the so-

called base-card on which all the performed analyses and tests are quoted.
The source of information must be given in each particular case. To facilitate this,

the country must be subdivided int regions and districts (2-member index).

\Mthin a district additional reference to source may be provided by symboles and
number of drillings (5-member index). The time of information is given by year (3-member
index)

.

Occasionally, the geographic co-ordinates of- the site of drilling may alsó be in-

dicated. In this case, all data should be given in a unifonn system of co-ordinates and
earlier data converted int the same system (12-members).

The absolute height of each well head must be recorded (4-member index)

.

Bottom-hole depth should alsó be quoted (5-member index).
Depth intervals of each particular bed described should be given with a precision

of o.i m (5-member index).
Thickness of strata may be given by a 3-member index.
Recording of geological age up to stage division requires 5 colunms.
Lithologic and petrographic characteristics can be recorded by a 3-member index

coding them like the geological age.
Paleontological data would nt be recorded on base-cards; only the availability of

analyses of macro- and microfauna would be referred to (i colunm).
Of hydrogeological infonnation only the height of hydrostatic level has to be

indicated (4-member index).
Exploitable mineral bodies cut by drilling would be indicated by a two-member

index. This code would pennit their specification.
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j

The above data occupy 73 coluiims of the base-card, and 7 colmnns are left blank
as reser\ e.

Detail cards would be devoted to particular types of :ninerals. Each analysed
bauxite sample undergoes 12 different analyses including estimation of resers-es, yielding
a figure consisting of a totál of 260 niembers.

Complete ‘'esting of a coal sample includes 7 different analyses characterizable, as

shown by present-day practice, by 179 fig;ires.

Chemical analyses of re samples fül in 40 colunms on a puuched card.

^^’ater-exploratory and -producing drill-holes can be described by a totál of 113
figures.



A STATISZTIKUS SZÁMÍTÁSOK JELENTSÉGE
AZ ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI NYERSANYAGOK KUTATÁSÁBAN

i)r. .iriiÁsz zoi/rÁN*

(2 ábrával)

összefoglalás: Az ipari nyersanyagkutatás során alkalmazott technológiai anyag-
I

vizsgíilat célja a nyersanyag gyakorlati felhasználhatóságának a megállapítása. Módszere:
a megszedett minták állapotának és állapotváltozásainak számszer rögzítése.

A kutatás feldcritö szakaszában a laboratóriumi munka a nyersanj’agtipusok
(mindazon ásványfajták, melyeknek minsége egymástól különbözik, tehát várható
mennyiségüket nem vesszük figyelembe) sokfajta vizsgálati adattal való jellemzésére terjed

ki. Kzeknek a vizsgálati adatoknak a birtokában választhatjuk ki az ipari célokra szóba
jöhet nyersanyagtípusokat és az esetleges elkészítési eljárás módját.

' A kutatás részletes fázisíiban a kiválasztott nyersanyagtípus azonosítása folyik,

a szükséges és elégséges paraméterek megállapítása útján sok minta feldolgozása történik,

az elfordulás típusát (a leggyakoribb nyersanyagtípust) a sok számadat egybevetésével

I

kell megállapítani. Az értékelést statisztikus módszerekkel végezzük, ebben a munkában

I

a számítógépek igen nagy segítséget nyiijthatnak.

I

.\z elmondottak mcg\ ilágitására a tanulmány egy konkrét példát ismertet.

I

Valamilyen ásványos elfordulás ipari értékét két alapvet tulajdonság határoz

I meg; az egyik a nyersanyag minsége, a másik a termelésének gazdaságossága. Bár

ezzel semmi iijat nem mondunk, mégis hangsúlyoznunk kell, hogy egy iparilag haszno-

sítható nyersanyag értékét mindig e két tulajdonság együttes vizsgálata alapján állapit-

I
hatjuk meg.

,

Ennek a szemléletnek megfelelen kell kialakítani a földtani kutatások során a

I

laboratórimnba küldött mintaanyagok vizsgálati metodikáját is. Az ún. technológiai

j

vizsgálatok — tehát azok a laboratóriumi mérések és kísérletek, melyek a nyersanyag

I minségét a felhasználás szempontjából hivatottak eldönteni — éppen ezért némileg

különböznek a csak földtani ismeretek megszerzését szolgáló kutatások anyagvizsgálati

I

rendszerétl. A különbség fleg abban adható meg, hogy míg utóbbi esetben a laborató-

I

riuin feladata a rendelkezésre bocsátott minta összetevinek (alkotóinak) és

I állapotának szabatos jellemzése, addig a technológiai anyagvizsgálat a nyersanyagok

állapotmeghatározásán felül kiterjed a nyersanyag pontosan megszabott körülmények

között a küls hatások folytán fellép állapotváltozásainak megfigyelésére

I
és számszer rögzítésére is.

I

A rendszer, melynek állapotát a laboratóriumi munka során jellemezni

I
kell, mindig a m i n t a, a laboratóriumi környezetben, ezért helytelen, ha az állapot

meghatározásakor a minta származását, az elfordulás keletkezésének körülményeit,

i az elfordulásban a környezettel való kölcsönhatásokat, vagy azok lehetségeit stb. is

1
figyelembe vesszük, mert ezek a tényezk már az elfordulás, mint földtani

i rendszer leírásához szükségesek. Amikor azonban az elfordulás minségét kell a techno-

1 lógiai anyagvizsgálattal eldöntenünk, akkor a terv'szer mintaszedéssel begyjtött

és egyedileg meg\dzsgált minták összessége jelenti azt a rendszert, melynek állapotát és

* l'ladta az MFT Cjazdaságföldtani Szakosztályának 1967. V. 29-i eladóülésén. Készült az

Krc- és Ásványbányászati Központi laboratóriumban.

cldtíu Közlöny
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állapotváltozásait a laboratóriumnak meg kell határoznia. A sok mérésadat értékelése

során már a laboratórium sem támaszkodhat tisztán saját méréseredményeire, mert leg-

alább azt tudnia kell. hogy az egyes minták az elfordulás mekkora térelemét reprezen-

tálják. Az egyedi minták által képviselt mennyiség és minség számszer adatainak

birtokában az elfordulás minségének meghatározása a statisztikus számitási módsze-
rekkel végezhet úgy el, hogy a kialakított vélemény a valóságnak megfelel, igaz legyen.

A statisztikus számításokat úgy kell elvégeznünk, hogy a minség egyértelm rögzítésén

kivül a gazdaságossági szántásokhoz is alapadatokat szolgáltasson.

Az ipari nyersanyagkutatás során a technológiai anyagvizsgálatnak is igazodnia

kell a kutatás lépcsihez, ezért a laboratóriumi munka módszerei is mások a kutatás

felderít és részletes szakaszában. A felderít szakaszban vett minták vizsgálatakor min-

dig az egyedi minta és az ezekbl kialakított típus állapotának és állapotváltozásainak

a megállapítása a cél, ng a részletes kutatás szakaszában a minták bizonvos nagvobb
számú összességéé.

A kutatás felderít szakaszában nyersanyagtípusok vizsgálata

folyik. A nyersanyagtípusok mindazok az ásványfajták, melyek valamilyen anyagi

tulajdonságukban egymástól különböznek, az elfordulás különböz pontjain ismételten

elfordulnak, így az elfordulásban lev anyagok egy-egy csoportját alkotják. A nyers-

anyagtípusok kiválasztásakor azok gyakoriságát nem vesszük figyelembe. A laboratóri-

mnban a nyersanyagtípusokat a lehet legnagyobb alapossággal keU megvizsgálnunk

kémiai, ásványtani, fizikai, dúsítás- és felhasználástechnológiai szempontból, ilyenkor

minden olyan törekvés mely költségmegtakarítási célzattal a vizsgálatok fajtájának és

számának csökkentését kívánja elérni, a nyersanyag értékének megállapítása szempont-

jából károsnak minsíthet, mert megakadályozhatja olyan fellrasználási és értékesítési

lehetségek feltárását, mely az elfordulás gazdaságosságát esetleg kedvezen befolyá-

solta volna.

A nyersanyagtípusok vizsgálati adatainak értékelése végeredményben két szem-

pontból történik. Az egyik aimak megállapítása, hogy a minta által képviselt típus

szóba jöhet-e, mint ipari, vagy mezgazdasági nyersanyag, ül. ahhoz, hogy ilyen módon
értékesíthet leg^’en, müyen dúsítási-nemesítési eljárásokkal kell a minségét megjaví-

tani. A másik a vizsgálatok során nyert niérésadatok — állapotjelzk — közötti össze-

függések meghatározása és a típusazonosításhoz szükséges és elégséges paraméterek

kiválasztása. A sokféle szempont egyvevetéséhez és a bonyolult variáció- és korreláció-

számítások elvégzéséhez a gépi adatfeldolgozás nagy segítséget nyújthat, de a kutatásnak

ebben a fázisában a jól átgondolt kísérletek értékelésében a szakmai intelligenciát semmi-

féle gépi berendezéssel pótolni nem lehet.

Az Ásványbányászat :nködési területén lev ipari ásványok nagy részénél

mind a vizsgálati rendszer kialakításakor, mind az adatok értékelésekor nagy gondot

okoz az, hogv’ a felhasználást eldönt tulajdonságok nem valamelyik hasznos ásvány

mennviségének a függvényei, hanem többnyire a felhasználhatóságot a hasznos ásvány i

mennyisége és állapota együtt határozza meg. Nem számíthatunk tehát arra, hogy —
mint pl. az ércek esetében — a hasznos ásvány (vag\’ annak egyik kémiai alkotója) isme-

retében mintánk összes, fleg technológiai szempontból fontos tulajdonságára követ-

keztetni tudunk, s ebbl ipari értékét kiszámíthatjuk, hanem minden esetben olyan la-

boratóriumi vizsgálatok elvégzésére kényszerülünk, melyek többnyire a felhasználásnál lil,.

alkalmazott technológiát nonnirozott körülmények között utánozzák. Ipari célkutatá- 'ti;.,

soknál elssorban azokat a kémiai, ásványtani és fizikai tényezket keressük, melyek »

ezeket a gyakorlati értékszámokat legjobban befolyásolják, ha pedig ilyen nincs, akkor a i -

szükséges és elégséges paraméterek közé elssorban a technológiai vizsgálati adatokat 9 -

jelöljük ki. Ilyen esetet az alábbi példával mutatunk be. í|-



/ uh ász: .á statisztikus számítások jelentsége 131

A felderít kutatás alatt megszedett minták laboratóriumi vizsgálata alajjján

öntödei célokra alkalmas bentonitelfordulás volt valószínsíthet. A nyersanyagtípusok

részletes vizsgálatát elvégezve, gyakorlati szempontból két tulajdonságnak: a normál-

homokkal elkevert bentonit rleménybl készített szabványos próbatestek nyonió-

szilárdságának és a hkezelés után a szilárdsági értékek megváltozásából szá-

mított regen érái hatóságnak a hasznos ásvány, a montmorillonit %-os
memiyiségétl való függését vizsgáltuk.

A nyersanyagtípusokból és öntödei homokból különböz arányú keverékeket

állítottimk össze és lemértük e keverékekbl készített próbatestek szilárdságát. A mérések

szerint a szilárdság arányosan növekedett a bentonit mennyiségével, de az arányossági

tényez a különböz mintáknál más és más volt. Mivel a különböz keverékekben a

homok egyszer hígítóanyagként szerepelt, a méréssorozatból megállapítható volt a

hasznos ásvány relatív mennyiségének és a szilárdságnak a matematikai összefüggése, de

az már nem, hogy az arányossági tényez változása a különböz minták esetében csak a

változó montmorillonit tartalomnak, vagy ezen felül egyéb tényezknek is tulajdonít-

ható-e. Ezért egy másik összefüggést keresve, most már a szilárdsági értéket a keverékek

montmorillonit tartalmának a függvényében ábrázoltuk és megállapítottuk, hogy a

különböz nyersanyagtípusok adatai két egyenesen helyezkednek el, vagyis a mintáink

között kétféle állapotú montmorillonit volt. Hasonló eredményeket vezetett a regenerál-

hatóságra vonatkozó vizsgálat is. A szilárdság és a regenerálhatóság között azon-

ban már korrelációt megállapítani nem tudtunk, ezek egymástól független vál-

tozók voltak.

A példaként bemutatott esetben — mely a valóságban ennél jóval bonyolultabb

volt — a típusazonosítást célzó vizsgálatokhoz a részletes kutatás fázisában csak a

szilárdság és a regenerálhatóság vizsgálata volt javasolható, a niontmorillonittartalom

meghatározása minden mintában felesleges lett volna, aimak ellenére, hogy a bentonit

ipari értékét elssorban mégis csak a montmorillonit relatív mennyisége határozza meg.

A kutatás részletes fázisában a megszedett minták típusazonosítása folyik

a laboratórimnban, a nyersanyagtípusok értékelése alapján kiválasztott szükséges és

elégséges paraméterekkel. A vizsgálatok célja az elfordulás típusának és a nyersanyag-

típusok mennyiségének a megállapítása és ezzel az elfordulás minségének a jellemzése.

Az elfordulás típusa a leggyakoribb nyersanyagtípus. Megállapítása statisztikus mód-
szerekkel történik.

A statisztikus számítások helyességének egyik igen fontos feltétele, hogy a minta-

vételezés homogén legyen. Mivel ezt elérni a valóságban gyakorlati okok miatt is csak

megközelítleg lehet (ilyen ok pl. az is, hogy a medd kzetekbl összevont mintákat

vizsgálunk), ezért az elfordulás minségének megállapításakor az egyes múlták által

képviselt tömeg- vagy térfogatelemeket súlyozottan kell figyelembe vennünk. így, ha

A minség megállapítása történt az egyes mintáknál, akkor A minségen belül jelölt

A,, A,, . . . A^ . . . minségi osztályokba tartozó anyagféleségek gyakoriságát általános e-

setben a

M:
Hj = — • loo (%-ban)

M
összefüggés adja, ahol Mj mindazon anyagoknak a mennyisége, melyeknek minségi
jellemzje Aj osztályba sorolható, M pedig a vonatkoztatási rendszer tömege.

Ha Aj, Ag-.Aj... minségi jellemzk egyes osztályai Hj^
,
Hó Hj,....

gyakoriságát grafikusan ábrázoljuk, akkor az A paraméterre vonatkoztatott gyakoriság-

függv'ény képét kapjuk. Ezek a legtöbb esetben maximum (Gauss) görbék (esetleg több

maximummal), s a maximumhoz tartozó — tehát leggyakoribb — Aj érték adja az él-

it*
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fordulás típusának A állapotjelzjét. Ha a mintákat több minségi számmal (B, C, . . .) !

jellemeztük, akkor ezeknek gyakoriságfüggA'énj'eirl a további (B^, Cj. . lípusjellem-

zk — és mindazoknak az állapotjelzknek az értéke, melyek A, B, C stb. jellemzkkel a

nyersanyagtípusok vizsgálata szerint összefügg, — valamint az állapotjelzk szórása

közvetlenül leolvasható. A fentiekben példaként ismertetett bentonitelfordulás eseté-

ben a szilárdság (ó) és regenerálhatóság (R) függvényeit az i. ábrán láthatjuk, ahol a

számításokat a lientonitos réteg össztöniegére vonatkoztattuk.

/. ábra. A szilárdság (á) és regenerálhatóság (R) függvényei (számítások a bentonitos réteg óssztómegére

vonatkoznak)
.ább. I. Die Funktionen dér Festigkeit (Si und dér Regenerierbarkeit (A’l (die Berechnungen bcziehen sich

auf die (Icsamtraenge dér bentonitführenden Schicht

A legtöbb esetben a nyersanyag minségét nemcsak egy, hanem két, vagy több

tulajdonság egt’bevetésével állapíthatjuk meg. Ha pl. a nyersanyag minsége A és B

mérésadattól egt'ütt függ (és A nem függ\'énye B-nek), akkor az A és B gyakoriságfügg-

vényei önmagukban a nyersanyag megítélésére nem elegendk. Ilyenkor a fentiekben

ismertetett differenciális (vagA* differencia) jelleg értékek heh'ett helyesebb a gt-akoriság

integrál-függvényeinek a megállapítása. \'agA’is keressük, hogy pl. B állandósága mellett

(B = Bj= konst.) Aj, A,. . . Aj. . határértéknél nagyobb (vagy kisebb) jelzj anyag

mennyisége a kiválasztott vonatkoztatási rendszer mennyiségéhez viszonyítva mennyi.

Ilyenkor az Aj állapotjelz gyakorisága

ÁM,
XJ _ 0

A számításokat ezután valamemiyi B mmségi osztály állandó értéken tartása mellett

elvégezve az A gyakoriságára görbesort iiA-erünk (bentonitoknál ó és R értékekre lásd 2.

ábrát.). Az ilyen ábrákról annak az anyagfajtának a relatív mennyisége, mely az elírt

Ajj és B,^ határértékénél jobb minségxí, közvetlenül leolvasható.

A statisztikus számításokkal lehetség nyílik a mrevaló anyagfajták térbeli

elhelvezkedésének figyelembevételével a bányászatra legalkalmasabb területek kijelö-

lésére is, amit a vonatkoztatási rendszer tervszer variálásával végezhetünk el. (A|^ é-

B|^ határértékeknél jobb minségek gyakoriságának értéke akkor a legnagyobb, ha a
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2. ábra. Uyakorisáíji gorbcsor
.\bb. 2. Reihe dcr Frequenzkiirvcii

il vonatkoztatási rendszer ]\I tömege legjobban megközelíti A|^, K|^,-nál jobb jellemzjíí

il anyagok tömegét.)

A nagy számok törvényei alapján lehet az elfordulás törvényszerségeit is egyér-

K telmen megállapítanrmk.

1 Az ásványbányászati anyagok készletének növelésére és egyúttal minségének

1 megjavítására különösen eredményesen alkalmazható a homogenizálás. Az átlagosítás

í legtöbbször nem egj^szer hígítás (bár az állandó minség termék elállítása még akkor
J is elnyös, ha egyik, vagy másik minségi jellemz átlagának némi csökkenésével jár

l)
együtt), hanem határozott minségjavítás, ha pl. a mvelet folytán A értékének kismérv

j

csökkenése mellett B nagyobb ütemben növekszik. A homogenizálásban rejl lehet-

i ségeket a statisztikus számításokkal tárhatjuk fel. Az ismertetett bentonitelfordulásnál

pl. az ilyen szántások a mr'írevaló készletek több, mint ioo%-os növelésének és a gépe-

sített fejtésnek lehetségeire mutattak rá.

A legtöbb nyersanyagelfordulásunk inhomogén, a minségi elírások pedig nem
( állandóak, hanem a mindennapi élet követelményei szerint sokszor változnak. Ilyen

I

körülmények között a készletek megállapítása és nyilvántartása nehézségekbe ütközik,

mert a készletkiszámítások során sokszor önkényesen megállapított minségi határ-

értékektl késbb, a gyakorlati életben az igények alakulása szerint el kell térnünk.

I

Ennek a nehézségnek az áthidalására a gyakoriság-függvények igen alkalmasak, ezért

fontosnak tartanánk, ha a statisztikus számítások eredményeit a földtani zárójelentések

is mindig tartalmaznák.

A számítások elvégzése azonban sokszor igen nagy uiimka, fleg azért, mert a

legtöbb ásványbányászati terméket a különböz iparágak használják fel, ezeknek pedig

más és más minségi elírásuk van, így igen sokféle számadat feldolgozására, egybeve-

tésére és ábrázolására van szükség. Nagy számú a variáns akkor is, ha a földtani és

bányászati lehetségeket mind vagy akárcsak nagyrészt is figyelembe kívánjuk venni.

Éppen ezért, e nehézségek áthidalására és a számítások megkönnyítésére a gépi adat-

feldolgozás rendkívül elnyösen és várhatólag nagy gazdasági eredményekkel lenne

használható.
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Die Bedeutung dér statistischen Rechnungen in dér Erkundung nach mineralischeii

Rohstoffen

Földtani Közlöny, XCVIII. kötet, i. füzet

t

Z. JUHÁSZ

Die im Laufe nach iiidustriellen mineralischen Rohstoffen durchgeführte tech-

nologische Itlaterialprüfimg bezweckt innner die Feststellung dér praktischen Verwend-
harkeit des betreffenden Rohstoffes. Die Methode besteht in dér zahlenmássigen Feststel-

lung des Zustandes und dér Zustandsverándemngen dér eingesanunelten Proben.
lm Schurfabschnitt dér Erkrmdung soll die Laboratorimnsarbeit eine durch viel-

seitige Untersuchungsangaben erfolgte Charakterisiemng dér einzelnen Rohstofftypen
(d.h. aller Mineralienarten, die sich voneinander unterscheiden, bei denen alsó die höffi-

gen Mengen nicht in Betracht gezogen werden) ergeben.In Keimtnis dieser Untersuchungs-
ergebnisse können die Rohstofftypen, die für industrielle Zwecke in Betracht konimen,
sowie ihre allfáUigen \'orbereitimgsmethoden ausgewáhlt werden.

In jenem Abschnitt dér Erkundung, wenn schon Detailarbeiten ausgeführt werden,
findet die Identifizienmg des gewáhlten Rohstofftypus, die Bearbeitung von zahlreichen

Proben, durch die Feststellung dér nötigen und genügenden Paraméter, sowie die Erfor-

schung des Vorkommentypus (des háufigsten Rohstofftypus) auí Grund dér Korrelation
dér vielen zahlenmássigen Angaben statt. Die Auswertung erfolgt durch statistische

[Methoden. In dieser Arbeit können auch die Computers eine betráchtliche Hilfe leisten.

Zr Veranschaulichung dér obigen Behauptungen wird in de: Studie ein kon-
kretes Beispiel angeführt.
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AZ ORSZÁGOS RITKAFÉMADATTÁR TÁROLÁSI
ÉS ADATVISSZAKERESÉSI RENDSZERE

FÖI.DVARINH VOGF M.- DOMOKOS MIKl/)SXl'C*

(6 ábrával, i táblázattal)

Összefoglalás: A MÁFI Geokémiai Osztáh'áiiak a ritkafémkutatási program kere-
tében az a feladat jutott, hogy az ország összes ritkafémkutatási adatát tárolja és fel-

dolgozza. Kz a feladat számunkra g>-akorlatilag azt jelenti, hogy évente legalább tízezer

minta adatait kell oly módon tárolni, hogy az adatok bármelyike a kívánt szempontok
szerint gyorsan visszakereshet legyen.

Ismertetjük röviden azokat a tárolási rendszereket, amelyek szóba jöhettek a
feladat megoldására, nevezetesen a kartoték-, peremlyukkártya-, gépilyukkártya- és
vizuális Uuikkártya-rendszereket.

Úgy talíiltuk, hogy a célkitzéseinknek a viziuilis lyukkártyarendszer felel meg
[ legjobban. ICnnek a rendszernek elön\’e az egj'szerüség, olcsóság, továbbá az, hogy nincs
I helyigénye.
I Az egyes területegységekben folyó ritkafémkutaUis adatainak értékelésére, korre-

lációs összefüggések, elemeloszlások vizsgálatára peremh'ukkárt3-ás rendszert alkalmazunk.

,
Napjainkban az egyes tudományszakokban egyre inkább érv'ényesül az a törekvés,

il
hogy új megállapitásaikat nagyszámú vizsgálati adatból statisztikus módszerekkel

;i nyerjék. A biológiai, lélektani, orvosi, közgazdasági, szociológiai és egj’éb tudomány-

r- szakok mveli már több évtizede tudatosan és rendszeresen alkalmazzák a statisztikus

p
módszereket.

A geotudományokban az öslénytanosok, majd a mikromineralógusok voltak a

statisztikus módszerek els tudatos alkalmazói.

A geokémikusok, annak ellenére, hogy törvényszerségeiket általában szintén sok

||
megfigyelési és mérési adat alapján állították fel, a statisztikus módszerek alkalmazását

Í

csak mintegv' tiz esztendeje kezdték el. Ala már általánosan alkalmazzák a valószínségi

függvényeket, a korrelációs összefüggéseket, eloszlási modelleket a geokémiában. A geo-

kémiai módszerekkel végzett prospekció is statisztikus eljárásokat vesz igénybe.

A hazai területi ritkafémkutatás többéves programja igen sok vizsgálati eredményt

|]
nyiijtott már eddig is és ezek száma a közvetlen jövben a program kiszélesedése követ-

f|
keztében még lényegesen megnövekszik.

Ha meggondoljuk, hog\' csak a Földtani Intézetben évente 5—6 ezer mintát vizs-

I

gálnak meg 30 nyomelemre, st ugyanerrl a mintáról sokszor gyjtünk egyéb információs

I
adatot is (pl. ásványos összetétel, fkomponensekre kiterjed kémiai elemzés, egyes

I frakciók szinképvizsgálata stb.), akkor megáUapithatjuk, hogy évente 250 ezer infor-

!
inációs adatra kell számitammk csak egyetlen kutatóhelyen. Az eg^'éb kutatóhelyekrl

j

beérkez ritkaelem-eredményekkel ez a szám megsokszorozódik.

I A nagyszámú vizsgálati adat statisztikus értékelésének alapfeltétele az, hog\' az

adatokat rendezett és jól kezelhet formában tároljuk, és adott szempontok szerint fel-

dolgozhatóvá tegyük. Amikor tehát a matematikai módszerek geokémiai alkalmazására

I gondolunk, akkor az els lépés a célszer adattárolási rendszer kidolgozása. Hang-
súlyozottan rámutatunk itt arra, hogy a ritkáié m-adattá-

I runk az adatfeldolgozás elkészít fázisa, és annak elenged-

Klöadva az MFT Gazrtasííggcológiai Szakosztáh'ának 1967. V. 29-i eladóülésén.
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hetetlen alapja, de maga az adattárolási rendszer élesen el-

határolandó a matematikai adatfeldolgozás módszereitl.
A Földtani Intézet Geokémiai Osztályán létrehozott ritkaféni-adattár felállításá-

nál az volt a törekvésünk, hogy az adatfeldolgozás céljaira a legalkalmasabb - de egvben

a lehetségeket is figyelembe vev — tárolási rendszert dolgozzunk ki.

Azt az egyszer adattárolási módot, hogy az összegyjtött adatokat kartonokra

írjuk fel és több számjegy decimális rendszerbe rendezzük, mint nem kielégítt, már
induláskor el kellett vetnünk. Az ilyen rendszer legfeljebb arra alkalmas, hogy bizonvos

területi egységre vagy adott kzettípusra, esetleg ipari melléktermékre adjon vissza-

keresési lehetséget, de nem tud gyors adatszolgáltatást nyiijtani pl. mindazon képzd-
ményekrl, melyekben mondjuk a Be-tartalom nagyobb, mint loo g/t. Ilyenfajta infor-

mációk nagy számára lesz pedig szükségünk a kataszterkészítéskor.

Feltétlenül korszerbb, lyukkártyás megoldáshoz kellett tehát folyamodnmik.

A lyukkártyáknak két fbb csoportja ismeretes, a gépi és a kézi (más néven félmechanikus)

lyukkártyák.

.4 gépi lyukkái'tyák mködési elve

A feldolgozni kívánt adatokat kódolva (számszervé téve) lyukasztással felviszik

a kárt\'ára, amely csak számszen'í adatot tud hordozni, szöveget nem, illetve a szöveget

is csak kódolva, minden bethöz egy számot rendelve. A kártyák rendezését a gép a
,

kártyán lev lyukak elhelyezkedése szerint, mechanikus jelfogóval vagy fotocellával

végzi.
I

Az általunk nyilvántartandó adatok többsége nem alkalmas a kódolásra, gondo-

lunk itt például a minta optikai leírására.

Feladatunk megoldására akkor sem lemie célszer gépi kártyát alkalmazni, ha i'

történetesen rendelkezésünkre állna a gép, hiszen a kikeresett adatokat felhasználni

kívánó geológus számára rendkívül nagy többletmunkát jelentene a kézbe kapott gépi

Kmkkártyákat ,,dekódolni” (azaz a kódszámoknak megfelel fogalmakat egy mutató-

könyvbl kikeresni) és a kívánt adatokat leolvasni.

A kézi lyukkártyák

A kézi lyukkártyák nem tekinthetk csupán a gépi lyukkártj-a egyszersített

vagy akár olcsóbbított változatának. F'el kell ismemimk, hogy más célokra alkalmasak,

más területen lehet sikeresen és gazdaságosan alkalmazni ket.

A kézi lyukkártyák két ftípusra oszthatók: a perenilyukasztásos kártyákra és a

vizuális (fény-) huikkártyákra. A két típus alkalmazási területe eléggé elkülöníthet

egyunástól a tárolni kívánt adatok mennyisége, minsége és a visszakeresési igények

alapján.

Peremi yukkárty ás adattárolás

A peremlyukkártya olyan kartotéklap, amelynek szélén egy, két vagy több lyuk-

sor fut körbe (i. ábra).

A huiknak a kártya széléig -történ megnyitása (kihornyolása) azt eredményezi,

hogy azok a kártyák, amelyeken egy adott lyukat kihornyoltunk, a kártyacsomag azonos

helyzet lyukain átszrt válogatótrl leesnek (2. ábra).

A lyukas szegélyt jelmeznek, a kártya középs, sima részét szövegmeznek
nevezzük. A peremlyukkártya tehát olyan munkaeszköz, amely adatokat, információkat

kétféle formában is tud hordozni.



1- ö l d V d r I n e—D o ni o k o s n é: A yitkafénmdattdr tárolási rendszere 137

r i > í l i r < 1 r r r i i > S 1 > e r

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • H 1 X 1 H

• -

•'

»-

o

• c

I

• c

•-

1
C| V w > X Y

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
í Ü 4 7 1 8*4 7 12 4 7 12 4 7 12 4 7

I. ábra. l’eremlyiikkártya

Fig. I. ICclsje-punched carrt



138 Földtani Közlöny, XCVIII. kötet, i. füzet

i

2. ábra. Peremlyukkártya válogatási elve

Fi«. 2. Principle of sortiug ecige-punched carcis

A közepére gép- vagy kézírással bármit felírhatunk, a felírtak közül pedig az olyan

adatokat, amelyek szerint rendezni kívánjuk a kártyákat, hornyolással is bejelölünk a

jelmeznek a kártyaterv által kijelölt részére. A kártyaterv elkészítésének mimkájáról

itt nem beszélünk, a homyolást kétféle alapelv szerint végezhetjük, ezeket röviden

ismertetjük.

A k ö z V e 1

1

e n (d i r e k t) bejelölésrl akkor beszélünk, ha minden lyukhoz

(kétsoros kártya esetén lyukpárhoz) hozzárendelünk egyet a visszakeresni kívánt szem-

pontok közül. Ilyenkor a kihomyolás a szempont fennállását jelenti. Ennek az eljárásnak

hátránya, hogy a kártya lyukhelyeinek száma korlátot szab a visszakeresési szempontok

számának. Hátrányos az is, hogy sokszor nem elegend, ha a kártyarendszernek feltett

kérdésre csak igen nem jelleg választ kaphatunk. I'eltétlenül elnyéül írhatjuk azon- '

bán a direkt rendszernek, hogy kezelése képzettséget, st úgyszólván gondolkozást sem I

igényel.

IMás a helyzet, ha azok a szempontok, amelyek szerint rendezni akarjuk a kártyákat
|

többen vannak, mint ahány lyukpármik van. Ilyenkor kell a közvetett (ind i-

r e k t) módszerhez folyamodni. A’isszakeresési szempontunk és a kártya bizonyos ki-

hornyolása közé egy közbens lépcst, egy jelzszámot iktatunk. Ezt nevezzük ;

idegen szóval kódolásnak. Ez az eljárás azért gazdaságosabb az elznél, mert 4 lyukpáron !

direkt eljárással 4 fogalom, indirekt eljárással 10 fogalom jelzszáma fér el.

Ha a német, 1 — 2 — 4—

7

felülnyomású kétsoros peremlyukkártyákat használjuk,
;

4 lyukpáron 10, 8 lyukpáron 100, 4n lyukpáron 10" fogalom jelzszámát helyezhetjük el.

Ennél bonyolultabb, hármas számrendszeren alapuló kódolással elérhetünk ennél jóval I

többet

:

Adott számú lyukpáron elhelyezhet információk száma

db lyukpár

4

8

16

I

—

2—4—7 kód hármas kód

10

100

looo
10.000

Sí

6561

531441

43,486.784401
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Az összehasonlító táblázatból láthatjuk, hogy a kártya adattároló képessége szinte

korlátlanul növelhet.

Számunkra a peremlyukkártya-rendszernek az lenne az elnye, hogy maga a

kártya lenne az adattároló karton. Két hátrányát említjük meg;

I. A dírekt rendszert nem alkalmazhatjuk, mert visszakeresend adatmik (min-

tánként) lényegesen több van, mint a szabvány lyukkártya lyukhelyeinek száma. Ada-

tainkra kódrendszert lehetséges ugyan kidolgozni, de a kódolás, átszámítás ilyen adat-

tömeg mellett rendkívül bonyolult és sok numkát igényel.

z. A peremlyukkártyák szélei könnyen beszakadnak és használhatatlanná válnak,

ha sok alkalommal rendezzük ket. Éppen a nagy adattömeg az akadály itt is, mert

egy karton kiválasztásához az összes meglevt minden esetben át kell válogatni.

\’izuális lyukkártyák

A kézi lyukkártyák másik típusa a vizuális lyukkártya. Használatának alapelve

merben eltér az eddig tárgyaltaktól. Míg az egyéb lyukkártya-rendszerek megegyeznek

abban, hog^* minden nyilvántartandó dokumentunmak megfeleltetünk egy kártyát,

addig eg\" fénylyukkártya egyetlen visszakeresési szempontnak felel meg, vagyis pl. 50

db fénylyukkártya 50 db visszakeresési szempont rendezésére alkalmas munkaeszköznek

tekinthet (3. ábra).

A rendszerhez tartozik egy sorszámozott alapkarton rendszer. ^Minden vizsgált

mintáról készítünk egy alapkartont, melynek elre nyomtatott rovatait kitöltve a mintára

vonatkozó összes információs és vizsgálati adatot rögzíthetjük.

Vizuális lyukkártyát annyit fektetünk fel, ahány visszakeresési szempont szerint

kívánjuk rendezni anyagimkat. Alapkarton rendszerünket az országos ritkafém-kutatás

szempontjait figyelembe véve a mellékelt ábra szerint készítettük el (4^, 46 ábra).

Az alapkartouon a következ adatokat rögzítjük:

Mintavétel helye: a teljességre törekvés szempontjából nemcsak közelít helymegjelölés,

hanem a lehetség szerint koordináták is legyenek megadva. (Fiirásoknál koordináta adatok és mélységi
adatok szükségesek.)

Mintagyjtés idpontja:
M i n t a g y ü j t ö neve:
A minta pontos megnevezése és jellemzése: (erre a rovatra még késbb visszatérünk)

A vizsgálati eredmények (elre nyomtatva a ritkaelemek és a felemek vegyjelei,

csak az eredményeket kell mellégépelni)

Egyéb vizsgálati adatok: (kzettani vizsgálatok, ásványvizsgálatok, röntgen stb.)

Az alapkarton rovatait elre nyomtatjuk, igy elérhet, hogj' minden adat mindig

pontosan ugyanarra a helyre kerül. Ilyen kartonról késbb gépi feldolgozás is készíthet,

esetleg bérmunkában megrendelhet.

A kartonon feltüntetett rovatok kitöltésérl keU még néhány szót szólnmik.

Némelyik rovatba sokkal részletesebb megjelöléseket kellene írni, mint amennyi azon a

helyen elfér és amit adott kartonméret mellett biztosítani tudunk számára. Ilyen pl. a

,,minta megnevezése” c. rovat. A vizsgált kzet kielégít részletesség jellemzése a munka
egyik sarkalatos pontja, mert ez minden értékelés alapja. Nem elégedhetünk meg csak

annyival, hogy pl. ,,agyag” vagy ,
.gránit”, hanem a megjelölésnek ki kell térni a genetikai

összefüggésekre, földtani korra, kzetelváltozásokra, színre, makroszkópos jellegekre,

fáciesviszonyokra stb.

Gondolunk arra, hogy a minta kzettani jellemzését a további értékel munka
megkönnyítésére decimális rendszerben adjuk meg. Munkatársaink ki is dolgoztak ilyen

rendszereket, ezekbl most csak egy példán mutatjuk be a lehetséges megoldást.
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A rendszer váza a következ:

I. Magmás közelek
z. Metamorf kzetek
3. Migmatitok
4. Üledékes kzetek

A további beosztást magmás kzetek esetén így folytathatnánk:
1. Magmás kzetek

1 1 . I'Uökristályosodási képzc'idmények
I’. Mélységi magmás képzdménj-ek
13. Telérkzetek
14. \'ulkáni lávaképzdmények
15. Piroklasztiknmok
16. Pegmatilos képzdménj-ek
17. Pneiimatolitos képzdmények
18. Hidrotermális képzdmények
19. Metaszomatikns képzdmények

A to>’ábbi albeosztás bármelyik csopwrton belül a finomabb jellegek felsorolására ad lehetséget;
pl. a 14 számon belül a izi lehetne a gránit és az 1217 például az albitosodott gránit.

A decimális rendszert els vázlatként munkatársaink mind a négy nagy kzet-
csoportra kidolgozták. A földtani kor (emelet) az elbbi rendszertl függetlenül feltün-

tetend.

Az alapkartonon feltüntetett adatok közül visszakeresési szempont lehet bár-

melyik ritkaelem, a minta lelhelye, a kzet vagy érc típusa (decimális száma) ,
valamelyik

földtani kor összes képzdményei. A többi feltüntetett adat (pl. a mintagyjt neve, a

gyjtés idpontja, a kzet fkomponenseinek a mennyiségi adatai stb.) legfeljebb csak
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4b. ábra. Alapkarton, hátlapja

Fig. 4b. Base-canl. (Back)
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kivételes esetben lesz visszakeresési szempont. Ivls tájékozódó felmérésünk szerint

a visszakeresési szempontjaink száma körülbelül 50— 60 lesz.

Az alapkarton rendszer az adatok sorszámozott tárolását biztosítja. A hozzátar-

tozó vizuális lyukkártya-rendszer — mint már az elbbiekben vázoltuk arra szolgál,

hogy adatokat könnyen visszakereshessünk megadott szén:pontok szerint. Ivegyen pl. a

visszakeresés egyik szempontja az, hogy ki kell választanunk mindazon minták kartonját,

melyeken a Ge koncentrációja nagyobb, mint a földkéreg-átlagérték (Klark). Krre a

kiválasztási szempontra készült vizuális lyukkártyán tehát kilyukaszjnk mindazon minták

kartonjának sorszámát, amelyeknél ez a szempont pozitív értelemben teljesül. A sorszám

jelölése a következ egyszer módon történik: A vizuális lyukkártya sorszámozott mezk-
bl áll. A kereskedelemben 7000 és 3500 mezs kártya kapható, mi a 7000 mezsét tartot-

tuk céljainknak megfelelbbnek.

A kártyákat egymás mögé helyezve az azonos számú mezk pontosan fedik egy-

mást. A sorszámozott mezkön a szempontnak megfelel kártyák sorszámait lyukasztással

jelöljük. Ha több visszakeresési szempont egyidej érvényességét keressük, erre is van

mód. Pl. van olyan vizuális kártyánk, melyen a szerves palák kartonjainak sorszámát

hmkasztottuk. Ezt a vizuális kártyát az elbbi mögé helyezve és átvilágítva azonnal

megmondható, hogy melyik sorszámú minták azok, melyeknél a két követelmény

(Klarknál nagyobb Ge-tartalmú szerves pala egyidejleg teljesül). A rendszer tetszés

szerint tovább bvíthet. Esetleg területi megjelölést vagy egy másik elem jelenlétét

választhatjuk további szempontnak. A vizuális lyukkártyák egyidej használatát a

mellékelt ábra (5. ábra) szemlélteti.

Ezzel a megoldással igen elnyösen lehet elemkorrelációkat is vizsgálni, ami

gazdasági szempontból az együttes kinyerés lehetségére ad felvilágosítást, geokémiai

szempontból pedig genetikai következtetéseket tesz lehetvé.

A vizuális lyukkártyarendszernek még egy eddig nem emlitett elnye van
:

gyakor-

latilag korlátlanul bvíthet. Ha egy eddig elhanyagolt lij visszakeresési szempont merül

fel, akkor csak egy lij vizuális kártyát kell elvenni, és rajta az lij szempontnak megfelel

kartonok sorszámát kilyukasztani. Gépi vagy peremlyukkártyánál az ilyen menet-

5. ábra. Vizuális lyukkártj a mködési elve

Fig. 5. Principle of use of feature-punched cards
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1

közbeni változtatás sokszor a kódrendszer megváltoztatásával (tehát az elkészült kártyák

használhatatlanná válásával) járhat.

^lindezek alapján — sematikus egyszersitéssel — táblázatban próbáltuk össze-

foglalni és szemléltetni az eddig leirt rendszerek elnyeit és hátrányait. A függleges

oszlopban felsorolt követelményeknek, melyeket természetesen a saját igényeink alapján

állítottunk fel. láthatóan a fényhaikkártya tesz leginkább eleget (I. táblázat).

j. táblázat

XHlvántartó
rendszer

Értékelési

szempont

Kartoték

ÉyukkárU'a

, kézi válogatási!
génen vál.

'

gépi
1^
1

perem vizuális

A rendszer kapacitása
-t-

-
Költségesség — — 0
-tsszociativ készség + -
Módosithatóság —
Kódolás mellözhetö-e ? __

Adathordozó rongálódása

Jelzések: kedvez: —
,
közepes: o, kedveztlen: —

.

Más követelményeket véve alapul, természetesen nem biztos, hogy ugyanerre a

következtetésre jutnánk.

A vázolt rendszer alapján a ritkafém adattárat felállítottuk. Jelenleg mintegy

12 ooo db minta vizsgálatáról készült alapkarton. Visszakeresési szempontként leg-

inkább az egr-es ritkaelemek gazdaságos koncentráció-intervallmnait választjuk. Az
eddigiekben az alapkarton rendszerünket kb. 20 szempont szerint rendeztük vizuális

kártyák segítségével.

A peremlyukkártyás rendszer is alkalmazást nyer numkánkban, ha nem is a

központ i ritkafém-adattárolásban

.

Egyrészt a ritkafém-kutatás bibliográfiai adatainak tárolására használjuk, más-

részt kutatóink az éppen mimkában lev területek adatainak menetközbeni feldolgozá-

sára használnak olyan peremlyukkártyát, amelyre az adattári alapkarton rovatait

nyomtattuk rá (6. ábra).

így lehetségük nyílik az egyes adatokat olyan részletességgel keresni vissza

saját mintáikon belül, amire a központi adattár fentebb ismertetett rendszere nem nyújt

lehetséget, pl. bizonyos elem koncentrációját nem három, hanem akár 10— 20 inter-

vallumra osztva, kiválaszthatók a minták közül azok, amelyekben a Ge-koncentrációja

25 és 30 ppm közé esik.

System of storage and checking up at Hungary’s rare metál doeumentation centre

M. FÖI^DVÁRI-VOGb-M. DOMOKOS-GO.MBOSI

The individual disciplines increasingly seek to apply statistical methods in order
to dérivé useful infonnation írom the multitude of available analyses.

In earth Sciences paleontology and micromineralogy were the first to introduce
statistical methods, while in geochemistry the conscious application of these methods
can be traced back fór about ten years oníy. Statistical methods are alsó used in geoche-
niical prospecting fór niineral deposits.

The long-tenn programme of metallometric surveying of Hungary’s territory has
yielded hosts of quantitative results, whose amount wiíl yet substantially increase as
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6. ábra. Felülnyomott pcremlyukkártya
Fig. 6. Ovcrprinted edgc-pnnchcd card

10 Földtani Közlöny
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a result of the amplification of tlie programme in the years to conie. In the Hungárián
Geological Institute alone, 5,000 to 6,000 sainples are analysed fór 30 trace eleinents
a year. iNIultiplying 5,000 by 30 by the number of the other laboratories of more or less

eqnal capacity, the annual produce of data may amount to somé 250,000.
A prerequisite of the statistical evaluation of masses of data is the storing of in-

formation in a systeniatic and easily manageable way. First step toward geochemical
application of mathematical methods is to develop the best System of storage of scienti-

fic infonnation. We should like to emphasize that our depository is the irremissible hasis
and preparatory phase of data-processing, though data-storing and data-processing are
to be separated sharply froni one another.’

The documentation of rare metals at the (Geochemical Laboratory of the Hungá-
rián Geological Institute had to be organized by consideration of two important require-
ments i. e. the necessity of being up-to-date and able to yield data (ju the one hand, and
conform to limited financial facilities and to urgency, on the other.

Studying the relevant systems of data-storing led to the following conclusions.
1 . The use of simple files had to be rejected, as recorded data can be checked up

onh' from one point of view i. e. fiiing in normál series.

2. Mechanical punched cards could nt be introduced as the Hungárián Geologi-
cal Institute has no instruments of this kind and the storage and obtaining of the data
recorded could nt be done on temis of commission work. It would nt be reasonable
to use machines even if such were available, fór the decoding of machine-punched cards
would be too cumbersome fór a geologist.

Two Principal types of hand-sorted punched cards are known i. e. edge-punched
cards and feature punched cards. The application of each type can be easily delimited
on the hasis of the inass of infonnation to be recorded and of the needs fór checking up.

3. Recording on edge-punched cards.

An edge-punched card (I'ig. i) is an index card whose edge is puched in two or

more lines.

Opening of a perforation up to the edge of the card will result in a falling off of

the needle pierced through a pack of cards (Fig. 2). This is the basic principle of sorting

cards. Accordingly, an edge-punched card bears infonnation in two different ways i. e.

the data to be recorded are entered int its centre by hand or type-writing, while the

data to be checked up are alsó marked by opening the respective perforation at the edge
of the card.

The use of edge-punched cards would be advantageous fór us because the card
itself records infonnation. However the following two disadvantages caused its rejec-

tion.

a

)

A comfortable, direct system of entering infonnation cannot be used, fór the

size of standard cards is too small fór onr purpose. Development and application of a sys-

tem of codes fór the mass of available data would be too labour-absorbing.

b) li used too frequently, the edges of the edge-punched cards would break in;

and since the entire mass of cards would have to be re-sorted in order to find a single card,

the abundance of infonnation would alsó be disadvantageous.

4. Feature-punched cards (Fig. 3)

The principles of the use of feature-punched cards differ basically from that of

the aforementioned types. Whereas the rest of the punched card systems have the com-
mon feature, that each to-be-recorded infonnation is entered in a separate card, each

feature-punched card represents a single aspect of checking up.

This System requires that the documents to be recorded should be numbered. Fór
the recording of our sainples, a uniform card has been designed (Fig. 4), which can be num-
bered unambiguously, and the jireprinted cohmms render recording nniform.

Feature-punched cards are drawn up in a number corresponding to the number
of aspects, in which the recorded infonnation is to be checked up. On each card the serial

numbers of the relevant samples are pnnched. Fór instance, if checking np is done simul-

taneously fór several aspects, the cards of e. g. ,,organic slate" and ,,super-Clarke Ge
content”, pút behind each other aiid tran.silluminated, will show which samples meet
both requirenients at the saine tinié.

The existeiice of two or more aspects 011 several cards can be exaniined at the same
tinié (Fig. 5.). The feature-punched card has proved most convenient, so that this type

of card is being used in our rare-metal documentation centre. Aspects of research are: geo-

logical age (about 20 cards), given conceiitration of trace eleinents (about 40 cards),

and rock type (about 20 cards).

Fdge-punched cards are used by the scieiitific staff of the Institute partly fór

bibliographic purposes, partly fór detailed study of the areas in question (Fig. 6.).



GÉPI ADATFELDOLGOZÁS AZ OKGT. SZEIZMIKUS
KUTATÁSI ÜZEMBEN

sAcniY c.vokr.v vakc.a

(i ábrával)

Összefoglalás; Az üzemünkben folyó gépi adatfeldolgozási kívánjuk benuitatni,
néhány fontosabb feladat és eredmény ismertetésével.

Az adatfeldolgozás gépesítése kiterjed az üzem mszaki tevékenységére és fejlesz-

tése az igények növekedéséhez és a gazdasiigossági követelményekhez igazodik.

i’zemünkbeii a gépi adatfeldolgozás geofizikai és geológiai mérési adatokra terjed

ki. E munka az adatok elkészítésébl — kigyjtésébl, csoportosításából a számítá-

sok elvégzésébl, az eredmények ábrázolásából, végül ellenrzésébl áll.

A következkben rövid áttekintést kívámmk nyújtani a szeizmikus, gravitációs,

geoelektromos és geológiai adatok gépi feldolgozásáról. A szeizmikus adatfel-

dolgozás a hagyományos fotoregisztrálású és az újabb mágneses jelrögzítés mszerek
anyagára terjed ki. Bár a hag\’ományos mérések mennyisége csökken, a jelenleg rendel-

kezésünkre álló és idnként újra értékelésre kerül szeizmogramok mennyisége fontos-

ságot ad az erre vonatkozó gépi adatfeldolgozás ismertetésének is.

A fotoregisztrálású mszerekkel mért szeizmikus szelvények anyagának feldolgo-

zása a következképpen történik; a mérési vonal adatait — a tengerszint feletti magas-

ságokat és a robbantópontok számait valamint a kijelölt reflexiós beérkezések id-
értékeit lyukszalagra visszük. A lyukszalagot MIXSZK — 2 típusú elektronikus számító-

gép olvassa le és kiszámítja a reflektáló felületeleniek koordinátáit. Ezeket robbantó-

pontok szerinti csoportosításban, továbbá a mérési vonal adatait, szalagra lyukasztja

olyan rendszer szerint, amely lehetvé teszi egy automatikusan mköd ,,Graphomat”

típusú rajzolóberendezés mködtetését. Az eredményszalagokat ilyen berendezés olvassa

le és rajzolja meg a felületelemszelvényt.

E szelvény mindazokat az adatokat tartalmazza, amelyeket korábban kézi fel-

dolgozás eredményeként nyertünk.

A szelvények ellenrzésére sugárizokron diagramokat állítottunk el. Ezek, a

számítások paramétereinek kell meg^’álasztásával — refrakciós és RXP feldolgozásnál

is használatosak.

A kutatási területek sebességadatainak sebességmérésekkel történ felderítése lehe-

tvé tette a szelvénymenti sebességváltozás számításbavételét a szelvényszerkesztésnél.

A 2/67-es kutatási csoport területére sebességtérkép készült, amelynek alapján a

számítógép lineáris interpolálással határozza meg minden egyes robbantópont sebesség-

függvényét és felületelemeit.

Egy-egy kutatási terület mérési anyaga 500—2000 db szeizmogramból áll, amely-

nek áttekintése, hosszabb szelvényszakaszok együttes vizsgálata körülményes. A vég-

eredményül nyert mélységszelvény már csak a kiértékel bizonyos mértékig szubjektív

adatválogatásának eredményét tükrözi. Az összes információk együttes vizsgálatát,

amely a hasznos információk jobb meghatározását segíti el, a reprodukálható regisztrá-

tumok teszik lehetvé.

* Klöadva az Ml'T Oazdasággeológiai .Szakosztályának 1967. V. 29-i eladóülésén.

10*
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Ivzek széleskön'í felhasználása megközelítleg tíz évvel ezeltt kezddött meg,

miután a második világháború alatt kidolgozták a szeizmikus jelek mágneses regisztrálá-

sát. A terepi mérések során nyert mágneses rögzítés szeizmogramok feldolgozására

analóg számítógépeket, i'in. visszajátszó központokat szerkesztettek. A szaklapokban

1956 - 1957-ben jelentek meg az els leírások, illetve hirdetések különböz szeizmikus

központokról.

Az Üzemnek jelenleg 4 francia gyártmányú 24 csatornás mágneses regisztráláséi

mííszere és i CS— 621 típusú visszajátszó központja van. Kz utóbbin — mint a jelenleg

használatos központokon általában - a terepi szalagokról visszanyert jelekkel külön-

böz mveletek végezlietk, úgymint idbeni eltolás (statikus és dinamikus korrekció),

keverés, szrés, szabályozás és összegezések. R mveletek nagymértékben automatizál-

tak. Az éijabb típusokra így a CS — 621-re is jellemz a dominószer felépítés, vagyis a

különböz egységek a célnak megfelelen csoportosítva mködtethetk, és különleges

mveleteket végz egységek beiktatása lehetséges, mint pl. kétváltozós szr, vektor-

szelvény egység, bár az utóbbiakkal egyelre nem rendelkezünk.

A központ a terepi szalagokról lui. korrigált idszelvényeket készít (i. ábra).

b)zek megközelítleg - io°-nál kisebb dléséi réteghatárokra nézve -- mélységszelvé-

nyeknek tekinthetk, az idlépték átszámításával.

Az idszelvényeket nagy dlések esetén is az egyszeres reflexiók olyan redukált t^

szelvényeinek tekinthetjük, amelyeket úgy is nyerhetünk, hogy a szelvények mentén fél

geofonközönként robbantva az egyes robbantóponti beérkezéseket regisztráljuk. A io°-nál

nagyobb dlés réteghatárokat e sajátságok figyelembevételével lehet mélységszelvényen

megszerkeszteni. Az i. ábra ilyen idszelvényt mutat. Az idértékek mentesek a dombor-

zat és a felszínközeli inhomogenitások hatásától és közös sík vonatkozási szintre redu-

káltak. A korrigált idszelvények a szeizmikus információkat szubjektív válogatás nélkül,

teljességükben, jól áttekinthet formában tartalmazzák és ezáltal megbízhatóbb, jobb

értelmezést tesznek lehetvé.

Az analóg idszelvéin*eken kijelölt szintek mélységtranszformációja a szelvény

menti sebességváltozás számításbavételével történik.

Az analóg szelvények korrelációinak digitális számítására és gépi rajzolására

vonatkozó program els változatai is elkészültek és a próbaszámítások megfelelnek

bizonyultak.

Kz évben, helyeztük üzembe a ,,I)avidograph” átíró berendezést, amely a foto-

regisztrálású szeizmogramok mágnesszalagra történ átvitelét teszi lehetvé. így mód
\'an arra. hogy korábban mért szeizmograniokról is készíthessünk korrigált idszelvénye-

ket. Ez az eljárás ugyan lassú, de módot nyi'ijt egy-egy kutatási terület legfontosabb

részeinek összefügg vizsgálatára.

Kísérleteket végeztünk RXP mérési adatok gépi feldolgozására. Az eddigi meg-

oldások kiegészítésére folyamatban van és tervünk szerint f. év végére befejezdik.

A geoelektromos mérési eredmények gépi feldolgozását különösen fon-

tossá teszi a kiértékelknek a megnövekedett mérési kapacitáshoz viszonyított kis lét-

száma. Ennek megfelelen jelenleg a következ feladatok megoldása bizonyult a leg-

fontosabbnak:

1. A szeizmikus vonalakon mintegy 100 ni behatolási mélységgel végzett verti-

kális elektromos szondázások görbéinek kvantitatív értelmezése, INIIXSZK számítógép

alkalmazásával, A kvantitatív értelmezés elvi programját az üzemben dolgoztuk ki,

alapját az elméleti görbeseregekkel történ összehasonlítás képezi. Az eljárás kísérleti

állapotban van, az els kísérletek sikeresek voltak.

2. Sekélyszondázások alapján a szeizmikus vonalak geológiai szelvényeinek meg-

szerkesztéséhez szabvánvosított szelvénvformátumok elzetes megrajzolására programot
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dolgoztunk ki. Ezzel a szondázások anyagának végleges feldolgozása jelentsen meg-
gyorsul, és így a geoelektromos méréseket rövid idközökben követ szeizmikus mérések

operatív iránAÚtásában a geoelektromos szelvények felhasználhatók.

j. Programot dolgoztunk ki tetszleges állomáspont elhelyezéssel és állomáspont

-

sriíséggel végzett tellurikus mérések adatai alapján az izoarea térkép anomáliáinak

számítására és az izoarea térkép ,,Graphomat”-tal történ automatikus szerkesztésére.

Ih'en módon lehetség nyílik a mérések megbízhatóságának figyelembevételével az

egves adatok súlyozására is.

4 . vSpeciáhs elrendezéssel végzett 4 elektródás fajlagos ellenállásmérések esetére

elméleti görbéket számitottmik. A digitális technika lehetvé tette nagyszámú variáció

gyors kiszámítását.

5. Jelenleg vizsgálat tárgyát képezi a hagyományos fotoregisztrálókkal végzett,

tellurikus frekvenciaszondázások regisztrátumainak F o u r i e r analízise. A vizsgá-

latokhoz szükséges F o u r i e r transzformációk számítása is digitális módon történik.

6. Bár hazánkban a tellurikus, ill. a magneto-tellurikus méréstechnikái )an a

mágneses regisztráló mszerek elterjedése csak két-három év múlva várható, a mérési

anvag gépi feldolgozásának elkészítése már idszeríí, és ezt a közeljövben megkezdjük.
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A gravitációs mérések eredményeként nyert B o u g u e r anomáliák

transzformációin alapul a korszer értelmezés. A transzformációk azonban rendkivül

munkaigényesek, ezért ez az elektronikus számítógépek fontos alkalmazási területét

képezi.

Rendelkezünk a magasabb deriváltak meghatározásához szükséges programokkal

is. és ily módon lehetségünk nyílt különböz frekvenciaszréseket végezni az anomália-

rendszerben.

Alkalmazzuk továbbá a lefeléfolytatás módszerét, amelynek Constanti-
n e s c u — B o t e z a t u változata különösen alkalmas gépi számításra. Ily módon a

különböz kutatási területek egyszeri — négyzethálózatra interpolált — leolvasási érté-

keibl mind a különböz niódszer magasabb deriváltakat, mind az analitikus lefelé-

folytatás anomáliáit — 5 különböz mélységre számíthatjuk. Ez utc)bbiakból a mélysé-

geket szelvények mentén és területileg is meghatároztuk.

Elkészületek történtek további számítási programok készítésére is, többek

között az analitikus felfeléfolytatás számítását egyes geometriai alakzatok hatásgörbéinek

földtani, valamint szeizmikus adatok szerint megszerkeszthet 2 és 3 dimenziós össze-

tett szerkezetek hatásgörbéinek — kiszámítását tervezzük.

Elször a felfeléfolytatással kívánunk foglalkozni, mert ennek a mágneses ható-

számításoknál is igen sokoldalú alkalmazási lehetsége van, és emellett a gravitációs

mérési adatokból a regionális hatás újabb módszer kimutatására is alkalmas.

A számítógéppel meghatározott különböz anomália-rendszerek izoanoniália

térképeinek megrajzolása szintén gépi úton történik.

Geológiai vonatkozáséi munkáink közül a fiirási adatok alapján számított és

géppel rajzolt szintvonalas térképeinket említeni meg.

Egy-egy szint térképén kívül vastagság, porozitás térképek, továbbá geológiai

szelvények gépi elállítását tervezzük a közeljövben.

A felsorolt példákkal csak a legfontosabb alkalmazási területeket kívántuk be-

mutatni. A gépi számításokra vonatkozó igény állandó felmérésével a gazdasági követel-

mények tekintetbevételével, az Üzem egész geofizikai tevékenységére kiterjed adatfel-

dolgozási eljárásainkat tovább kívánjuk fejleszteni.

Mechanische Datenverarbeitung im seisniischen Erkundungs-Betrieb des Trusts

für Erdi- und Gasindustrie Ungarns

(;Y. SÁGIlY- K. -YAR(

Xebst Bekanntmachung einiger vvichtigereii Aufgaben und Ergebnissen möchten
ívir die in unserem Betrieb stattfindende maschinelle Datenverarbeitung vorführen.

Die Automatisienmg dér Datenverarbeitung erstreckt sich auf die technische
Tátigkeit des Betriebes und richtet sich nach dem Amvachsen dér Ansprüche und
nach den wirtschaftlichen Anforderungen.
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KOCIl ('.YORCxV*

A digitális számítógépek elterjedése lehetvé tette azt, hogy a geofizikai kutatások-

nál a sok idt igéii5-l számítási mveleteket gépi úton gyorsan és az eddigieknél ponto-

sabban végezzük el.

Míg a gravitációs, mágneses stb. kiértékelésnél az utóbbi lo 13 évben már
digitális számítógépeket alkalmaztak, addig a szeizmikában még midig analóg mód-
szerekkel dolgoztak. A digitális számítc'igépek fejldésével, a nagyseliesség és nagy

tárolókapacitású számítógépek megjelenésével azonban a gépi adatfeldolgozás a szeiz-

mikában is egyre nagyobb tért héidít. Ez az utóbbi 3 évben következett be.

Fel lehet tenni a kérdést, miért csak az utcibbi években került sor a szeizmikában

a digitális számítógépek alkalmazására ? Ennek az oka az, hogy a szeizmikában igen nagy

adatmennyiség tárolásáról és feldolgozásáról van szó. Hiszen ha meggondoljuk, hogy egy

szeizmikus csatorna ideje cca 6 mp, a mintavétel ideje pedig 2 mS, belátható, hogy egy

szeizmogram 72 000 adatot — adatonként 16 bitet számolva — ez 90 000 bitet jelent.

10 szeizmogram egrúdej tárolása esetén ez már közel 1 millió bitet jelent. E^z az adat-

mennyiség igen nagy tárolókapacitást követel meg, nem beszélve arról, hog^* az adatokat

megfelel sebességgel be is kell juttatni a számítógépbe.

A szeizmikus adatfeldolgozásra alkalmas számítógépnek tehát nagy sebesség,

nagy tárolókapacitású és kis hozzáférési idejíí számítógépnek kell leimie. És ez csak az

egeik része a problémának, mert a szeizmikus adatokat megfeiel kéxlrendszerbe kell

átalakítani, hoge' a számítógép az adatokkal számolni tudjon.

Erre a célra olyan digitális szeizmikus berendezést építettek, mely a terepen

felvett adatokat közvetlenül digitális formában rögzíti, nagv sebe.sség magneto-

fonon. Egy-egy szalagra 30— 60 szeizmogram is elfér, s ezek után nem kell mást tenni,

mint a tekercset egy számítógéphez csatlakozó magnetofonon keresztül beadni a szá-

mítógépbe.

Ennek a berendezésnek a mködési elve röviden a következ; robbantás id-
pillanatától kezdden a berendezés sorba letapogatja a szeizmikus csatornákat 1 —24-ig,

..mintát vesz” bellük. Egy-egc’ letapogatás 2 mS-otvesz igénybe, miden egyes minta

nagyságát — mely megfelel a pillanatnyi amplitúdóértéknek - megméri, átkódolja a

számítógépnek megfelel kódba és rögzíti egy nagy sebesség digitális magnetofonon.

A ciklus befejezésével elölrl kezdi a letapogatást.

Ennek a felvételi módnak — mely igen nagy lépést jelentett a szeizmikában -

sok elnye van: gyakorlatilag korlátlan dinamika rögzítését teszi lehetvé lényegesen

kisebb torzítással, tnint bármelyik eddigi módszer.

A számítógépbe került adatokat elször átrendezik ligy, hogy a csatornák egymás

után következzenek, ezután kerül sor a korrekciók elvégzésére és a különböz szrési

eljárások alkahnazására.

A megfelel mveletek elvégzésére a nagy nyugati geofizikai vállalatoknál terje-

delmes programkönyvtár áll rendelkezésre.

* Ivlöadta az MFT ('.azdaságföldtaiii Szakosztályának 1967. V. 29-i eladóülésen.
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A feldolgozás folyamán elször a statikus és dinamikus korrekciókat végzik el.

ezután a jel autokorrekciós függvényét számítják ki, melybl meghatározzák az i'm.

dekonvolúci()S eljárás operátorát. Knnek segítségével az egyes csatornákbé)! ki lehet

küszöbölni a többszörös reflexiókat.

Kz az eljárás igen nagy követelményeket támaszt a számítógépekkel .szemben,

mert az autokorreláciéxs függvény kiszámítása, melyen az egész technika alapszik, soro-

zatos szorzás és összeadásokbé)l áll, melyeket csak akkor lehet rentábilisan elvégezni, ha

a számítéigép nagy sebesség és kis hozzáférési idej. Mivel a .számítógépekbe igen .sok

más a fenti eljárás alkalmazása szempontjából fele.sleges logikai mvelet van beépítve,

célszernek látszott egy gyors összeadc)-szorzó építése, mellyel a fenti mvelet lényegesen

gyorsabban végezhet el. Ezért építettek a nagy nyugati centrumokban konvolvemek

nevezett egységeket, mely lényegében a számítógép-központ kiterjesztését jelenti és 6 db
igen gvors összeadó-szorzó berendezést tartalmaz. Ezzel 6 keresztszorzás és összeadás

végezhet el parallel z niikroszekundumonként,

A kapott dekonvolúciós operátort ezután alkalmazzák a szeizmikus csatornákra

s ily módon kiküszöbölik a többszörös reflexiókat.

Ezek után kerül sor a szrésre, melynek paramétereit a geofizikus határozza meg
a szeizmogram tanulmányozása alapján. Az ilyen módon megtisztított szeizmogramokat

ezek után szelvényrajzolón rajzoltatják le az analóg központoknál szokásos módon.

Hazánkban a M. All. E^ötvös Eoránd (Teofizikai Intézetben foglalkoznak a digita-

lizálás kérdésével.

Kidolgoztunk olyan nu'iszereket, melyekkel digitált felvételeket tudunk készíteni,

ezzel terepen magnetofonos berendezéssel készült szeizmogramokat tudunk digitálva a

számitógépbe adni csatornánkénti visszajátszással.

^Másrészt foglalkozunk olyan programok készítésével, melyekkel a különböz
statikus, ill. dinamikus korrekciók elvégezhetk. Kidolgoztunk különböz szr és auto-

korrelációs programokat, INIIXSZK II. számítógépre, melyeket ki is próbáltunk, és az

eredménvek biztatóak.
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FELADATOK MEGOLDÁSÁRA
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A magyar olajiparban 1966-ban több mint 3 100 000 m földtani célú karottázs

szelvény készült. Átlagosan 50 bit/ni információtartalommal számolva ez azt jelenti.
|

i

hogy az utolsó év alatt készült szelvények 155000000 bit információt tartalmaznak. Is

melynek kevesebb mint i %o-ét használjuk fel a geofizikai interpretáció készitésénél.
I

i

Ez a néhány szám egyértelmen mutatja, hogy hagyományos (kézi) interpretációs I

módszerekkel a nyert információknak csak egy kis töredéke hasznositható. Ez a tény, I

valamint az, hogy az utóbbi években több, az eddiginél lénvegesen bonyolultabb szelvény- ^

kiértékelési eljárást dolgoztak ki, sürgeten veti fel a karottázs adatok gépi interpretá- I

ciójának szükségességét.
jA karottázs szelvények gépi interpretációjának lehetsége a digitális szelvény-

regisztráláson vagy a felvett szelvények utólagos digitális átalakitásán alapul.

A Szovjetunióban, az Egyesült Államokban, Csehszlovákiában és több országban
j

dolgoztak ki különböz tipusú szelvényátalakító berendezéseket. Ezek közül az ún.
j

Elektroscanner automata átalakíté), de léteznek többé-kevésbé automatikus, ún. fél- '

automata szelvénydigitalizáló berendezések is. Ezek többsége mágneses jelrögzités be-

rendezés, amelyeknél biztosított a közvetlen gépbelépési lehetség. Más egységeknél jel-
!

rögzítésre lyukszalagot használnak.

A karottázs szelvény-átalakító fejlesztése mellett - melyeket elssorban a koráb-

ban felvett szelvények digitalizálására, a szelvények újraértékelésére használnak — több

országban, köztük hazánkban is kifejlesztették, ül. fejlesztés alatt áll a digitális szelvény-

regisztráló berendezés. Ezek a berendezések közvetlen a fi'iráson a hagyományos (analóg)

karottázs szelvények mellett regisztrálják magnószalagon vagy lyukszalagon a digitális

szelvényeket, st speciális elektronikus célszánioló gépek segítségével amelyek be

vannak építve a karottázs szelvényez kocsikba — helyszíni interpretációt is végeznek.

A mágneses v. lyukszalagon rögzített szelvényeket ezután kiértékel központokba szál-

lítják, ahol elvégzik azok feldolgozását.

Egyes szakcikkekben olvasható, hogy pl, tengeri vagy más, nehezen hozzáférhet

helyen lev fúrásoknál a digitálisan rögzített adatokat rádió útján továbbítják a ki-

értékel központba.

A gépi feldolgozás fejldésében két egymással párhuzamosan futó irányzat van.

Az egyik a már említett karottázs kocsiba épített célgép, amely a helyszínen végzi a

karottázs szelvények értelmezését. Természetesen az ilyen kis célgép nem tudja elvégezni

a teljes interpretációs munkát, csak egyes, speciális feladatok megoldására szolgál.

Plzeket három csoportra oszthatjuk: z. görbék transzfonnációja, 2. mérések korrekciója,

3 . görbék kombinálása.

Az els feladatcsoportba azokat az eljárásokat soroljuk, melyeknél információ

hozzáadás nem történik. Ilyenek pl. az indukciós szelvény inverziója, szonikns szelvények

és a lyukbség szelvények integrálása.

lUöadta az MFT C.azdasá.ííföliltani íSzakosztályának lyf)?. V. 29 i eladóülésén.
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A másik csoportba tartoznak azok az eljárások, amelyeknél a mért értékeket

valamely elre megadott paraméter vagy mért paraméter alapján korrigálják. Példaként

megemlithet itt — a lyukmér hatás korrigálása a szonikus eljárásnál, az iszaplepény-

hatás korrigálása a gamma-gamma eljárásnál. Természetesen csak egyszer korrekciók

végezhetk. Pl. a látszólagos ellenállásgörbék korrekcióját csak nagy teljesitmény

elektronikus számítógépeken lehet elvégezni.

A harmadik csoportba a különböz szelvények összehasonlításából (kombinálásá-

ból) álló szelvény interpretációs eljárásokat soroljuk. Több ilyen eljárás ismert. Ilyen pl.

az indukciós és szonikus vagy indukciós gamma-gamma eljárások kombináctójára épül
ún. megkülönböztet indikátorgörbe (Ouick look), vagy a szonikus és gamma-gamma
eljárásokon alapuló agyagtartalom meghatározó módszer. Természetesen ezeket az el-

járásokat nem szabad túlbecsülni. Plzek sosem fognak megfelel pontosságú értelmezést

szolgáltatni, ezek csak egyes operatív feladatok megoldását segítik el (pl. teszterezési

helyek kiválasztása), de nem helyettesíthetik a nagy számítógépen végezhet részletes

interpretációt.

A nagy univerzális számítógépeket kb. 1060 óta alkalmazzák karottázs szelvények

feldolgozására. A Szovjetunióban a VNIl Geofizikai Intézetben iqóo-ban kezdték meg a

BKZ interpretációs kísérleteket. Jelenleg 4 átfogó programmal rendelkeznek részben

MINSZK, BESZM típusi'i gépekre. Ezek a következk: i. rétegsor litológiai tagolása,

kollektorok kiválasztása, 2. réteghatárok kijelölése, 3. fajlagos ellenállás meghatározása,

BKZ, laterolog, ill. indukciós eljárások alapján, 4. produktív rétegek kiválasztása, CH
telítettség meghatározása.

Az Egyesült Államokban két rendszert dolgoztak ki. lízek közül az elterjedtebb

az ún. ,,COMLOG”, melyet IBM gépre dolgoztak ki. líz a rendszer egy fprograniból

és 15 szubrutinból (procedéira) áll. B'ontosabb szubrutinok a következk:* meghatá-

rozása konvencionális szelvények alapján, meghatározása fókuszált rendszerek alapján,

R^^ meghatározás, porozitásérték meghatározása, meghatározás.

A COMLOG rendszer i'igy van felépítve, hogy az egyes szubrutinok l)e-

hívását a feladatnak és a földtani viszonyoknak megfelelen a fprogram automati-

kusan vezérli.

Az utóbbi néhány évben a kimondottan geofizikai jellegtí gépi interpretáción kívül

az elektronikus számítógépeket szorosabban vett földtani jelleg karottázs feladatok

megoldására is használják. Ilyen jelleg nimrka — az irodalmi adatok alapján csak

néhány éve folyik, így ma még ezekrl részletes képet nem lehet látni, azt azonban már
ma is el lehet dönteni, hogy e módszerek alkalmazása jelentsen meggyorsítja, pontosabbá

teszi a földtani feldolgozási munkát. A karottázs szelvények gépi feldolgozása lehetséget

nyiijt - többek között - az alábbi feladatok megoldására: a) rétegek határainak ki-

jelölése, b) rétegek azonosítása, cj rétegsorok (szelvényszakaszok) azonosítása, szelvény-

szerkesztés, d) rétegtérképek, vastagságtérképek stb. megszerkesztése, e) fáciesváltozás

vizsgálatok és ezzel kapcsolatos térképszerkesztések, üledékképzdési ciklusok mennyi-

ségi vizsgálata, g) készletbecslés, ezzel kapcsolatos porozitástérképek, telítettségi tér-

képek szerkesztése stb.

A karottázs szelvények gépi interpretációjának problémáival Magyarországon

két intézmény foglalkozik: a Magyar Állami Eötvös Eoránd Geofizikai Intézet, valamint

az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt. A fennálló munkamegosztás értelmében a Geo-

fizikai Intézet alapkutatási problémákkal, valamint a radioaktív karottázs szelvények

* A’t = valódi rétegellcnállás, = ,,kisópórt zóna", ahonnan a fúróiszap az összes mozgé-
kony rétegtartalmat kiszorította, .S„. = viztelítettség.
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interpretációjával foglalkozik elssorban. A Kolajipari Trösztön belül a gépi interpretá-

ciós munkákkal megosztva a Kútgeofizikai és Ipari Geofizikai Osztályok foglalkoznak

Az elbbi elssorban az ellenállás szelvények feldolgozásával kapcsolatos munkákat
végzi (laterolog eltérési görbék leszármaztatása, fókuszált rendszer látszólagos ellen-

állás szelvényekbl valódi ellenállás meghatározása; O-niódszer gépesítése stb.), mig az

Ipari Geofizikai Osztály földtani, ezen belül jelenleg korrelációs feladatok megoldásán
dolgozik.

A közelmúltban készült el két korrekciós program. Az egyik program, melynek
szerzje Deres János, a más területeken használt ún. ..keresztkorrelációs módszer”-
nek a továbbfejlesztésén alapul. Ennek az eljárásnak a lényege a következ: az azonosit-

tandó fi'irásokban leolvasott szelvényindikációkból lépésenként (az egyik szelvényt

méterrl méterre eltolva a másik szelvény mellett) képezzük az összetartozó értékpárok

szorzatának összegét; valamint meghatározzuk a hozzátartozó lehetséges maximális és

minimális szummákat.

ahol : és rtj, a q és s szelvény n számú adata, és As,- ezen adatok nagyság szerinti

sorozata

A korrelációs értékek a o — i tartományban adódnak. A korreláció annál

jobb, minél közelebb van a korrelációs érték a o-hoz; a gyakorlat szerint a jó korreláció

0,4-nél kisebb értékekkel jellemezhet.

A másik eljárás egy valószínség-elméleti meggondoláson alapul. Az összekorre-

lálandó szelvények indikációit kategóriákba osztjuk, és ezek alapján a szelvé-

nyeket lépcss görbékké transzformáljuk. E lépcss görbékbl kiemelve az egyes

lépcshöz tartozó értékeket, logikai igen és logikai nem értékeknek megfelel görbesoro-

kat kapunk.

Az azonosítandó fúrások megfelel görbepárjainál határozzuk meg a találkozási

valószínséget az alábbi összefüggés alapján;

ahol: na lehetséges bitek száma, a 2 ül. az i érték bitek .száma az alap, ül. össze-

hasonlító szelvényen («2 ^ «i), k a találkozási hiba. A korrelációs y-^ érték o- i érték-

tartományban változik, annál kisebb, minél jobb a korreláció.

Miután e módszernél a korrelációs együttható szerepét egy valószmségérték

tölti be, könny szemléltetni a korreláció jóságát. Pl. egy minimum 1,7 • io~® értéke

azt jelenti, hogy kb, 580 000 tetszlegesen egymásra helyezett szelvény közül csak egy

adott volna olyan jó korrelációt, mint ahogy ez a két szelvény összekorrelálódik. Jelenleg

folyik a bemutatott eljárás programjának kibvítése, valamint megkezdtük más eljárá-

sok, köztük a P' o u r i e r - féle harmonikus analízis programjainak ké.szitését a korábban

felsorolt földtani feladatok megoldására.

sn-í-i

i^Qk > -í?* 1)

^ — k) inka.)
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ELEKTRONIKUS SZÁMOLÓGÉPEK ALKALMAZÁSA
A LIGNITKUTATÁS EREDMÉNYEINEK FELDOLGOZÁSÁNÁL

1

I)r. bArdossyxé-ijh.szkovszky ZSI'ZSAXXA*

(4 ábrával)

összefoglalás; A korszer elektronikus számológépek alkalmazása a hazai lignit-

kutatás kiértékelésénél említésre méltó eredményt hozott.
Korszer adatfeldolgozó gépeken oldottuk meg a földtani készletszámitást. Az

adathatározó 80 oszlopos IBM lyukkártya volt. A készletszámitás ily módon is elvégezhet,
akár poUgon, akár háromszög, vágj- akár földtani tömbmódszerrel.

Elektronikus számológépet (Klliott 803/B) alkalmaztunk a telepek iparilag hasz-
nosítható részeinek kikeresésére (Optimum-számitás). Az igt-, gépi úton kikeresett telep-

részeket a külfejtés ter\’ezéséhez szükséges négyzetháló térképen rögzítettük. négyzet-
háló térkép elkészítése automatikusan a kiinduló alapadatok betáplálása után, ugt’ancsak
az PllUott 803/B számológéppel történt.

Igen jó eredménnyel kísérletek történtek fekü- és fedöszintvonalas, valamint vas-

tagságtérképek szerkesztésére. A munkát lyukszalaggal vágj- Ijnikkártyával vezényel-
het automatikus rajzasztallal végeztük el. A térképszerkesztéshez szükséges számító-
sok ugyancsak az Hlliott 803 'B számológépen történtek és az így nyert credményszalagot
használtuk fel a (Iraphomat rajzasztal vezénylésére.

Cikkünkben elssorban a hazai lignitkutatás és a vele kapcsolatos mszaki-
földtani feldolgozás során szerzett tapasztalatainkat kívánjuk ismertetni. Ezek szélesebb

érdekldésre tartanak igényt, mert a lignittel kapcsolatos elektronikus kiértékel mód-
szer esetleg más nyersanyag kutatási eredményeinek feldolgozásánál is felhasználható.

1. Földtani készlet.számitás

A lignitkutatás egyes befejezett szakaszait készletszámítások követik. Eg}'-egy

számítás során feladatunk a fúrásokkal harántolt telepek átlagos minségét és a fel-

kutatott terület földtani készleteit meghatározni, és végül ezeket a készleteket különböz
szempontok szerint felosztani, csoportosítani (megkutatottság, mrevalóság stb.).

E munka igen alkahnas arra, hogy azt számológépek segítéségével végezzük el.

A számológépek igen sokfélék, mégis általában három nagy csoportra oszthatjuk fel

ket. Az els csoportba a mechanikus és elektromechanikus kivitel gépek tartoznak.

A második csoportba azokat a gépeket soroljuk, ahol a kiegészít elektronikus egységek

alkalmazásával magasabb teljesítményeket lehet elérni, míg végül a hannadik csoportban

az elektronika széleskör alkalmazása miatt a gépi folyamatok rendkívül meggyorsulnak.

A földtani készletszámítás matematikailag rendkívül egyszer és ezért ezt a fel-

adatot valamennyi géptípuson megoldhatjuk. A leggyorsabban természetesen a nagy

teljesítmény elektronikus számológépek végzik el a munkát, de a készletszámitásnál

erre a gyorsaságra nincs feltétlenül szükség. Az említett célnak legjobban az ún. adat-
feldolgozó irodagépek felelnek meg (2. csoport). E gépek is rendkívül sok-

félék, de a legtöbbnek közös tulajdonsága, hogy 80 oszlopos lyukkártyával dolgozik,

és a gépek közötti eltérések inkábli mszaki jellegek.

* Hla Ua ai MFT (íazdaiisífíltaui Szakosztályának 11)67. V. 20-i eladóülésén.
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f A So oszlopos lyukkártya, melynek elkészítése a mi geoló^usi hatáskörünkbe

I

tartozik, a legtöbb adatfeldolgozó gépre megfelel, ezért a munkánk alapjául, a lyukkár-

tyás feldolgozást választottuk.

Ez a Hollerith rendszer IBIM lyukkártya 80 oszlopra és minden oszlop lo helyre

I van felosztva. A 10 hely, a tizes számrendszerünk számjegyeinek megjelölését szolgálja

és egymás mellett lév 80 oszlop pedig lehetvé teszi, hogy bármilyen nyolcvanjegy

számot egy kártyára helyezhessünk el. A számjegyeket a megfelel helyen egy-egy lyukkal

kell megjelölni. Mivel a gyakorlatban 80 jegy számok használatára nincs szük.ség,

' minden kártyán csoportosítva, több számot is elhelyezhetünk csupán a csoportok egy-

másutánját, terjedelmét és tartalmát kell megjegyeznünk.

I A készletszámítás elkészítésénél tehát 80 oszlopot iigy kell felosztanunk, hogy a

1 csoportokban a számításokhoz szükséges kiinduló adatoknak helye legyen, de ezenkívül a

számítási eredmények is rákerüljenek a lyukkártyára. A készletszámitásban szerepl

kiinduló adatok nagy része szám, melyeket közvetlenül fel lehet vinni a kártyára. Azo-

kat az adatokat, melyek nem számok, és melyekre a munkánál szükség van, (így pl.

kategóriák jelzése, a fúrást megjelöl községek neve, stb.) ugyancsak rávihetjük a kártyá-

ra számok alakjában, hiszen bármilyen község megjelölése történhet egyezményesen

számjegyekkel is. A betjelzéseknek számokkal való helyettesítése nehezíti a késbbi
felhasználást, miután egy jelkulcsra van szükség, hogy a ,,kódszámok” eredeti jelen-

tését megfejtsük. Elnye viszont ennek az ún. ,,numerikus” ábrázolásnak, hogy minden
géptípuson dolgozhatunk vele, mert a legegyszen'íbb táblázógépek is alkalmasak számok
kiírására, ugyanakkor a betjelzéseket nem minden géptípus tudja érzékelni. A késbbi
felhasználás szempontjából a betk kiírása feltétlenül kedvezbl). Ilyenkor a betjelzés-

nek fenntartott kártyaoszlopban, egy felüllyukasztás jelzi a gépnek, hogy az oszlopban

lév számok betíít jelentenek.

A lyukkártyákba belyukasztott adatok bármikor olvasható számokká alakít-

hatók vissza, mert a táblázó gépek tetszés szerinti példányban ,, kiírják” a lyukkártyák

I tartalmát. A kiíratáson kívül azonban bármikor elvégezhet az alapadatok bizonyos

szempont szerinti rendezése és ezután való kiirattatása is. Ugyanezek a lyukkártyák

vesznek részt a készletszámításban és egy lyukkártya tetszés szerint többször is fel-

használható.

Az új módszer szerinti készletszántást, ahogy ezt a hagyományos kézi módszerek-

nél szokás volt. itt is két lépésben végezzük el. Elször a széntelep átlagos minségét
határozzuk meg, majd ezután jön a tulajdonképpeni készletszámítás. A lyukkártyák

ennek megfelelen kétfélék, átlagszámítási és készletszámítási kártyák.

Az átlagszámítási kártyák elkészítéséhez tudnmik kell, hogy minden telepbl

nagyszámú minta vizsgálata készül. A megvizsgált minták a telep változásától függen
20 — 30 cm-es padoknak a minségét jelentik és hogy az egész telep átlagos minségét meg-

határozzuk, súlyozott átlagszámításra van szükség. IMinden megvizsgált mintának saját

külön lyukkártyája van (i. ábra). Egy teleprl tehát annyi lyukkártyát készítünk,

ahány mintát elemzésre küldtünk. Az elemzési adatok közül természetesen csak azok

kerülnek a kártyára, mely komponensekrl átlagszámítást kívánunk végezni.

A mintakártyán jól látható az adatok elhelyezésének módja.

Az I — j. oszlop a kártya típusának megjelölésére szolgál (átlagszámítási kártya, készletszámítási
kártya stb.i.

3 — 4, oszlopba a község jelét lyukasztjuk (pl, Adács 23),

,3 7. oszlopba a fúrólyukak számát (pl. 156),
8- 10. oszlopot a telepösszlet számjelzésére tartjuk feim (ezt is gyakran kódszámmal kell jelölni,

mert római számok, pl. 111 . telep, nem vihetk kitzvetlenül a kártyára. így a III. telep kaphatja a ,,30”

jelet stb.l.

10 — 12. oszlop a telepösszleten belül az egyes telepeket (amennyiben ilyenek vannak) rendszerint

ugyancsak kódszámokkal jelöli (III. alsó. III. fels telep.-



160 Földtani Közlöny, A'CI7//. kötet, i. füzet

13 17. és 18 2’. oszlopok a vizsgált telcprész mélységközéi tartalmazzák rendszerint centi-

méterben kifejezve, mert a táblázógépek, de a lynkkártják sem veszik a tizedespontot figyelembe i])l.

256,30 m helyeit 25630 lesz lyukasztva a megfelel decimál helyre'.

A kártya továttbi rovatait feleslegesnek tartjuk ismertetni, hiszen ott sor-

ra következnek az elemzési adatok, a megfelel helyen. A kártyák lyukasztását

legjobb, ha a kutatást kiértékel vállalat maga végzi és kontroll után adja tovább

számításra.

Az átlagszámítási kártyán valamennyi elemzési adat belyukasztása után marad
hely. Ide a számítás menete közben a számológépekkel végeztetett számítások ered-

ményeit lyukasztjuk be. (Beszorozhatjuk a minta vastagságát az egyes elemzési értékek-

kel, ez a sorozat a minta elemzésenkénti ,,méterszázaléka”.) Ezután a nag^'számú átlag-

számítási kártyából telepenként egy összegkártyát készíttetünk. Ennek a kártyának a

kártyaterve teljesen azonos az i. sz. kártyáéval, csak elkészítése a gépi számítás közben

történik. Gépi úton összeadatjuk egy-egy telep megfelel méterszázalékait és elosztatjuk
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I. ábra. Átlagszámítási kártya
I'iíi. I. Average-compiiting card

azt a padok vastagságának összegével (azaz a teljes telepvastagsággal)
, így megkapjuk a

telepenkénti átlagminséget. Az osztási eredmények a megfelel minségi rovatokba

kerülnek. Az összegkártyába természetesen bekerül a telepet egyértelmen meghatározó

mélység (3
— 22 oszlop) adata is. Csupán az i -2 oszlop jelölése változik meg jelezve, hogy

most egy más típusú kártya — telepenkénti átlagminség kártya készült el.

A további számításokban már csak ezek a telepenkénti átlagminség kártyák

vesznek részt. Kiszámítható segítségükkel az egész kutatási területre az egyes telepek

átlagos minsége, egy-egy telepösszlet minsége és így tovább.

Ezzel az átlagszámítási munka befejezdött, a kártyák tetszés szerinti csoporto-

sításban és sorrendben kiírhatók. A kiíratáshoz célszer, fejléccel ellátott nyomtatványt

készíteni, melynek rovatbeosztása azonos a kártyaterv beosztásával és ez a táblázó-

gépek számnagyságát is figyelembe veszi.

A további számítás eltt el kell dönteni, hogy milyen készletszámitási módszert

fogtmk alkalmazni. Háromszögmódszer esetén egy-egy tömb minségét három fiirás

átlagértéke határozza meg, földtani tömbmódszemél tömbönként általában töbn fúrás

szerepel. E módszerek alkalmazásánál a tömbök átlagminségét a telepenkénti átlag-

minség kártyákból az elzkhöz teljesen hasonló módon számíthatjuk ki.
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Ismert és elfogadott készletszámítási módszer az úgynevezett poligon módszer
is. Ív módszernél a tömbben csak egyetlen fúrás szerepel, melynek jellemz értékeit egy

bizonyos hatásterületre (a poligon területére) tartjuk érvényesnek. Ivz nagyon leegj-sze-

rsiti a lynkkártyás számítást, mert így a kiszámított telepenkénti átlagminség
egyiittal tömbátlagminséget is jelent. Munkáinknál ezt a módszert követtük, de hang-

súlyozzuk, hogy bármelyik másik készletszámitási módszer is kivitelezhet lyukkártyás

megoldással.

A tömbök átlagminségének ismeretében készülnek lyukasztással a készletszá-

mitási kártyák (2. ábra). Ivzeknek beosztása az elzkhöz hasonló, kiegészítve termé-

szetesen a készletszámításnál szükséges adatokkal. A beh-ukasztandó új adatok között

szerepelnek a kategóriák, mrevalósági csoportok és az egyes tömbök területei is.

2 . ábra. Készletszámitási kártya
Fi'?. 2 . Card fór estimation of reser\-es

A tömb területe számíttatható volna lyukkártyák segítségével is, de a poligon

módszernél egyenletes háló esetén olyan egyszen'í a területmeghatározás, hiszen a terü-

letek az egyenletes hálón belül teljesen egyformák, hogy nem látszott érdemesnek ezt

a szakaszt is gépesíteni. így a tömb területeket planiméterrel lemértük és az eredmény
került a 2. sz. kártyába lyukasztásra.

A geológus és nem a gép határozza meg továbbá, hogy az egyes tömbök milyen

kategóriába kerülnek.

A számítás sorrendjét elírjuk (melyik oszlop melyikkel szorozandó meg) stb. és

ezzel a készletszámítás elkészülhet. A számítás után a készletek csoportosítása és csopor-

tonkénti összesítése az elzkben leírt módon történik. Az eredményeket nyomtatványra
kiíratva befejezést nyer a készletszámítás.

A kártyákat meg keU rizni, mert azokat egy részletesebb kutatás befejezése után,

a területnek újraértékelésénél ismét felhasználják. A kártyákból ezenkívül statisztikai

számításokat is végeznek. E számításokra az i. sz. kártya belyukasztott elemzési adatait

I

használják fel. A statisztikai számítások célja lehet például, hogy egy-egy új kutatási

1
területen a változékony telepek minségeloszlására adatot kapjunk.

1 1 Földtau i Közlöny
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2 . Tervezi feladatok megoldása elektróiiikus számológépekkel

aj Ipari telep vastagság számítása

Egy szénterület, szénmezö földtani kutatásának befejezése után, a terveznek
rendelkezésére áll a kutató vállalat földtani jelentése, mely az egyes telepek teljes vastag-

ságát, térbeli helyzetét és átlagos minségét ismerteti. Az így kimutatott telepek helyen-

ként olyan gyenge minségek, hogy a fogyasztó igényeit nem elégítik ki; a tervez tehát

ezeket a területeket, mint nem mrevaló részket, számításon kívül hagj’hatná. Ha azon-

ban ligníttelepeink szerkezeti felépítését megvizsgáljuk, feltnik, hogy a telepet külön-

féle minség rétegek alkotják, azaz a lignittelepek tiszta szén, agyagos szén, és szenes

agyag padokat tartahnaznak, amelyek vastagsága széles határok között változik. Ugyan-

csak ersenváltozó a padok minsége is. Ftértékük általában — 250 és +2500 kcal/kg,

hamutartalmuk 50—5% között ingadozik. Ezeknek a különböz minség és vastagságú

rétegeknek a változó aránya okozza, hogy a temielvény egyes esetekben nem éri el az

iparilag hasznosítható anyag minimális minségi követelményeit.

Az ilyen helyeken a telep minségének javítását a jövesztés folyamán kétféle

módon lehet elérni. Az egyik módszer a szelektív tennelés, azaz a szén és medd padok

külön jövesztése, a másik a földtani telep vastagságának csökkentése. A szelektív ter-

melés nehézkes, mert a telepet alkotó különböz minség rétegek vastagsága rendsze-

rint nem éri el a jöveszthetség alsó határát és a jövesztgépek teljesítményét rendkívül

csökkenti. Célszerbb a teljes földtani telepbl kikeresni azt az összefügg és maximális

vastagságú teleprészt, melynek minsége még eléri a fog^-asztói minimális értéket. A
telep rossz minségií részeit a fedrétegekhez kapcsolva a hányóra szálhtják, vagy a

fekün visszahagyják. Ilyen esetben vastagságredukciót végzünk, melyhez sok szántásra

van szükség. Korábbi tervezések során fúrólyukanként egyéni mérlegeléssel állapították

meg', hogy a telepnek melyik része hasznosítható. Egyéni mérlegelés esetén ha minden

különösebb matematikai meggondolás nélkül, csak az elírt átlagftérték teljesülésére

ügyelünk — egy telep ipari vastagságának meghatározásához 10—15 számítási

id szükséges, és az így kiválasztott legnagyobb vastagság kb. 10%-al kevesebb az elér-

het maximális vastagságnál. Elliott 803/B számológéppel ez a feladat sokkal elnyöseb-

ben végezhet el.

Ez a számológép (3-ik csoportba sorolható géptípus) az elvégzend mveletek
egymásutánjára vonatkozó utasításokat (programot) éppen tigy, mint a számításhoz

felhasználandó alapadatokat nem lyukkártyáról, hanem lyukszalagról veszi le. A lyuk-

szalag egy olyan papírszalag, melyre egy speciáhs leírógép, nem bett, vagy számot ír,

hanem eg\', 5 egymás alatt lév lyukból álló kombinációt lyukaszt (3. ábra).

Minden szánmak, illetleg minden utasításnak meg van a saját lyukkombiná-

ciója. \'alamennyi utasítást olyan sorrendben, ahogy azokat a számológépnek végre kell

hajtania, belyukasztják egy szalagra (ez a program), de belyukasztják a számításhoz

szükséges kiindulóadatokat is (ez az adatszalag).

^"annak esetek (telepredukció, négyzethálótérkép stb.), melyeknél egN'etlen egy-

szer kell a gépre programot készíteni. Ez a niimka a gépet alaposan ismer szakember

dolga. A program hasonló jelleg munkáknál többször is felhasználható. Az adatszalagon

szerepl adatok leiratási formája, sorrendje a programtól függ, elkészítésénél tehát a

programot összeállító szakember utasításait kell követni. Adatszalagot természetesen

minden iijabb mmikához újat kell készíteni.

A telepredukció matematikai nyelven jól megfogalmazható és a számítások nagy

mennyisége indokolttá teheti a szániológépes megoldást. A számítás eredményeit a gép

kinyomtatja. Mivel további munkákhoz ezek az adatok kiindulásul szolgálnak, célszer
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ezeket mágnesfilmszalagoii rögzíteni. így mentesülhetünk a további számításoknál a

re<lukált telepvastagságoknak, mint alapadatoknak a megadásától.

/• •••••• •• • •• • •••• • •• • •••••
/••••• • •••••
••••• ••• • •• ••• •• • •• ••••oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
•••••• • ••• •••• ••• •• •• • •••••••

,j. ábra. I<yukszalag
Fi^. ,j. Punchfcl tape

! Négyzethálótérkép adatainak gépi számítása

Hazai külfejtéseinknél 70— 90 000 m--re esik egy fúrólyuk és átlagosan, egy fúrás

alapján mintegy félmillió tonna szén helyzetére kell következtetnünk. Tervezési niimká-

hoz ez az ,,adatsrség” nem elegend. A telepadatoknak legalább 10 000 m^-enként

I kell rendelkezésünkre álhii. Ezért a konkrét adatok (fúrások) között ,,valószín” adato-

1 kát keU megadnimk, feltételezve, hogy a telepek lineárisan interpolálhatók a fúró-

I

pontok között. Ezeket az adatokat tartalmazza a négyzethálótérkép. Ez a

' térkép a további tervezés alapja és lényegében egy szabályos sr hálóra vetített való-

i színsíthet adatokat tartalmaz. Korábban ezt a térképet grafikus úton készítettük el,

I

ami igen mmikaigényes feladat volt, mert minden teleprl pontos fekü-fed szintvonalas

1 térkép készült és ezekbl olvastuk le a szabályos hálóra vetített adatokat. A feladat

! számítás útján is elvégezhet és erre ugyancsak Elliott 803/B számológépet használtunk

fel. E számítások pontosabbak és lényegesen gyorsabbak a grafikus módszernél.

E módszer részletesebb ismertetésére itt nem térek ki, csak néhány szóban nieg-

!

emhtem a számítás lényegét. Feltételezzük, hogy három fúrás között a telepek egysrkban
' fekszenek, és e feltételezés alapján, bármely pontban, mely a három fúrás által megha-

tározott háromszögön belül esik, ki tudjuk számítani a telep feküjének-fedjének, ten-

gerszinthez viszonyított helyzetét.

A ,,háromszögek”, azaz azoknak a fúrásoknak megválasztása, melyek között a

legv’alószínbb a telep nyugodt ,,síkszer” települése kimondottan geológiai feladat.

Ezért ezt nem gépesítettük és azt a települési helyzet ismeretében a geológus határozza

meg. A háromszögek meghatározása után azonban a háromszögeket adatszalagon rög-

zítjük, felsorolva mindig azokat a fúrásokat, melyek egy háromszögbe tartoznak. A szá-

mítás telepenként történik.

A számított adatok mágnesfilmen való tárolása lehetvé teszi, hogy a négyzetháló

térkép adataival a továbbiakban minden számítást gépi úton végezhessünk el (pl. ipari

készletszámítás, külfejtések szeletosztása a kívánt széntermelés függvényében, optimális

gépkihasználás stb.).

3. Térképrajzolás elektronikus számológép és lyukszalaggal vezérelt

automatikus rajzasztal segítségével

A földtani kiértékeléshez, éppen úgy, mint a tervezési feladatokhoz bizonyos

rétegrl (telepekrl, víztároló rétegekrl stb.) térképek szerkesztésére is szükség van.

Ezek a fekü, fed, vastagság, vagy minség térképek szemléltetbben ábrázolják a

kutatás eredményeit, mintha az adatokat csak táblázatosán közölnék. Ez a nélkülöz-

hetetlen térképszerkesztés is korszersíthet és az elektronikus számológépek itt is

segítségünkre vannak.

11 *
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Az utóbbi években világszerte kezdenek elterjedni a különböz lyukkártyákkal és

Ivukszalaggal vezérelt rajzasztalok, melyek koordináta utasitások alapján, folvamatos

vonalakat rajzolnak, vagy betket és szöveget írnak.

A Nehézipari Minisztérium számitóközpontjában mköd ,,Graphoniat” rajz-

asztalának felülete 550 x 600 mm és az elkészíthet rajzok maximális nagysága kb.

450 X 500 mm. \'ezérlése lyukszalaggal történik, méh’ lyixkszalagot bármilyen elektro-

niktis számológép elkészíthet, amely lyukszalag kiadására képes. A térképszerkesztéshez

szükséges számításokat tehát mindig egy elektronikus számológép végzi el és azt rajzoló

utasításokká alakítja át. A ,,Graphomat” csupán végrehajtja a kapott utasításokat,

tehát a ,,Graphomat” maga nem számol, ahog\’ azt néha tévesen gondolják.

A térképszerkesztés megoldásánál ugj’anabból az elvbl indultunk ki, mint a

négyzethálókészitésnél. A megrajzolandó felületet (fekü, fed stb.) olyan felületnek fog-

juk fel, mely háromszög alakú sík lapokból áll. Kgy-egy háromszög alakú sík minden

csúcsában egy-egy flírás helyezkedik el. Az így kialakított felület akkor közelíti meg a

valóságot a legjobban, ha a háromszögek összekötésénél, a földtani adottságokat (szin-

klinálisok, antiklinálisok iránya) szem eltt tartottuk. Ez a része a munkának földtani

ismereteket és áttekintést igényel, ezért nem automatizálható. Amint a háromszögköté-

sek rendelkezésünkre állnak, a térképszerkesztés gépesíthet. Egy háromszögön belül a

megrajzolandó izovonalak párhuzamos egyenesként jelentkeznek. Az egyes izovonalak

helyét a háromszög csúcsaiban szerepl fúrásokból interpolálás segítségével az élek mentén
kiszámíthatjuk, ül. az elektronikus számológéppel kiszámíttathatjuk.

Az elektronikus számológép kiszámítja a háromszög élein minden keresett szint-

vonal metszéspontjának pontos koordinátáját és az eredményt lyukszalagon rögzíti.

E számítás csak akkor gyorsítja meg a térképszerkesztési munkát, ha ezeket a koordi-

nátákat nem kell egyenként egy szerkeszt rajzolónak felmérni és az azonos érték
pontokat összekötni, hanem ha ezt gépi úton tudjuk végrehajtani. Erre nyújt lehetséget

az áutomatikus rajzasztal (pl. Graphomat).

A számológépen kiszámolt szintvonalak koordinátáit megfelel fordítóprogram

segítségével az elektronikus számológép rajzoló utasításokká alakítja át. Az utasítások

lyukszalagra rögzítve kerülnek ki a számológépbl és ezeket az utasításokat a Graphomat a

lyukszalagról ,,leolvassa” és a rajzokat elkészíti. A rajzasztalt vezényl Eukszalag a

térkép megrajzolása után megmarad és így ugyanaz a térkép, kívánság szerint többször

is megrajzolható. Készülhetnek azonban e térképek pauszpapírra is és sokszorosításuk

a hagyományos fénymásolással történhet. A Graphomattal szöveget, számokat stb. is

rajzolhatunk a térképekre (4. ábra).

A kézi szerkesztésnél ez a módszer 6— 7-szer gyorsabb, megtakaritható ezenfelül

a másoló rajzoló munkája és a szerkesztés is pontosabb.

Az olajiparnak olyan Graphoniat-ja van, melynek rajzasztala 1200x1400111111.

Ez térképszerkesztésnek legjobban megfelel, st ezen a földtani szelvények rajzolása is

megoldható volna.

*

Az eddigiekben ismertetett munkák tapasztalatait összegezve, azt mondhatjuk,

hogy a számológépek máris komoly segítséget nyújtottak a földtani kiértékelésben, de

további alkalmazási területük szinte korlátlan. Korreláció-számítások, alapadatok tá-

rolása, szelvényszerkesztések, mind megoldhatók és a számológépek nagy segítséget

nyújtanak a földtani kutatás eredményeinek kiértékelésénél.

Az eddig elért szerény eredmények is már világosan bizonyítják, hogy az elektro-

nikus számológépek segítik, gyonsítják és gazdaságosabbá teszik a munkát.
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4. ábra. Automatikuis rajzasztallal szerkesztett fekvöszintvoualas térkép
Fig. 4. Contour-line map of the foot-\í all plotted by automatic plotting desk
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Application of clectronic computers in processing results of* prospecting fór lignité

ZS. BÁRDOSSY-I^IESZKOVSZKY

Wliile Processing geological mformation of lignité prospecting, a nuniber of ope-
rations are carried out by electronic computers.

Of these operations the estiination of geological reserves of lignité has to be men-
tioned in the first piacé. Data-processing machines using 8o-column punched cards seein
to be most snitable. Fór computations two different types of cards have been developed
i.e. one fór deterinining the average qualitr* of lignité bodies as found fór parti-
cular drill-holes (Fig. i) and one fór estimating hgnite reser\*es (Fig. 2). Geological es-

timates of reseiA'es can be done in a number of ways by using these card tj-pes. Any of

the methods such as geological block, triangle or polygon, etc. can be chosen. The author’s
experience has shor\-n, however, that the polygon method is the most snitable fór mechani-
cal computations. Proper computers tabulate the results of reserr*e-estimation, and the
punched cards, mn through the computers, are deposited. Thus, after completion of

detailed prospectmg, they can be used again at any revaluation of the area. In addition,
these cards can be applied to statistical calculations other than reser\*e-estimates.

Electronic computer was used fór solving tasks coimected wdth the draftiug of

projects fór opencast exploitation of lignité seams. Fór instance, on information of the
quaJity of low-grade, bút thick, lignité bodies, that part of the deposit could be located
which still attained the lowest cormnercial grade. This method allows to increase sub-
stantially the commercial reserr-es of an area. The computations have been performed
by the computer EUiot 803/B.

In the opencast-exploited lignité deposits of Hímgary the density of drilling is

I hole per 70,000 to 90,000 m^, and a drill-hole has to be used fór drawing conclusions as

to the conditions of about half a iniUion tons of lignité, on the average. Fór mining de-
sign this density is insufficient. Information should be avaüable fór at least each 10,000
m-. Therefore, ,,probable” data have to be given fór the gaps between virtual data, sup-
posing that betweeii points of drilling the seams can be Imearly interpolated. This in-

formation is contained on square-grid maps. Such a map is the hasis of planning and
contains probable data plotted on a regular dense grid. This task vas alsó solved by using
the computer EUiot 803/B, and the cartograpliic information of this khid is more accurate
and öan be obtained quicker than is the case with plotting by hand.

Both geological reserr-e-estimates and mining design require to prepare foot-rvaU,

hanging vaU and thickness maps fór certain beds (seams, aquifers, etc.). This indispen-
sable cartographic work can alsó be modemized, and electronic computers can help us
here too. Fór this purpose, rve have the automatic plottmg desk “Graphoniat Z 64”
rvhich is controlled by a punched tape from an electronic computer [Elhot 803/B in the
given case]. All calculations necessarv’ fór the preparation of maps are thus carried out
by an electronic computer, vhich converts the results int coordinate order. Fed onto
the automatic plotting desk, this order is visualized on the map. The area to be plotted
is conceived as a surface composed of triangular pláne faces. At each vertex of the indi-

vidual triangular planes there is a driU-hole. ínfomiation yielded by the drill-holes pemiits
to draw the isolines vithin a triangle by ineans of interpolation. The isolines within the
triangle appear in fönn of straight paraUel lines. The electronic computer precisely

finds out the co-ordinates of the points of intersection of the edges of the triangle by each
isoline wanted. IsoUne co-ordinates are converted int plotting-orders by the computer
on the hasis of an appropriate progrannne. These orders are read off the punched tape by
Graphomat which then performs the drawing (Fig. 4).

This operatioii is 6 to 7 times quicker than hand-plotting and more accurate.



GÉPI ADATFELDOLGOZÁS LIGNITKÜLFEJTÉSEK
KÉSZLETSZÁMÍTÁSÁNÁL

FUCHS I’FTKK*

(3 ábrával)

összefoglalás: Az Országos Földtani Kutató cs Fúró Vállalat a Jlükkábránj'— Kmí'id
US a Xagj’rcde lignitterületek készletszámitósát gépi adatfeldolgozással végezte el.

A készletszámitás során — részben a teleptani viszonyokból, részben a kondieiókb<il
adódóan — néhány érdekes probléma vetdött fel.

Bár a készletszámitás folyamatából még nem sikerült a manuális munkát teljesen

kiküszöbölni, a teljes gépesítésnek elvi akadálya nincs. További nagy lehetségek réJTcnek
a gépi számítás alkalmazásában az elfordulások mszaki-gazdasíigi értékelésénél.

1. Bevezetés, célkitzés

\z Országos Földtani Kutató és Fúró \’állalat a múlt éviben két össze-

foglaló jelentésének készletszámítását (a Bükkábrány—Ernd és a Nagyréde lignit-

területekrl) a Budapesti Geodéziai \'állalat adatfeldolgozó gépein, gépi számítással

végezte el.

Ez a módszer a lignitterületek készletszámításában nem líj dolog. A készletszámí-

tás alapvet jellemzi e munkáknál sem különböztek lényegesen az eddig ismertetettek-

tl, hiszen ezeket elssorban a lyukkártyatechnika sajátosságai határozzák meg. IMLnt

a fejldés egy újabb állomása, tartalmaztak viszont olyan újszer mozzanatokat, melyek

érdemessé teszik, hogy külön is foglalkozzmik velük.

I Xémileg eltért a megszokottól maga a feladat. A kiadott készletszámítási

I kondíciók szükségessé tették, hogy jóval több változatban végezzük el a számításokat,

mint az egyébként szokásos. Ú j
megoldást alkalmaztunk néhány részmunka

elvégzésénél is.

A következkben az egész munkafolyamat rövid vázolása mellett részletesebben

fogjuk ismertetni a viszonylag új megoldásokat; anélkül azonban, hogy a már amúg\' is

ismert technikai részletekre kitérnénk.

2. A készletszámítás munkafázisai

A készletszámítás mveleti sémáját az i. ábra mutatja. E sémán négyszögek

jelképezik a számítás egyes állomásait, s legömbölyített keretek az egyes munkafázisokat.

Külön megjelöltük azokat, melyek elve vagy kivitele líj mozzanatokat tartalmaz az eddigi

hasonló jelleg munkákhoz képest.

A számítás alapadatai voltak

;

— az egyes fúrások száma és helykoordinátái,

a fúrásokban észlelt telepek jelzszáma, melyet a telepazonosítás során kaptak,

— a szénmintákon végzett vizsgálatok bizonylatai melyek tartalmazták

a minták származási mélységközét a telepen belül, s a vizsgálati eredményeket (hamu-

Fladva az MFT Gazdaságföldtaui .Szakosztályának 1967. \'. 29-i eladóülésén.
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tartalom, fütérték stb.). A laboratóriumok valamennyi vizsgálati adatot 46,5%-nedves-
ségre átszámítva adták meg, az általános gyakorlatnak megfelelen.

A feldolgozás egyik meghatározó tényezje volt az adatok n a g v s z á 111 a.

A Bükkábrán^'— Ernd területnél kb. 270, a Xag\'réde területnél kb. 160 fúrás 8000 ül.

6000 adatsorát kellett feldolgozni. Elz az adattömeg már csak gépi módszerekkel volt

gazdaságosan kezelhet.

Alapadatok

bizonylatokon

C

C

::

kódolás j)

alapadatok ff
lyukkártyán v\

átszámítás >A

lyukasztás J
l

alapadatok

lyukkártyán

1

átlagszámítás

t 1 1 t y

~

átlagadatok (5 változatban)

f'f
múrevalósági

besorolás 3
készletszámitási egységek

múrevalósági csoportja

H
,

Hiti
készletszámifás

területadatok

>
készletadatok

(mennyiség és átlagminóség 5

változatban, múrevalóság szerinti

bontásban)

I. ábra. A készlctszámítás mveleti sémiija

A szóbajöv módszerek közül a lyukkártyás adattárolást és a hagyománj-os lyuk-

kártyás feldolgozást választottuk. A lyukkártyás adattárolás elnyei ismeretesek;

a feldolgozás módját pedig a rendelkezésre álló géppark és a feladat jellege

szabta meg.

Az alapadatoknak a lyukkártyákon való rögzítése eltt az elkészít nuuika során

a nem számokkal adott alapadatokat természetesen kódolni kellett. Problémát oko-

zott itt (s e probléma jelentsége túlntt a szkén vett kódolási feladaton) a telep-
számozás kérdése.

A számítási mveletek számát, fajtáját lényegesen befolyásolták a területre vonat-

kozó (újonnan kiadott) kondíciók.
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Alapvet elírásuk az volt, hogy a lignitkészleteket eredeti állapotuk-
nak megfelelen kell szánibavenni. Kz azt jelenti, hogy minden elemzési minta telepü-

lési térfogatsiilyával, és az eredeti nedvességre átszámított minségi paraméterekkel

vesz részt a számításokban.

Két probléma jelentkezett ezzel kapcsolatban: Ivgyrészt a szóban forgó területek-

nek, valamint a ^látra— Bükkalja más lignitterületeinek készletszámításai eddig 46,5%
átlagos nedvesség és 1,3 t'm^ átlagos térfogatsúly feltételezésével készültek. Az új elv

szerinti készletszámítás (még ha az a valósághoz közelebb is áll) nem ad lehetséget a már
régebben, más elv szerint számított készletekkel való összehasonlításra, a területek rang-

sorolására.

^Másrészt figyelembe kell venni, hogy a minták túlnyomó többségének térfogat-

súlyát és nedvességét nem határozták meg, s így e paramétereket valamiképpen becsülni

kellett. Eleve kérdéses, hog\' a becslés bizonytalansága ellenére, elegend pontossággal

határozható-e meg az eredeti állapotú szénkészletek mennyisége és minsége.

Úg>- döntöttünk ezért, hogy a készleteket mind az eddigi gyakorlat szerint (1 ,3 t/m^

térfogatsiillyal 0546,5 % nedvességre)
,
mind pedig a kondicióutasítás szerint meghatároz-

zuk. A települési térfogatsúly és tennészetes nedvesség becslését a terület néhány fúrá-

sának mintaanyagán végzett térfogatsúly- és nedvességmeghatározások adataira támasz-

kodva végeztük el.

Mindkét esetben külön meg kellett határoznmik a teljes telepen belül az ún.

,.tisztaszén” készleteket is, ami a lignitnél a 700 kcal/kg-nál jobb ftérték lignitpadok

összességét jelenti. Az állandó nedvesség és térfogatsúly figyelembevételével íg^' egy

..teljes telepi” és egy , .tisztaszén” készletszámitást, a települési nedvesség és térfogat-

súly figyelembevételével pedig egy ,,teljes telepi” és két ,,tisztaszén” készletszámítást

végeztünk: ez utóbbi kett abban különbözött, hogy a 700 kcal kg-os határértéket melyik

nedvességre számított ftértékre vonatkoztattuk.

A telepek átlagminségének meghatározása az egyes fúrásokban (valamennyi fel-

sorolt változatban) nem okozott problémát.

A készletszámítást a ,,legközelebbi pontok módszerével” végeztük el, ahol minden
fúrás minden telepe külön készletszámítási egységet alkot. Indokolta ezt a telepek igen

szeszélyes kifejldése, a telepek g\'akori szétválása, a fúrások szabályos hálóban való

elhelyezkedése, s ez a módszer tette lehetvé a lyukkártyatechnika lehetségeinek teljes

kihasználását a készletek számításánál és csoportosításánál.

Mint minden gépi adatfeldolgozásnál, itt is törekednünk kellett a számítási séma

olyan felépítésére, hog}’ az alapadatok lyukasztása után, manuális munkafázisok közbe-

jötté nélkül folyamatos gépi számítás váljék lehetvé. Ennek teljes meg\’alósítása ezúttal

még nem sikerült, elssorban a rendelkezésre álló géppark korlátái miatt. Az átlagszámí-

tás elvégzése után ugyanis a készletszámítási egységek számított paramétereihez (vastag-

ság és átlagminség) újabb lyukasztási mvelettel kellett további alapadatokat csat-

lakoztatni: a készletszámítási tömbök (poligonok) területét, valamint a szóban forgó

készletszámítási eg>’ség külön meghatározott mrevalósági csoportját, ül. ennek kódjelét.

Ezek közül a poligonok területét — bizonyos elhanyagolással — kézi számí-

tással határoztuk meg, de elektronikus számológéppel a fúrások koordinátáinak ismere-

tében eg\'szeren számíthatók. A készletszámitási egységek mrevalósági be-

sorolását már most is gépi számítással oldottuk meg, de megfelel csatlakozó egy-

ség hiányában ezeket az adatokat is újrahmkasztással kellett a továbbszámítás céljaira

alkalmassá tenni. Nincs azonban elvi akadálya amiak, hogy a jövben —a célnak meg-

felel adatfeldolgozó berendezések (elektronikus számológépek) alkalmazásával^ az egész

készletszámítás, beleértve a készletek csoportosítását, felosztását is, program szerint,

gépi úton történjék.
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3. Üj megoldások a készletszámításban

A telepszániozás és kódolása

Szóban forgó ligtiitelfordulásaink egyik lényeges és érdekes teleptani vonása,

hogy a szénképzdés ideje alatti rendkivül egyenetlen süllyedés folytán kitérjedésükbea

ugyan korlátozott, de igen nagy vastagságot elér meddbetelepülések alakultak ki a

terület egyes részein, anélkül azonban, hogy- a szénképzdés a terület más részén ekkor

megszakadt volna. E meddlencsék szeszélyes elhelyezkedése folytán, s mivel gyakorla-

tilag folyamatos szénképzdéssel számolhatimk, a ,,telep” megszokott fogalma az egész

területet tekintve, problematikussá válik : az egész rétegsor lignit- és meddrétegek bonyo-

lult szövevénye.

A készletszániitás szempontjából olyan egy'ségekre célszer bontani a lignittestet,

melyen belül bizonyos vastagságot meghaladó meddbetelepülés nincs, vagyis melyek

bizonyos értelemben egy telepnek tekinthetk. Olyan jelölésrendszert kerestünk tehát,

mely egv’-egy ilyen egységet egyértelmen jellemez, de emellett kifejezésre juttatja azt

is, hogy ez az egység hogyan kapcsolódik horizontálisan más ilyen egységekhez, és verti-

kális értelemben is megadja helyzetét a többi ,,telephez” viszonyitva.

Segítségünkre volt e jelölésrendszer kialakításában az a tapasztalati tény, hogy

a meddbetelepülések jelenléte nem befolyásolja számotteven a lignitrétegek összvas-

tagságát; egy lignitréteg vastagsága ,,szétválás” eltt körülbelül ugyanannyi, nünt a

szétválás utáni két lignitréteg vastagságának összege. Kiderült, hogy az egész területre

vonatkozóan is meg lehet találni azokat az ,,elemi” telepeket, lignitrétegeket, melyek

a területen belül sehol sem tartalmaznak meddbetelepülést, vagyis nem válnak szét, s

i:ielyek - ha az ket elválasztó meddréteg eg\" bizonyos területrészen nem fejldött

ki — változó csoportosításban az összes többi ,,telepet” felépitik.

E felismerés alapján minden telepet két szám együttesen jellemezhet: az t alkotó

elemi telepek közül a legfelsnek és a legalsónak a sorszáma.

A 2. ábra szemlélteti az elmondottakat: a oi, 02, 03 számú elemi telepek közül

kettnek, ül. háromnak az összeolvadásából keletkezett a 0203, ül. a 0103 számú telep;

az elemi telepek legfels és legalsó résztelepe azonos, ezért jelölésükben sorszámukat

értelemszeren meg kell kettzni.

Az alapadatok átszámítása

A lignitminták települései nedvességét és térfogatsúlyát -- közvetlen meghatáro-

zás hiányában — egyéb minségi paramétereikbl kellett becsühiünk.

Az ehhez hasonló közvetett meghatározások mindig jelentenek bizonyos hiba-

lehetséget. Pontosságuk attól függ, mennyire sikerül felderíteni a becslésre felhasznált

és a becsült paraméterek összefüggésének jellegét, milyen szoros ez az összefüggés, s

milyen pontosan történik numerikus meghatározása.

ú’izsgálataink azt mutatták, hogy a rendelkezésre álló és a becsülni kívánt para-

méterek között valóban van összefüggés, s ez elegenden szoros ahhoz, hogy a becslés

kielégít pontosságú legyen.

2. ábra. A telepszámozás kódrendszere
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Az ismert természetes nedvességíí és térfogatsiilyú minták adatainak elemzése —
a szakirodalomban található megállapításokkal összhangban — azt mutatta, hogy a ter-

mészetes nedvességre számított hamutartalom ill. ftérték és a települési nedvesség,

ill. térfogatsúly összefüggése közel lineáris. Ebbl következen a becslésre közvetlenül

felhasználható, állandó nedvességre számított lignitparamétereknek a becsülni kívánt

nedvességgel és térfogatsúllyal való összefüggése

B, B„
n = Aj -h — ill. t = A, -|-

Cj ^ H - II

alakú törtfüggvény, ahol n a természetes nedvesség becsült értéke, H az állandó nedves-

ségre számított hamutartalom (vagy fütérték), vagyis a becslésre felhasznált, mért para-

méter, Aj, a,, Bj, Bo. Cj, C, pedig állandók, melyek a szén fajtájától és attól a nedvesség-

értéktl függnek, melyre a H értékek vonatkoznak.

Az összefüggések matematikai alakjának ismeretében a rendelkezésre álló adat-

halmazból görbekiegyenlítés segítségével kaphatjuk meg az A, B, C állandók konkrét

értékét. Mivel a hamutartalom meghatározásának pontossága nagyobb, mint a füt-
értékmeghatározásé, célszeren a mért hamutartalmat használhatjuk fel a becslésre.

Az így kapott függvény hagyományos lyukkártyás gépekkel jól kezelhet, bár

kétségtelen, hogy az elektronikus számológépek alkalmazása jelents könnyebbséget

jelent majd.

A lignitkészletek mii re valósági besorolása

A kondicióutasítás szerint a készletek mürevalóságát fúrásonként és telepenként

kellett elbírálni. Négy paraméter értékét kellett ineg\’izsgálni, s ennek alapján a készlet-

számítási egységeket a nyolc mürevalósági csoport valamelyikébe be.sorolni. ív négy

paraméter a következ volt:

— a telep tengerszint feletti magassága,

— vastagsága,

— átlagftértéke,
— fajlagos fedvastagsága.

Egy adott mürevalósági csoportba akkor került egy telep, ha mind a négy paraméterre

nézve kielégítette az erre a csoportra megállapított feltételeket, de a magasabb mre-
valósági csoportra elírtakat nem érte el. A csoportbasorolás így egyszer döntések soro-

zatává egyszersíthet: a legmagasabb csoportnál kezdve s csoportról csoportra haladva

megvizsgáljuk, hogy egy-egy fúrás mely telepei elégítik ki valamennyi feltételt, s minden
telep abba a csoportba kerül, :nelynek feltételeit elször elégítik ki. Éppen ezért a követ-

kezkben csak egy ilyen döntés lefolyását vizsgáljuk; a többi ebbl értelemszeren

következik.

vSemnii problémát nem okoz az els három paraméter vizsgálata, annál inkább

a negyediké, a fajlagos fedvastagságé. Több telep jelenléte esetén vitás lehet ugyanis e

paraniéteniek, mint határértéknek az értelmezése: elegend-e, ha a vizsgált telep feletti

teljes rétegsorra nézve kisebb a fajlagos fedvastagság az elírt határértéknél, vagy meg
kell-e követelnünk ezt a szomszédos telepek közötti rétegsorra is? Ha meggondoljuk,

hogy a fajlagos fedvastagság tulajdonképpen a külfejtés fajlagos költség/fajlagos érték-

viszonyának els közelítése, világossá válik, hogy nem kerülhet magasabb mürevalósági

csoportba az a telep, amely felett egy tetszleges telepet lefejtve, az ottmaradó réteg-

sorra nézve a fajlagos fedvastagság értéke az adott határértéknél magasabb. IMeg kell
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tehát követelnünk e feltétel teljesülését az adott telep talpától minden felette lev telep

talpáig vett rétegsorra is külön-külön.

Az elmondottak értelmében minden fúrás összes telepére a teleppárok közé es
rétegek fig\'elembevételével ki kellene számítani a fajlagos fedvastagságot. Ez, ha több
telep van, igen sok munkát jelent. Kimutatható azonban, hogy a feltételeknek megfe-

lel telepek jóval egyszerbben is kiválaszthatók.

í 2 3 4—
•j. ábra. A kedvez fajlagos fedövastagságfi telepek kiválasztása egy fúrásban. Jelmagyarázat:

/. = fajlagos fedvastagság, ó = telepvastagság, i., 2., 3.: az értékelés fázisai, 4. b:
a fajlagos fedvasta.gságra vonatkozó határérték

Tekintsük a 3. ábrát. A koordinátarendszer függleges tengelyére a három másik

feltételnek megfelel telepek vastagságát mértük fel egymás alá, s a telepvastagságok

fölé téglalapokat szerkesztettünk i'xgy, hog\' a téglalap másik oldala a fels szomszédos

telep talpáig számítható fajlagos fedvastagsággal legyen arányos. Ha L a fajlagos fed-

vastagságra vonatkozó határérték, a feltételt kielégít telepeket a következképpen ke-

ressük meg

:

Kiválasztjuk azon szomszédos téglalapok határvonalait, melyek közül az

alsó túlnyiilik a feltétel (L) vonalán, a fels viszont nem. Minden esetben hozzávesszük

ezekhez a legfels téglalap fels határvonalát, s ha a legalsó telep nem nyúlik ti'il a fel-

tétel (L) vonalán, ennek alsó határvonalát is.

— A kiválasztott vonalak közé es téglalapok területét egj'-egy téglalappá ki-

egyenlítjük.

— Az így kapott új téglalapok ábráján ismét megkeressük azokat a határvonala-

kat, melyek felett L-nél kisebb alatta pedig Z.-nél nagyobb magasságú téglalapok vannak.

— Ismét kiegyenlítjük a területeket stb.

Az eljárást addig folytatjuk, amig csak lehet. Ha csak egy téglalap marad, vala-

mennyi telep vagy megfelel a követelményeknek, vagy nem felel meg, aszerint, hogy

a téglalap magassága nagyobb vagy kisebb L-nél. Ha két téglalap marad az ábra végs
állapotában, a határvonal feletti telepek megfelelnek, az alatta levk nem.
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\

‘ Az így szemléi Letett eljárás kiválóan alkalmas arra, hogy ennek alapján elektroni-

w kus számológépet programozzmik, s ezt a lehetséget ki is használtuk. (A programot

x; az adott elv alapján a Budapesti tieodéziai \'állalat készítette, a számítást TMC tíixusú

gépen végezték.)

li

4. A gépi i^záinítás alkalmazásának további távlatai

Amint láttuk, lignitterületek készletszániitását ma már nehézség nélkül el tudjuk

^
végezni gépi úton, s várható, hogy rövidesen teljesen ki lehet küszöbölni a számitás

folyamatából a manuális munkát. Már ez is nag}- jelentség eredmény. De a gépi számí-

i tás igazi lehetségeit csak akkor lehet majd kihasználni, ha számológépekre bízzuk az el-
’ fordulások részletes feldolgozását mszaki-gazdasági megítélésük megkönnyítésére.

< A számológépek alkalmazása lehetséget ad arra, hogy a technikai színvonal, a gazdasági

körülmények megváltozása különböz eshetségeit az eddiginél sokkal differenciáltabban

vegyük fig}-elembe. E lehetségek teljes kihasználása a jöv feladata.



A KÜLFEJTÉSSEL KAPCSOLATOS FÖLDTANI ADATFELDOLGOZÁSI
FELADATOK MEGOLDÁSA MÜSZAKI-MATEMATIKAI MÓDSZE

KEKKEL

MÁRIÁI PÁL*

{4 ábrával)

Összefoglalás: Külfejtések tervezésének komplex, egymáshoz kapcsolódó fel-
^

adatainak elektronikus számológép segítségével történ megoldása érdekében kidolgozott
rendszert ismertet. Knnek keretében a földtani kutatással kapcsolatos adatfeldolgozás,
elektronikus számológép segítségével történ hálótérkép szerkesztés és gépi úton rajzolt
térképek és szelvények (metszetek) elkészítésének ismertetését tartalmazza.

A tervez-, irányító-, elszámoló-, ellenrz- és elemz munkák operatív gyors
^

elvégzését, csak gépesített rendszer alkalmazásával lehet biztosítani. Ezt az elektronikus j

számológépek és adatfeldolgozás alkalmazása teszi lehetvé.

Egy külfejtés létesítése és üzemeltetése során ma már szinte elképzelhetetlen a fe-
)

ladatok megoldása modem elektronikus számitóberendezések alkalmazása nélkül. Ezek , i

alkalmazása teszi lehetvé azt, hogy a múltbeli gyakorlattól eltéren — amikor csak em- 1

pirikusan meghatározott egy-két változat megx'izsgálására volt mód — most egy-egy

vizsgált kérdésben a lehetséges összes kombinációt számításba lehessen venni, és ezek .

közül az adott feltételeknek megfelelen a legjobbat kiválasztani. Lehetség nyik a fela-

datok komplex megoldására az egymásután következ elektronikus számítógépen végzett,

számítás sorozatnak végrehajtása útján.

E téren az a cél lebegett szakembereink szeme eltt, hogy a geológiai adatfeldolgo-

zástól kezdve a készletszámításokon, ipari telepredukció számításokon keresztül a kül-

fejtések tervezéséhez, illetve létesítéséhez szükséges döntések (gazdaságos mvelési
határok meghatározása, optimális kotrókombináció és szeletosztás meghatározása stb.,)

meghozatalához összefügg rendszert dolgozzanak ki. Ezzel kapcsolatban felmerül

problémák megoldásához az elektronikus adatfeldolgozás és számológépek reális lehet-

séget nyújtanak. További célként a termelés operatív tervezésének, szervezésének, irá-

n>útásának és ellenrzésének megvalósítása áll. Ezen témák is elektronikus számológépek

segítségével kerülnek kidolgozásra.

Álimkáinkat 600 ÁIW-os erm szénellátását biztosító mintegy 7 millió t/év lignit

termelés külfejtés létesítésével kapcsolatban végeztük.

Növelte a nehézséget az a körülmény, hogy a hazai lignitelfordulások több (10— 40)

széntelepbl áUnak, ezenkívül többségükben vékonyabb -- vastagabb medd beágj'azáso-

kat is tartalmaznak.

Ebbl a geológiai adottságból következik, hogy a letakarítási és széntermel üzem

nem választható szét egymástól, hanem szinte kizárólagosan szelektív termelésre kell

berendezkedni, annál is inkább, mivel az összes mvelési szelet tartalmaz széntelepet.

*Eladva az MFT Gazdaságtöldtani Szakosztályának 1967. 29-i eladóülésen. NIM Ipar-

gazdasági és Üzemszervezési Intézet, Bányászati .Szervezési Osztály.
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A visontai külfejtés els szakasza — mely viszonylag kedvezbb — a következ adatok-

kal jellemezhet:

Szén részarány az összes kotrási mennyiség "o-ában

Mvelési
szelet

Állat;

.Szektoronként és kotrógépenként elófonltilo

min. max. min. ma.x.

I 1,6 0 8,9 0 3
i.ó II,

I

0 14,3

.? 28,9 19,0 35,7 I,I .35.0

4 42,3 12,7 30.4
1

44.3

1

92.7

1. Adatrendszerezési és feldolgozási módok

A fúrási alapadatokat 8o oszlopos lyukkártyákon tároltuk. A földtani zárójelenté-

sek készletszámitásaihoz és táblázatainak elkészítéséhez ezeket használtuk fel. A fel-

dolgozás IBM 628 számológépen és a hozzákapcsolt táblázó gépen történt.

Az alapadatoknak lyukkártyán való feldolgozása lehetvé teszi, hogy az alap-

adatokat csak egy alkalommal kelljen hibamentesen az alaplyukkártyákra feldolgozni.

Az összes többi munkafázishoz szükséges adatok — megfelel gépi kontroll mellett —
gépi úton hibamentesen rendszerezhetk és a szükséges formára átalakíthatók. Ezáltal

a különböz munkafázisok összefügg szerves egésszé válnak.

Az ipari készletek meghatározásánál a négyzethálótérkép alapján történ számí-

tási eljárás kerül eltérbe. Ehhez szükség volt fúrásonként és telepenként az optimális

ipari telepösszlet meghatározására. Ezt a feladatot — mint általában a gépi számításokat

a továbbiakban — a NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet Számítóközpontjában

lev National Elliott 803/B típusii, 8192 szavas, lebegpontos aritmetikával rendelkez

elektronikus számológéppel végeztük. Az els ízben végrehajtott telepredukció számítá-

soknál a geológiai adatokat 5 csatornás lyukszalagra dolgoztuk fel (részletes ismertetése

Rinágel József és Faur György cikkeiben található). Az alapadatoknak lyuk-

kártyán való földolgozása tette lehetvé, hogy kisebb mimka esetén az ipari telepredukció

számításához szükséges adatokról a lyukszalagot konverterrel készíthessük el.

Nagy volumen mrmka esetén a lyukkártyákról a szükséges adatokat elször

mágnesfilmszalagra másoljuk át, mivel ezek mágnesfilnirl is beolvashatók.

A telepredukció számítás eredményét, azaz az ipari telep adatait (fed, fekv,

átlagkalória stb.) a további számításokhoz mágnesfilmen is rögzítettük oly módon, hogy

eg>--eg>' fúrás adatait egy-egy filmblokk tárolja. A o— 63-ig számozott rekeszt tartalmazó

filmblokk bels elrendezése a továbbiakban minden eljárásnál teljesen azonos eg\'-eg>'

külfejtés tekintetében.

A feladat során kidolgozott gépi programban külön programrész (szubrutin)

szolgál az adatoknak a filmrl való behívására. Minden lijabb feldolgozás esetén, ha az

adatrendszer változik csak ezt a programrészt kell átalakítani.

2. Hálótérkép szerkesztés számított adatokkal

A mágnesfilm rendelkezésre álló ipari telepadatokat tartalmazó fúrásadatokból

ugyancsak elektronikus számológép segítségével készül a négyzet-hálótérkép. A feladat

megoldása lényegében a grafikus, illetve kézi módszer imitálása numerikus lineáris inter-
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I. ábra. Hálótérkép, az egyes telepek (o., I., III. fels, III. alsó) széleit jelz vastag vonalakkal.

(A hálótávolság loo m)
Fig. I, Xetzkarte; clie dickcii lyinien deuten die Flötzránder an. (Xetzdistaiiz loo m)
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poláció — esetenként extrapoláció — útján. A geológiai adatokon és egy-két a számítás-

sal kapcsolatos vezérl adaton kivül, a szerkesztési vonalak megadása szükséges. Ezek
a fúráspontokat összeköt vonalakból kialakítható „kapcsolódó háromszögekbl” tevd-
nek össze. Megadásuk a csúcspontok sorszámával lehetséges.

A kinyomtatott eredménylapokról — fotóeljárással kicsinyítve — többfajta négy-

zet-hálótérkép készíthet. Pl. vagy a telepek fed és fekv tengerszint feletti magassági

adataival, vagy a telepek va.stagsági és átlagkalória adataival, illetve a letakarítási ará-

nyok feltüntetésével.

A hálótérkép számszer eredményeit, mint ez a leegyszersített sémából is ki-

derül, a további számításokhoz egy' újabb inágnesfihnen tároljuk. Az összes hálópont

— a max., illetve min. koordmátájának megfelel befoglaló négyszögön belül — mint

helyi koordináta rendszerben van elrendezve. Az adatok bels elrendezése teljesen meg-
egyezik a fiirásadat-rendszerrel, illetve a fúrás megnevezésére szolgáló rész üresen van
tartva az optüuális szeletosztás eredményének áthelyezésére.

Az adatokat tartalmazó mágnesfilm jellemz adatai alapján (kezdpont X, Y
koordinátája és blokkszáma, sorok és oszlopok száma, hálótávolság) az adatkeresés

igen könny. Továbbá, ha egy feladatnál csak kisebb területen (szektoron) belül szüksége-

sek az adatok, a kidolgozott adatkeres szubrutin mindig az adott területnek megfelel

legkisebb befoglaló négyszöget automatikusan meghatározza és csak az ezen belüli háló-

pontokkal számol tovább.

Hálótérkép nemcsak a kszéntelepek elbb említett adatairól készíthet, hanem
egyéb földtani, talajmechanikai és hidrológiai stb. viszonyokról is. Mód nyik további

számítások során a feldolgozott adatok alapján a különféle rétegekkel kapcsolatban a jö-

veszthetség (vágóer-szükséglet), vízvezet képesség, talajvízszint alakulása stb. szem-

pontból is számításokat végezni.

A hálótérképek elkészültével, iUetve azzal, hogy az így nyert adatokat mágnesfü-

men tároltuk, az adatelkészítési mimkák befejezést nyertek és lehetség nyik a további

feladatok elektroikus számológéppel való feldolgozására (i. ábra).

3. Térkép és szelvéuyrajzolás elektronikus számológép és lyukszalaggal vezérelt

automatikus rajzasztal segítségével

Különféle térképek, szelvények, rajzok stb. elkészítésére célszer felhasználni a

modem technika nyújtotta lehetséget, nevezetesen a lyukszalaggal vezérelt automatikus

rajzasztalt, melynek használata egyre jobban és mind szélesebb körben terjed.

Az Intézetünk Számolóközpontja rajzok készítéséhez alkalmas programokat

és a vezérl lyukszalaghoz szükséges speciális fordító programokat dolgozott ki. Ezen-

kívül az autókód rendszerhez hasonló ,,Gráfokód” fordító programot, mely magyar nyelv
rajzoló utasításokat tartalmaz. Ez igen könnyen elsajátítható, és különféle rajzok, gra-

fikonok készítésénél jól alkalmazható.

A térkép a négyzetháló szerkesztéséhez hasonló elvek alapján készült, azaz a meg-

rajzolandó felület (fed, fekv stb.) háromszög alakú síklapokból áU, a csúcspontokban

(fúráspontban) megadott adattal. A háromszögek kialakítása a földtani adottságok —
szinklinálisok, antdinálisok iránya — szem eltt tartásával készült és egyaránt felhasz-

nálható, mint szerkesztési adat a térképhez, vagy a négyzetháló szerkesztéshez, aszerint

melyik készül elbb (2. ábra).

A geológiai adatok mágnesfmrl vagy külön adatszalagról kerülhetnek beolva-

sásra. Az interpolációhoz szükséges számításokat — a megrajzolandó vonalak koordiná-

táit — iüetve ezeknek rajzoló utasításokká való transzformálását, valamint a szükséges

feUratok elkészítéséhez a vezérl lyrcszalagot elektronikus számológép készíti el. A raj-

12 Földtani Közlöny
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2 . ábra. Graphomat munka közben
.4bh. 2 . Graphomat in Betrieb

j. ábra. Graphomattal rajzolt térkép, aj fekvöszmtvoualak
.4hb. j. Durch Graphomat hergestellte Karte. aj Isoph\-sen cles I.iegcndes
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3. ábra. b) telepvastagsági vonalak
.{bb. 3. b) Flözmáchtigkeitslinien

zolási utasításokhoz a megfelel fordító programot mágnesfUmrl hívja be. A rajzok eddig

Zuse Z 64 „Graphomát” berendezésen készültek. A rajzasztallap kis mérete miatt ezi-

deig inkább csak 1:10 000 vagy i : 25 000 méretarányú térképek készültek. Ma már
nagyméret rajzok is készíthetk (3. ábra).

160

150 — - —

4. ábra. Graphomattal rajzolt szelvény
Abb. 4. Durch Graphomat gezeichnetes Profil

12 -
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A szelvényrajzoknak ilyen módszerrel való szerkesztése és rajzolása látszólag

egj'szer feladat, problémát jelentettek a lignit települési viszonyokra jellemz telep-

szétválások. Ennek gépi úton való szerkesztése általános és széles kör alkalmazást

biztosít. A jelenlegi rajzasztal méretéhez igazodva célszer az i : 5 000 hosszúsági és

az I ; 500 magassági méretarányt alkalmazni. Ez egy lapon 2,5 km hosszú és 180 méter

szelvénymagasságú terület ábrázolását teszi lehetvé. Ennél hosszabb szelvény esetén a

program automatikusan több két, három részre osztja a területet és külön egymásután
készíti el az eg^^es részek megrajzolásához szükséges vezérl lyukszalagot (4. ábra).

Sajnos a korlátozott terjedelem miatt nem volt mód a feladatok kidolgozását teljes

részletességgel elemezni. Ezért e téren nem lehet e rövid tanulmánytól teljességet elvárni

annál is inkább, mivel az itt felsorolt feladatok önmagukban külön-külön is egy-egy ter-

jedelmes tanulmány anyagát alkotják.
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Lösung dér mit dem Tagéban verbnndenen Angabeproblemen
mittels technísch-mathematischen Methoden

P. MÁRIÁI

Die operatíve und rasche Erledigung dér Projektierungs-, Leitungs-, Abrechnungs-,
Kontroll- und Analysenarbeiten ist nur mit dér Anwendung eines neuen, mechanisierten
Systems sicherzustellen. Dies wird durch den Einsatz dér elektronischen Rechenmaschinen
und Datenverarbeittmg ermögUcht.

Die Lösung dér anfallenden Aufgaben bei dér Errichtung und Betriebsführung
eines Tagebaues ist heute ohne die Benutzung modemer Computers kaum vorzustellen.

Ihre \’erwendung bietet jetzt im Gegensatz zu dér Praxis dér Vergangenheit — wobei
nur die Prüfung von einer oder zweiVarianten, die auf empirische Weise bestimmt wurden,
möghch war — die IMöghchkeiten bei jeder einzelnen untersuchten Frage sámthche mög-
hchen Kombinationen in Betracht zu ziehen und daraus, den gegebenen Bedingungen
entsprechend, die besten zu wáhlen. Es ergibt sich die ISIögUchkeit, die Aufgaben auf
komplexe Weise, durch die Erledigung dér aufeinander folgenden Berechnungsserien
mit Hilfe dér elektronischen Rechenmaschinen zu lösen.

Die Tagebaue betreffend wurde ein zusammenhángendes System, von dér Verar-
beitung dér geologischen Daten über die Vorratsberechnungen sowie die Berechnungen
zr Reduktion dér produktiven Lagerstátten bis zu dem Treffen von Entscheidungen,
die zr Projektiemng bzw. Errichtung von Tagebauen erforderUch sind (Bestimmung
dér Grenzen des vrirtschaftUchen Abbaues, Bestimmmig dér optimalen Baggerkombina-
tion tmd des optimalen Scheibenabstandes usw.), ausgearbeitet. Mit dem Einsatz dér
elektronischen Datenverarbeittmg und Rechenmaschinen eröffneten sich zr Lösung
dieser Probleme reale MögUchkeiten.

Das Sammein, die Systematisierung und die maschinelle Verarbeitung dér geolo-

gischen Daten geschieht mit Hilfe dér herkömmhchen Datenverarbeitungsanlagen,
und sie liefem bei den geologischen Arbeiten auch auf unmittelbare Weise Ergebnisse.



A számítás leegyszersített sémája a következ:
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Sie erlauben aiisserdem die Bereclinunjí und Koiistruktioii dér Xet/.karte, die die ('.ruiid-

lage dér Ivösung dér Aufgaben durch die Ivlektronenrechner bdet.
Xetzkarten kimen über die Daten des Kohlenflözes, die sonstigeii geologischen

Schichten, die bodenmechanischeii und hydrologischen \’erhaltnisse usw. gefertigt werden
Die komplexe I^ösung dér Aufgabe, sowie die Beziehungen dér nacheinander

folgenden Teilaufgaben werden in dér neben stehenden Abbildung dér einzelnen \'or-

gánge vereinfacht dargestellt.

Sowolil zu dér geologischen \’erarbeitung wie aucli zu den Projektierungsarbeiten
imd zr Veranschaulichung und allgemainverstandlichen Darstellung dér durchgeführ-
ten Arbeiten ist die I'ertigstellung von verschiedenen Karten, kartenartigen Zeiclinungen,
Profil- imd Lángsprofilzeichmmgen usw. unentbehrlich. Audi in diesem l'all ist es zweek-
mássig, die von dér modemen Technik gebotenen Mögliclikeiten anzüwenden, insbesondere
den mit Hilfe von Lochband gesteuerten Zeichentisch, dessen ^’erwendung sich innner
mehr imd in einem immer grösseren Uinfang verbreitet.

Die Rechenzentrale unseres Institutes hat die zr Erarbeitung des Steuerloch-
bandes erforderlichen t'bersetzungsspezialprogramme sowie die zr Ausführung dieser

Zeichimngen erforderhcheii Programme fertiggestellt

.



XFXJGÉX KOLLOKVIU:\I
Budapest, igöq. IX. 4—8

A ^lafívar Állami l'üldtani Intézet fennállásának 100 éves évfordulója

tiszteletére a IMagyar Mediterrán Xeogén Bizottság felkérte a Magyarhoni Föld-

tani Társulatot tieogén kollokvium megrendezésére. A kollokvium a centenáriumi

rendezvények részét képezi.

-V k o 1

1

o k V i u m p r o g r a m
j
a

:

1. Mediterrán negéii rétegösszletek alapszelvényeinek Bemutatása

2. A Paratethys tagolása és fácies sztratotipusai

3. Xeogén sföldrajzi és fáciestérképek

A kollokviimi eladásaira 1969. IX. 4—5-én kerül sor a ^Magyarhoni Földtani

Társulat helyiségeiben. Fenti témájú eladások kéziratát (maximálisan 15 gépelt

oldal terjedelemben) 1969. I. 31-ig kérjük a szerkesztbizottság címére megküldeni.

A kollokvimuhoz háromnapos kirándulás kapcsolódik, melyen bemutatjuk a

Magyar ^ledence neogénjének földtani felépítését, valamint a Középs- és Déli-

Paratethys eltér kifejldés típusszelvényeit:

.4 kollokvium részvételi díja: 10 .$

Kirándulás költsége: 40 S

Észrevételeket, javaslatokat és részvételi szándék elzetes bejelentését 1968.

III. 31-ig kérjük az alábbi címre bejelenteni: Mag>'arhoni Földtani Társulat,

Budapest. V. Szabadság tér 17.

Budapest, 1968. január hó

HÁMOR G. CS. MEZXERICvS I. DAXK
a Magyar Xeogén

Mediterrán Bizottság

és a szervezbizottság titkára

a Magyar Xeogén

Mediterrán Bizottsííg elnöke

a Magj'arhoni Földtani

Társulat társelnöke
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ÉRTEKEZÉSEK

EXPANDÁLÓ (2 ; 1) AGYAGÁSVÁNYOK VÁLTOZATAI
ÉS AZOK GENETIKÁJA A TOKAJI-HEGYSÉG DNY-I RÉSZÉN

DR. XE.MECZ E.-DR. VARJÚ GY.*

(9 ábrával, 3 táblázattal)

összefoglalás : A Tokaji-hegység DNy-i részén riolit vulkánossághoz kapcsoltan,
kiterjedt hidrotermális átalakulás következményeképpen, változatos agyagásványképzö-
dés játszódott le. Ennek során a (2 : 1) expandáló ásványok változatai keletkeztek, melyek
a rétegközi K-tartalom és a tetraéderes-oktaéderes rétegek populációja tekintetében átmene-
teket képviselnek az illit és montmorillonit között. Ez id szerint ismeretes változatok:
illit (10 %-nál kevesebb expandáló réteggel), allevardit** (szabályosan közberétegzett
i/i illit-montmorillonit ásvány), 2C periodusú montmorillonit, szabálj'talanul közberéteg-
zett illit-montmorillonit és szabálytalanul közberétegzett montmorillonit-allevardit ás-
vány, IC periodusú montmorillonit. A cikk részletesen tárgyalja a változatok röntgen-
diffrakciós és hevités közben észlelt sajátságait.

Kiindulva az egyes típusok teleptani-térbeli elhelyezkedésébl, a változatok egy'

része a hidrotermális ítalakitás különböz öveiben uralkodó, eltér fizikai-kémiai viszo-
nyok eredményének tekinthet. A változatok másik része utólagos kilúgzás követ-
kezménye lehet.

Kristályszerkezeti jellegzetességek

A Tokaji-hegységben, különösen Mád község közelében, nagy tömegben és vál-

tozatosságban találhatók (2 : i) agyagásvány’ok. Mennyiségüket tekintve az ilht és mont-
morillonit a legelterjedtebb, de kisebb gyakorisággal és figy^elemre méltó elfordulási

szabályszerség szerint a két ásvány közötti átmeneti típusok is megjelennek.

Eme átmeneti á.sványok szerkezete az illitébl vezethet le a K+-ionsikok kü-

lönböz variáció szerinti eltávolitása és a megüresedett rétegek expandáló jellegvé

alakulása révén. Ha az üUtbl minden K+-sÍk liiányzik, eháleg icperiódusii montmoril-

lonit szerkezete áll elttünk. Ha azonban a K+-sikoknak csak részleges hiányát kiván-

juk elérni, kétféleképpen járhatunk el:

a) minden 2., 3., 4. stb. rétegbl vagy
b) tetszleges számú rétegbl szabálytalan sorrendben távoUtjuk el a K+-sikokat.

Ez utóbbi több alesetet foglalhat ismét magába, amelyek li^ állnak el, hogy a teljes

kristályra nézve szabálytalan közberétegzettség, a szabályosan közberétegzett és ülit,

vagy montmorillonit, illetleg szabályosan és szabálytalanul közberétegzett tartományok
szabálytalanul váltakoznak.

Kétségtelen, hogy a közberétegzettség e különféle változatai nem csupán a K+-
ionsikok eloszlási rsndszere tekintetében különböznek egyunástól, hanem a tetraéderes

szerkezeti poziciók betöltésének módjában is. St valójában a két jelenség egymással

szoros kapcsolatban áU. Ezt nemcsak az OH-gyökök leszakadási energiájának különböz-
sége bizonyltja, hanem az is, hogy bizonyos változatok képzdésére más szerkezeti-

* Eladva a MFT Agyagásványtani Szakosztályának 1967 IV. hó 10. -i eladóülésén.
** Az eredeti ásvány Na-csillám-montmorillonit szabályos közberétegzése, a röntgenkép teljes

azonossága miatt azonban mi a K-változatot is allevarditnak nevezzük. Az ásvány egyébként megegye-
zik aHeystek (1954) által ismertetett agyagásvánnyal.
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genetikai értelmezést — a pozícióbetöltés szabályszer, ingadozásán kívül — egyelre I

nem tiidunk adni.

A közberétegzettség eme kombinációinak általánosítása eg\dejleg szolgál ma-
gyarázattal a (2:1) ásvánj'ok ttdajdonságaiban mutatkozó rendki-\ml finom különb-

1

ségekre és egyúttal lehetvé teszi olyan változatok létezésének — st tulajdonságainak!

— mérlegelését is, melyeket a ^-izsgálat eddig még nem észlelt, vagy nem tudott ki-

mutatni.

A Tokaji-heg},’ségben elfordiüó agyagásványok \dzsgálata során ezid szerint]

a következ szerkezetileg különböz (2:1) ásvány\'áltozatokat ismertük meg.

1. Iliit-iMd (Fözérradványi típus)

2. AUevardit
3. Montmorillonit-2 M (2c periódusú montmorillonit)

4. Szabálytalanul közberétegzett illit-montmorülonit

5. Szabál3’talanul közberétegzett aUevardit-montmorillonit
6- Montmorillonit- 1 M (ic periódusú montmorillonit).

E változatok termoanalitikus és röntgendiffrakciós diagramjait (a késbb tár-

1

gyalandó 5. típustól eltekintve) az i. ábrán állítottuk össze.

A termoanalitikus felvételek a DTG, TG és DTA görbékbl állanak, míg a röntgen I

fotókópiák egyidejleg tüntetik fel az egyes változatok eredeti (légszáraz) és etiléngUkol-,

illetve piridin-komplexeirl készült diffraktogramokat. Ez utóbbiak pontosabb vissza-

adására a 2. ábrán felnagyítva és az I. táblázatban mutatjuk be a bázisreflexiók hely-
|

zetét, amelybl azonnal kitnnek a változatok szerkezeti különbségének röntgenbélyegei.

Iliit és (2:1) expandáló ásványok bázisreflexió értékeinek változása különböz kezelés hatására

Change of the base reflexiónValues of illite and expanding (2 : 1) minerals after different treatments

I. táblázat — Table I.

IV III II I

Iliit 5,084 (N) 10,22 (N) 29,42 (N)

5,004 (Sz) 9,95 (Sz) 28,47 (Sz

5,061 (EG) 9,13 (EG) 13,34 (EG) 27,7 (EG)
AUevardit 5,004 (E) — 12,16 (E) 26,3 (E)

4,954 (P) — 12,10 (P) 29,9 (P)

Montmorillonit—zM
szabályos 5,532 (EG) 8,66 (EG) 16,72 (EG) 29,42 EG

5,033 (E) — 14,82 (E) 26,75 (E)

4,954 (P) — 14,71 (P) 25,81 (P)

5,264 (EG) — 12,61 (EG) —
Montmorillonit-illit sza-

bálytalan — — 11,62 (P) —
— — 11,47 (E)

— 10,51 (E)

5,630 (EG) — 16,98 (EG)
Xa-montmorillonit-iM . . 5,567 (E) — 14,92 (E) —

5,004 (P) — 10,04 (P) —
— 9,97 (E)

Magyarázat: N = nedves állapotban, Sz = légszáraz állapotban, EG = etilénglikol,

E = eredeti, P = piridin komplex.

A bázisreflexiók integrális, illetve nem integráUs jellege alapján az i. ábrán

feltüntetett diffraktogramokat a termoanalitikus adatok (III. táblázat) figj'elembevételé-

vel a következképen értelmezzük (3. ábra).
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j. ábra. A (2:1) ásványok tennoanalitikus (baloldalon) és diffraktométeres (jobboldalon) felvételeinek

fotókópiái. Utóbbiakon az eredeti, piridin-, és etilénglikol-komplexrl készült felvételek egyidejleg
feltüntetve. Jelmagyarázat: a) Iliit— i Mj, b) Allevardit, c) Montmorillonit— 2 M, d) Szabály-

talanul közberétegzett illit-montmorillonit, e) Na-montmorillonit— 1 M
Fig. I. Photocopies of the thermo-analytical curves (leit) and diffractographs (right) of the expanding
(2:1) minerals. On the latter the original graphs (of the pyridine- and ethylene-glycol complex) are
simultaneously indicated. Uegend: a) Illite— 1 Mjj, b) Allevardite, c) Montmorillonite— 2 M, d) Irre-

gularly interlayered illite-montmorillonite, e) Na-montmorillonite— i M
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2. ábra. Az i. ábrán szerepl ásványok bázisreflexióinak pontos helyzete különböz kezelés után

Fig. 2. Exact emplacement of the base reflexions of the minerals írom Fig. i after different treatments
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3. ábra A (2 : i) ásványok szerkezetének vázlata. Jelmagyarázat: a) Iliit, b) Allevardit, c) Mont-
morillonit— 2 M, d) Szabálytalanul közberétegzett illit-montmorillonit, e) MontmoriUonit— i M, /,) Sza-

bálytalanul közberétegzett allevardit-montmorillonit

Fig. 3. Sketch of the structure of (2 :i) minerals. l,egend: a) Illite, b) Allevardite, c) Montmorillonite
—2 M, d) Irregularly interlayered illite-montmorillonite, e) Montmorillonite— i M, fj Irregularly inter-

la\’ered allevardite-montmorillonite
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Iliit (la., 3a. ábrák). A fiizérradványi illit i típusú hidrocsilláni (eltekintve, minimális

számú expandáló rétegtl), amelyben a hármas-rétegkomplcxumok a Si/Al arány tekintetében az okta-

éderes pozíciókon át fektetett síkra szimmetrikusak. Knnek következménye az OH-gyökök homogén

kötési energiája, amely a termoanalitikus felvételeken egyetlen endoterm effektusban nyilvánul meg

fi a ábra)
A í 1 e V a r d i t (ib., 3b. ábrák). Az allevardit szabályosan alternáló illit-montmorillonit közbe-

rétegzett szerkezet, melyben az Al/Si arány a (2 :i) komplexum tetraéder síkjaiban aszimmetrikus: a

montmorillonit és az illit rész-rács felé tekint oldalon különbözik egymástól. Ezért az allevardit forrná-

lisan ugyan csak a minden második K-ionréteg hiánya tekintetében különbözik az illitöl, valójában (és

ez a fontosabb), a tetraéder populáció szempontjából is eltér az illittl*. Ez jut kifejezésre a termoana-

litikus görbéken az endoterm effektus megkettzdésében (500— 800 C° között).

Kétréteg montmorillonit (ic., 3 c. ábra). Ez az ásvány úgy fogható fel, mint amely

az allevarditból a K-réteg eltávolítása után keletkezik. K-t egyáltalán nem tartalmaz etilénglikolos

léssel és eredeti állapotában mégis van, bár az allevarditénál kisebb intenzitású, 2c periódusra utaló

reflexiója. A termoanalitikus görbék szinte teljesen megegyeznek az allevarditéval, ami teljesen meg-

felel a vázolt szerkezeti felépítésnek.
_ , -t, \

Szabálytalanul közberétegzett montmorillonit (id., 3d. abra) . Erre a

montmorillonit-illit ásványra a bázisreflexiók nem integrális volta jellegzetes, amibl a kétféle felépít

rétegkomplexum szabálytalan sorrendjére következtethetünk. Az illithez és montmorillonithoz tartózó

OH-gyökök távozási sebessége a termogravimetrikus görbéken, ebben az esetben még élesebben külön-

Szabálytalanul közberétegzett allevardit /montmorillonit ásvány bázisreflexió értékeinek változása

különféle kezelés hatására

Change of base reflexión values of irregularly interlayered allevardite/montmorillonite minerals after

different treatments

II. táblázat — Table II.

A reflexió helyzete
VI

1

V IV III II I

00,10
1

008 005 003 002 001

Eredeti (légszáraz ál-

lapotban) 2,56
3.33

15

3,14

5.00
16

4.95

-
13.98

12,90 58
12,61

25.00

53
24.52

70 C°-on közeltelitett

vízgzben
2,56

6

2,54

3.33
15

3.05

5.033 12 -
14.24

45
12,62

28,40

47
23,20

Kedves állapotban
2.57 8 3.35

17

3.23

4.90 5 -
11,62 15

10,00 22

44,00 200

15.76
12,98 22

Etilénglikol komplex
2,57

6

2.55
3.33 37

5.39
12

5.33

9.83 II

7.02 4

16,35

36
14,01

30,05

44
25.00

300 C°-on 10 perces

hevítés után 2,56 8
3.34

35
3.27

4.95

4.86
'

11.30
31

10,03

- -

500 C°-on 20 perces
hevítés után

2,57
8

2,54

3.33
27

3.26

4.977
II

4,868

10,04

40
9.90

- 21,02

* Ezt az eredetileg Sudo, Hayashi, Shimoda (1962) által felvetett elgondolást a mi vizs-

gálataink is valószínsítik,'st a 2c paraméter montmorillonit felismerése az elmélet bizon5Útásának is

elfogadható. E felfogás tehát túlmegy a B r i n d 1 e y— S a n d a 1 a k i (1963) másrészt G 1 a e s e r

(i958)-féle rétegközi kationok „nemelegyithetöségének hipotézisén”, mely voltaképpen csupán az utóbbi

kationok szelektív kioldásában látja a közberétegzettség lényegét és okát.
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bözik egymástól, mint az elz változatokban, mert úgy látszik az illit és montmorillonit komponens
ilyen típusú közberétegzettség esetén függetlenebb egymástól, mint a szabályosan közbcrétegzett ásvá-
nyokban.

Kö]zönséges montmorillonit — 'i M (le., 3e. ábra). Ezt a változatot az ondi mélyfúrás-
ból származó Na-montmorillonit képviseli. A tetraéderes-oktaéderes populáció úgy látszik meglehetsen
véletlenszer és így az ezek által befolyásolt OH-kötési energiák is változatosabbak, mint az elbbi ásvá-
nyokban.

Szabálytalanul közberétegzett allevardi t/m ontmorillonit. Ezzel
az ásvánnyal a ketts közberétegzettség miatt részletesebben kell foglalkozmmk. A 4. ábrán bemutatott
diffraktogramok, melyek a különféleképpen kezelt ásványról készültek, a (ool) reflexiók II. sz. táblázat
szerinti értékeit mutatják.

A reflexiókra jellemz, hogy csúcsaik gyakran igen szélesen elnyúltak, továbbá az, hogy elhelyez-

kedésük egjüdejíUeg mutat hajlandóságot integrális d értékek felvételére, ugyanakkor azonban mindig
jelen vannak e szabály alól kivételes reflexiók is.

Ezt a d-érték elosztást úgy értelmezzük, hogy a szerkezet alapjellege a szabályos közberéteg-
zettség, de az allevardithoz képest jelents eltérések mutatkoznak, montmorillonit rétegeknek az alle-

varditba szabálytalanul történ beékeldése következményeképpen. Az ásvány szerkezetét tehát úgy
kell felfognunk, mint ameljmek egyes tartományai szabályos (homogén) közberétegzettségek (allevar-

dit komponens), s ezek szabálytalanul (heterogén módon) váltakoznak montmorillonit rétegekkel.

A tárgyalt (2:1) ásvány változatok morfológiai tekintetben a közönséges mont-
moriUonit-IM kivételével nem sokban különböznek egymástól. A 5. a-j ábrán reprodukált

elektronmikroszkóp! felvételekbl az tnik ki, hogy a csillámásványok kristályai több-

nyire jó sajátalakúságra törekszenek, táblás vagy vékony-oszlopos kifejldésben. A kö-

zönséges niontmorillonit-UVI kristályain viszont jóformán egyáltalán nem látimk kris-

tálytani határokat, hanem bizonytalan körvonalú, gyakran felcsavarodó rendkívül

vékony lemezekbl állnak.

E rendkívül finom szerkezeti különbségek gyakran meglepen jelents eltéréseket

váltanak ki a tulajdonságok tekintetében. így az allevardit, amely i : i arányban

iUit és montmorillonit rétegekbl áll, nem a tiszta komponensek átlagos tulajdonságait

mutatja, hanem pl. reológiai szempontból merben eltér sajátságot képvisel (N e ni e c z
,

Varjú, Barna 1963). Hasonlóképen rendhagyó kolloid sajátságokat tapasztalunk

montmorillonit-zM esetében is, amely oly nagymértékben tér el a közönséges mont-

morillonit-iM-tl, hogy az els technológiai vizsgálatok eredményei alapján nem is tar-

tották montmorillonit ásványnak.

E jelenségek az ásvány mineralógiai jellegével, továbbá szubmineralógiai

állapotával állnak kapcsolatban, melyek a genetikai körülményektl függen ala-

kulnak ki.

A (2 : i) ásványok mineralógiai jellegének megállapításában a mondottak szerint

nem korlátozódhatunk csupán az ásványfajta megjelölésére, hanem tisztázni kell az ás-

vány képzdési körülményeibl folyó finomabb részletekre is kiterjed ásványtani

jellegét. Ilymódon a továbbiakban a montmorillonit ásványt tartva szemeltt ennek
— az elegykristály voltából adódó összetétel változásán túlmenen — a következ ge-

netikai variánsaival kell számolnunk.

4. ábra. Szabálytalanul közberétegzett allevardit-montmorillonit ásványról különféle kezelés után készült

diffraktométeres felvételek. Jelmagyarázat: a) Eégszáraz állapot, b) 70 C°-on közel telített víz-

gzben való kezelés után, c) Vízzel történt megcseppen tés, ííj Etilénglikol kezelés, e) 300 C°-on lo’-ig,

f) 500 C°-on 2o’-ig történt hevítés után.

Fig. 4. Díffractographs of írregularly interlayered allevardite-montmorílloníte, as found on differeut

treatments. Eegend: a) Aír-dry condítíon, 67 Afterkeepíng ín a subsaturated water-vapour at 7o°C,

c) After being added by a water drop, d) After ethylene-glycol treatment, e) After beating at 300° C
fór 10’, f) at 500° C fór 20’
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Mineralógiai változatok Szubmineralógiai állapot

I. Montmorillonit— iM (közönséges montmorillonit) Valamennyi eltér arányban adszorbeálhat
különféle kationokat

:

2. Közberétegzett illit-montmorillonit ásván3-ból
K-kioldásával keletkez montmorillonit
a) montmorillonit— 2M (allevarditból)

b) szabál3’talan illit-montmorillonit közbe-
rétegzett ásványból képzdött montmoril-
lonit

c) szabályos/szabálytalan közberétegzett
ásványból keletkezett montmorillonit

3. Montmorillonit— iM (illitbl Al-dús vag3' Al-
szegény változat)

H-
Na-
Ca-
Mg-
K-

ásvány

Ügy látszik azonban, hogy az egyes mineralógiai
változatok eltér módon elnyben részesítenek

bizonyos fajta cserélhet kationokat (pl. a
montmorillonit— 2M a H'" iont:

,
.telítetlen

montmorillonit”)

Közberétegzett szerkezet ásvány képzdésének szerkezeti értelmezése

A közberétegzett ásványok keletkezésének mechanizmusa egy id óta ersen
foglalkoztatja a kntatókat, de megnyngtató hipotézist még nem ismerünk. A már emlí-

tett Brindley — Glaeser (1963) hipotézis abból indul ki, hogy enyhe kilúgzásnak

kitett csillámrétegbl szabálytalanul oldódnak ki — a töltésviszonyoktól függen —
a rétegközi kationok, s ezt a folyamatot a kationok szételegyedési folyamata egészít-

heti ki, mely duzzadó és nem duzzadó rétegek közberétegzett szerkezetének kialakulására

vezet. Eltekintve a kationok nem elegyíthetségének kellen nem bizonyított feltevésé-

tl e hipotézis csak a szabálytalan közberétegzés létrejöttére kíván magyarázatot adni.

Sokkal nehezebb feladat a szabályos közberétegzés genetikai értelmezése. S u d o

és társai (1962) azt a hipotézist álhtották fel. hogy ilyen ásvány képzdése poláris réteg-

komplexum (véletlen) kialakiásával veszi kezdetét, mely ama általános kristálytani

elv folytán, hogy poláros szerkezeti elemek, hasonló ellentétes irányú elemekkel axiálissá

igyekeznek kiegészülni, a tetraéder réteg Si-Al eloszlásának szimmetrikus ismétléséhez

vezet. Ha ilyen csillámot (ilUtet) utólag kilúgzó hatás ér, a rétegközi kationok szelektíve

oldódnak ki minden második rétegkomplexumból s így szabályosan közberétegzett ásvány

alakul ki. A S u d o -hipotézis érdeme, hogy feltételezi a Si-tetraéderréteg aszimmetrikus

töltés eloszlását, de már Brindley is rámutatott, hogy a problémát nem oldotta meg,

csupán elodázta azáltal, hogy az okot az eredeti kristály alternáló töltéselosztására vitte

\dssza.

Mint látható, mind a két hipotézis utólagos kioldással, tehát leépüléssel magya-
rázza a közberétegzés létrejöttét. De például a S u d o -hipotézisben is érthetetlen, hogy

véletlen poláros összetétel, a telep bizonyos részein, ahol az allevardit nagy tömegben

lép fel, miért fejldik ki a kristályszemcsék nagy többségében, míg más esetben ez a je-

lenség elmarad.

E megfontolások \'ilágossá tették elttünk, hogy a közberétegzett ásványok

szerkezetének létrejöttét ne a leépülési folyamatban, hanem a felépítésben, a kristály

növekedési körülményeiben keressük.

A 2C paraméter montmorülonit-zM létezésének felismerése jelents érvet szol-

gáltatott arra, hogy az allevardit-szerkezet lényege nemcsak a K-ionok szabályszer

eloszlásában, hanem a tetraéderrétegek ugyancsak szabályszeren visszatér Si A1

helyettesítés eloszlásában is áll. Ezt a 198. oldali sémával szenüéltethetjük.

A Si-Al helyettesítés valószínleg eltér ugyan a fenti formulában feltüntetettl,

a lényeges azonban az, hogy a I. és III. rétegben különbözik egymástól. Gaudette
és társai (1964) igen pontos vizsgálatai szerint az AB''^ helyettesítés mértéke az Lilitekben
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12— között változik, tehát az I. rétegben közel azonos a maximálissal, míg a III.

rétegben ennél kevesebb, tehát a töltés itt nag\"obb -|-7-nél.

lo (Si, AlIV)

I. K(si, aiiv),+’05

II, (AlVl, Mg)+«(+’ OH),

III.

III,

IIj

I,

(Sí, AliV), > +v o.

H,0

HjO

(Si, AllV), > +’ O 5

(AlVi, Mg)+e (OH),

(Si, A 1
IV)

3
+; O,

K

Szerkezet

U

4 (Si, Al) 6 O

4 (Al, Fe, Mg) 8 O 4 (OH)

4 (Si, Al) 6 O

A csillámásványok növekedése, mint általában a fillo-szüikátoké, a c-tengelyre

merlegesen kétdimenzióban nagyobb sebességgel halad, mint a c-tengel}' irányában.

Az energetikailag njdlván kedveztlen iij ion-síkok nnkleációja a (001) lapon az oldat

jelents és határozott K-koncentrációját kívánja meg. Ha ez az átmeneti szk interval-

lumban mozgó koncentráció megvalósul, az allevardit képzdését az alábbi mechaniz-

mus válthatja ki.

.
^Megjegyezzük, hogy a legnagyobb nehézséget az ásvány minden egyes réteg-

komplexmnának eg\unásra épülésével pontosan szintaktikusán haladó perió-

dikusság kifejldésének elképzelése okozza. Ugyanis nem képzelhet el akár az

eredeti koncentráció, vagy pH, illetve bármely más képzdési feltétel adott érté-

kének oly gyakori és pontos ismétldése, amely az ásvány sok 10 000 rétegének

pontosan i/i arányit váltakozásához szükséges.

Az egyszer ,,elfogyás! mechanizmus” csak látszólag oldja meg a kérdést: fel-

teszi, hogy egy állandó (kis) K-koncentráció a beépülés miatt periódikusan küszöb

érték alá esik, majd újból növekedve ismét eléri a beépülés! koncentrációt. Ebben
az esetben azonban njdtva marad az a kérdés, hogy milyen mechanizmus biz-

tosítja a K-ion koncentráció periódikus ingadozása és a többi építelem

révén történ to\'ábbépülés szoros kapcsolatát. Enélkül ugyanis valószín, hogy

a K-iou sík 2 vagy több periódusnyi szakaszban is kimarad, holott ismeretes,

hogy az i/i periódikusság az allevarditban igen szigorít és ezen felül tény az is,

hogy más arányú szabályos közberétegzettséget nem ismerünk.

K megfontolások figyelembevételével az allevardit képzdésére felálhtott model-

lünk abból indul ki, hogy eme ásvány képzdése átmeneti elég szk K-ionkoncentráció

interv^allumhoz van kötve, amely az oldat elrehaladása miatt, esetleg csökkenés után

ismét eredeti értékre állhat ^issza.

Induljunk ki az I„ jel (Si, Al^^jg +'^05 összetétel réteg növekedésébl. K+-ionok

csatlakozása e réteghez ciak x ,,csatlakozási küszöbérték” feletti koncentráció (illetve

aktivitás) esetén lehetséges (6. ábra). Ekkor a nagyobb K+/H+ arány miatt (2 : i)-

típusú rétegkomplexum keletkezik, melyben a nagyobb pn miatti nagyobb Ah^-aktívitás

folytán (F r i p i a t és társai 1963, 1965 kísérlete) a tetraéder rétegben ^iszonylag na-

gyobb mennyiség AF^ helyettesíti a Si-t. Ebben az idinten-allumban képzdik az

ly, a K+-ion- és az I, réteg (5. ábra). Feltesszük, hogy ezután a K+-ionok beépülése

miatt a K-koncentráció (aktiidtás) x érték alá esik. Ekkor a K+-ionok már nem tudnak
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Ikapcsolóilni a tetraéder réteghez, de mindaddig míg a K-koncentráció nem csökken

y érték alá, a K+/H+ arány még elég nagy a (2:1) ásvány képzdéséhez, viszont az
Al*^ koncentrációja az alumoszilikátgélben már kisebb. Ivzért kevesebb A 1

‘^ helyettesíti

a Si-t a III^ rétegben (s így e réteg töltése nagyobb mint a rétegé). Amikor a K+-
1 ionkoncentráció és vele a pj.j y érték alá ér, a ionarány kis értéke miatt (2 : i)

ásvány helyett (i : i) ásvány képzdik, mert az AF' aktivitása felülmúlja az Al‘''-ét.

6. ábra. Allevardit és kaolinit képadése a K +-ionkoncentráció (illetve pH, K+/H+ aránj’) függvényében

Fig. 6. Formation of allevardite and kaolinite in function of a concentration of K+ ions (i. e. pp(, K+/H +

ratio)

Eme idtartam alatt az allevardit kristály helyett (i : 1) típusú ásvány, kaolinit növek-
szik mindaddig, amíg a K+-ionkoncentráció s vele.a p^ ismét y értéke fölé jut, amikoris

III2 és II, réteg majd az x-érték felett I, és K rétegek képzdnek.
E hipotézis szerint tehát az allevardit kristályosodását a K +-ionkoncentráció

idbeni változása és az ezzel kapcsoltan változó pn és K+/H+ ionarányérték irányítja

ugy'an, inivel azonban y koncentrációérték alatt egy másik ásvány (kaolinit) növekszik,

nem szükséges e változás pontos periódikusságát feltenni. Az y alatti koncentráció érték

valójában tetszés szerinti ideig állhat fenn anélkül, hogy az allevardit pl. niontmorillonit

rétegekkel tovább növekednék, mivel ebben a szakaszban a jelenlev Al, Si komponen-
sek egy másik ásvány növelésére fordítódnak. Az allevardit tovább növekedése majd
csak akkor folytatódik, amikor ennek feltételei ismét elállnak s ez a mechanizmus biz-

tosítja az allevardit közberétegzettségének pontos szabályosságát.

E hipotézis tehát azzal számol, hogy a laboratóriumi statikus rendszerekkel szem-

ben a természetes ásványképzdés feltételei között anyag-, energia-áram alakul ki,

melynek során az ionok a különböz fázisokra nézve eltér beépülés! aktivitási értékük

ingadozása szerint az idben egymás után hol az egyik, hol a másik stb. fázis építésében

vesznek részt.
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Ha a K+-ionkoncentráció x-nél jelentsen nagyobb és huzamosabban áll fenn,

akkor Iliit képzdik, x és y közötti K+-ionkoncentráció idbeni elhúzódása pedig alle-

vardit/montmorillonit szabálytalan közberétegzdésre vezet.

E hipotézissel magyarázatot kaphat az a Tokaji-hegységben számos helyen —
Így a részletesen vizsgált mádi Király-heg\^en és az ondi Kassa-hegyen is — megfigyelt

tény, hogy a vulkáni üvegtufák agyagásványosodásának eredményeként kaolinit-

aUevardit, illetve kaolinit-üUt egy kzet alkotójaként és változatos arányban
fordul el.

A recens vulkánok mködésének vizsgálata során több helyen megfigj^elték —
így például a Hawai-szigeten lev Kilauea kráterben is —

, hogy a láva repedéseibl

idnként csak vízgz, máskor pedig tekintélyes mennyiség SO^ áramlik ki. Abban az

esetben, ha csak vízgz jelenik meg, ennek pn-ja— az alkáüák nagymérték oldhatósága

miatt — igen bázikus, a p^ értéke 7-nél nagyobb. Ellenkez esetben viszont a p].j meg-
lehetsen kicsi, 4 alatti értéket mutat (P a y n e— M a u 1946).

Ez a hipotézis tehát a szigorúan periodikus K-sík váltakozást egy az elfogyás-

és utánpótlási mechanizmussal tetszés szerinti periodikussággal ismétld K-koncente

ráció ingadozásból vezeti le olymódon, hogy felteszi; a K+/H+ ionarány küszöbértéki

felett allevardit, illetve iUit, alatta pedig a jelenlev kaohnit ásvány növekszik.

Terepi megfigyeléseink arra engednek következtetni, hogy az allevardit és illit

és természetesen a montmorillonit képzdésnél jelentsége van a Mg-ionkoncentrációnak

is. Az oxidos elemzések egyértelmen mutatják az MgO tendenciózus növekedését az

allevarditos ö\dl kifelé haladva az illites övön keresztül igen sokszor a töréstl legtá-

volabb jelentkez montmorillonitos (montmorillonit — i M) ö\dg.

Jól összhangban van ez a hipotézis azzal is, hogy a K+/H+ arány csökkenésével

növekszik az alumoszüikátgélben az Al'^'-koncentrációja is, tehát a tömeghatás miatt

a III
j
és III, tetraéder rétegben kevesebb A1 képes helyettesíteni a Si-t, mint az

I,„ Ii, I, stb. rétegben, ami a K-ionsíkoktól függetlenül is 2c periódus kialakulás-

hoz vezet.

A szabálytalanul közberétegzett ásványok akár az itt ismertetett mechanizmus

szerült, de szélesebb interv^aUumban változó K-ionkoncentrációhoz kapcsolva képzdnek,

akár pedig a S u d o -féle kilúgzás mecíianizmus szerint. Bizonyosnak tartjuk, hogy a

montmorillonit-zM küúgzás útján keletkezik allevarditból.

Földtani viszonyok

Az újoiman bemutatott anyagásványok a belskárpáti, harmadidszaki vulkáni

képzdmények között, a 3—400 méter vastag szarmata bázistufa rétegsor fels részén

fordulnak el (X e m e c z, V a r
j
u. Barna 1963).

A vizsgált elfordulások a Tokaji-hegység DXy-i részén. Mád község határában

lev Király-hegyen helyezkednek el.

A Király-hegyet fleg riolit-piroklasztikumok építik fel. A tet régióban riolitot

taláírnak. Andezitet csak az ÉK-i eltérben ismerünk.

A tárgyalt agyagásványok riolittufából n^dtott törések mellett liidrotennális

folyamatok útján képzdtek.

Az anyakzet ásványos összetételében a vulkáni üveg dominál. Ezenkívül helyen-

ként nagv’obb mennydségben földpátot (szanidint és adulárt) találunk. Ez utóbbiak

mennyisége maxünálisan 40%. Kvarc és méginkább a krisztobaht csak elvétve

jelentkezik.

Az agyagásványképzdésben a földpát és vulkáni üveg vesz részt. A földpát

legtöbbször olyan kevés (i—5%), hogy ezért elhanyagoUiató.
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A bemutatott agyagásványok anyakzete tehát lényegileg riolitüvegtönnelék.

A riolitok kémiai összetételének határértékei:

SiO, 72,0
Al.O, 11,3
Fe,0, 1,2

TiOj 0,1
Cai' 0,41
MgO 0,03
Na.O 0,37
KjO 1,6

Izz. veszt. 0,05

A teljesen ép vulkáni üvegtipusok kémiai összetétele:

Üvegtufa

Marekanit
Feriit

% sötét mag
0/
/o

köztes anyag
%

%

SiOj 76,0 74,45 77,4 74,6
AUO, 11,3 12,2 11,87 12,71
FCaOa 1,5 I,I 1,24 1,54
CaO 0,8 1,44 0,90 0,90
MgO 0,4 0,51 0,03 0,07
Na^O 2,13 2,91 2,85 2,70
KjO 3,27 3,51 6,05 6,05
Izz. veszt. 4,7 3,52 1,75 3,18

Az Mg nagyobb mennyiségben a bázistufa alján és tetején, fleg a vegyes (riolit-, dacit-

és andezittörmelékeket tartalmazó) vagy a biotitos tufákban jelentkezik. Ezek mennyi-
sége a rétegsorban alárendelt. Az MgO érték egy tufaszinten belül szórásonként meg-
lehetsen ingadozik. Többszáz elemzés alapján a legnagyobb MgO érték a vegyes tufá-

ban 2,96%, a biotitos tufában pedig 2,04% volt. A MgO maximális értéke a zeolitoso-

dott tufában 1,26%, a horzsaklapülis tufában 1,30%, a horzsak-portufában 1,80%,
az áthalmozott tufában pedig 1,25%.

A K ,0 mennyisége a bázistufaösszletben felfelé haladva állandóan n. A zeoUtos

tufaszinten átlag 3,72%, a horzsaklapülis szintben 3,84%, a horzsak-portufában 4,60%,
a rioHt felett lév áthahnozott tufában pedig 4,96%. A horzsaklapülis tufaszint fels,

kb. 30—40 méteres szakaszán részben szárazföldön, részben vízben felhalmozott nagy
(6—10%) KjO-t tartalmazó úgynevezett káli-rioüttufa ismerhet fel. A horzsak-
portufában is vannak 6% körüli K,0-t tartalmazó tufarétegek, iUetve szórások.

A Király-hegy környékén vizsgált hidrotermális hatás kezdetben nagy kálium-

koncentrációt mutat, késbb viszont meglehetsen alkáliaszegény és savanyú kénüiatású.

A hidrotermák káliumbségét kapcsolatba hozhatjuk a Király-hegyen nagy
tömegben megismert, kálimnban gazdag (6—8% KjO) riolittal, a közelben lev andezit

nagy kiterjedés káümetaszomatikus átalakulásával, de valószínsiti ezt az agyagoso-

dás magasszint rétegtani helyzete is. A hidrotermáknak többszáz méter vastag uralko-

dban káUumot tartalmazó kzettömegen kellett áthaladniok, nüeltt a vizsgált terület

rétegtani szintjét elérték. Minthogy a fekvkzet igen porózus, horzsaköves riolit-

piroklasztikum, az intenzív kioldás lehetsége adva volt.

A nagymérv kioldásra vezethet vissza a hidrotermák alkália és földalkália tar-

talmának változása is. A küúgzás után már ionszegény és savanyú hidrotermák jelentek

meg a magasabb szinteken is.

-77,5 %
— 13,2

”

- 1,5
”

- 0,3
”

- 3,69”
— 2,96
- 2,95
— 10,3
— 6.30

2 Földtani Közlöny
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Ezért a Tokaji-heg5*ségben a bázistufaösszlet fels részén sok hehnitt a hidroter-
1

malis mködés két szakaszát különíthetjük el:

1. Káliumban diís hidrotennák;

2. Alkáliában szegény, savanyú hidrotennák.

DNy EK

7. ábra. Az allevardit és a szabálytalanul közberétegzett agyagásványok genetikai szelvényének elvi

vázlata. Jelmagyarázat: i. Riolit, 2. Kovásodott öv, 3. Kaolinites öv, 4. Allevarditos öv, 5. Sza-
bálytalanul közberétegzett agyagásványok, 6. Törés, 7. Hidrotermás oldatok útja, 8. Kutatófúrás

Fig. 7. Profile sketch of the conditions of origin of allevardite and irregularly interlayered clay minerals.
Kegends: i. Rhyolite, 2. Silicified zone, 3. Kaolitinic zone, 4. Allevarditic zone, 5. Irregularly in-

terlayered clay minerals, 6. Fault line, 7. Paths of hydrothermal solution, 8. Prospect drilling

Ezek egymásra következve, vagy területileg elkülönítetten is megjelentek.

A tufák erteljes kimosásának nyomait sokhelyütt figyeltük meg. így jöttek

létre a nagy porozitású, s könny, úgynevezett darázsköves kzetek.

A Tokaji-hegység tektonikailag ersen igénybe vett terület. A legintenzívebb

agyagásványosodás az ÉNy—DK-i törések mellett ismerhet fel, amelyeket a legidsebb
töréseknek tartunk.

A törések mellett agyagásványöveket ismertünk fel.

Újabb vizsgálataink eredményeképpen a vázolt képet az alábbiakkal egészíthet-

jük ki.

A szabálytalanul közberétegzett illit-montmorillonit és allevardit — montmoril-

lonit agyagásványféleségek az allevarditos öv peremén, illetve ehhez simulva talál-

hatók (7. ábra.)

A töréstl távolodva az ionutánpótlás mindinkább egyenetlermé válik.

A tektonikai preformációktól függen a hidrotennák cirkulációs adottságai

szerint öves kialakulás helyett az említett agyagásványok gócos, tömzsös megjelenések,

de egjunáshoz való viszonyúik ekkor is szabályszer.

A vizsgált terület ÉK-i részén az allevarditos rétegeket több helyen újabb, fia-

talabb törések szabdalták fel, melyeken savanyú hidrotennák közlekedtek.
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Ez a folyamat az allevardit transzfonnációjához vezetett. így jött létre az elz-
ekben ismertetett montmorillonit-zlM (8., 9. ábra).

5.

ábra. A török-tanyai allevardit és montmorillonit-2 M terület térképvázlata. J elmagyarázat’
r. Andezit, 2. Riolit, 3. Perlitlapillis riolit portufa, 4. Horzsaklapillis riolittufa, 5. Kovásodott öv>

6. Kaolinites öv, 7. AJlevarditos öv, 8. JIontmorillonit-2 M, 9. Törés, vet, ro. Perspektivikus fúrás, ii.

Kutatófúrás, 12. Kutató akna, 13. Szelvénj-vonal

Fig. 8. Sketcli of the allevardite- and montmorillonite-2 M area at Török-tanya. Tegends: r. Andesite.

2. Rhyolite, 3. Rhyolite tuff with perlite lapüli, 4. Rüyolite with pumice-stone, 5. SUicified zone, 6. Kao-
linitic zone, 7. Allevarditic zone, 8. Montmorülonite-2 M, 9. Fault line, 10. Prospect hole, rr. Development

borehole, 12. Development gallery, 13. ProfUe line

2 [ZZ] 6 fx

9. ábra. Az allevardit és montmoriUonit-2 M genetikai szelvény elvi vázlata. Jelmagyarázat: i.

Riolit, 2. Kaolinites öv, 3. Allevarditos öv, 4. Montmorillonit-2 M. 5. Törés. 6. Hidrotermás oldatok útja

Fig. 9. ProfUe sketch of the conditions of origin of allevardite and montmorUlonite-2 M. D e g e n d s^

I. Rhyolite, 2. Kaolinitic zone, 3. Allevarditic zone, 4. Montmorillonite-z M, 5. Fault line, 6. Path of

hydrothermal Solutions

2 *
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Általános megfigyelés, hogy a Tokaji-hegység DNy-i részén a törések a szarmata

idején st egészen fiatal földtani idkig (pleisztocén) is éltek. Több Ízben felszakadtak

s mellettük elmozdulások, vetdések is bekövetkeztek. Nyitott törésekre utal a Király-

hegy D-i oldalán lev Király-forrás is. Az ers kihigzás a K—Nj^-i és É—D-i törések

mellett figyelhet leginkább meg.

Az allevardit — montmorillonit-zM transzformáció valószinüleg már régen be-
j}(

következett, de nem kizárt, hogy e jelenség a feltör langyos vizek hatására napjaink-

ban is tart.

A Török-tanyai allevardit, illetve allevarditos tufa fokozatosan megy át a mont-
morillonit-zM-be. Kutatófúrásaink vegyes anyagot tartalmazó rétegeket is szép szám-

ban harántoltak.
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Varieties of expanding (2:1) clay minerals and their genesis in the Southwest part of the Tokaj
Mountains

DR. E. NEMECZ-DR. GY. VARJÚ

In the southwestem part of the Tokaj Mountains rhyolitic volcanism associated
with a larges-cale hydrothermal alteration, resultei in diversified clay mineralization.
Various types of expanding (2 : i) minerals, representing transitions between illite and
montmorillonite in terms of interlaminar K content and popul ation of tetrahedral-
octahedral layers, were formed. Varieties presently known are; illite (with an expanding
layerbelow 10%), allevardite* (regularly interlayerei i : i illite-montmoriUonite mineral),
montmorillonite of 2c period, irregularly interlayerei illite-montmorülonite and irregu-

larly interlayered montmorillonite-allevardite, Ic-period montmorillonite. Their charac-
teristics observed on X-ray diffraction and beating are discussed in detail.

As regards the conditions of accumulation and mode of occurrenceof the individual
types, they seem to be the results of different physico-chemical conditions in the various
zones of hydrothermal alteration. The rest of the minerals may have been produced by
post-depositional leaching.

* Because of the regular iuterlamination of Na-micamontmorillonite in the original mineral and
of the complete identity of the X-ray patterns, the K-mineral variety is alsó called allevardite here. Other-
wise, the mineral corresponds to the clay mineral described by Heystek (1954).



RUBIDIUM-STRONCIUM ADATOK A MECSEK-HEGYSÉG GRÁNITJAI
KORÁNAK KÉRDÉSÉHEZ

DR. KOVÁCH ÁDÁM-BAI.OGH KADOSA-DR. SÁMSONI ZOIvTÁN*

(2 ábrával, i táblázattal)

összefoglalás i A rubidium-stroncium izokron módszerrel teljes kzet- és biotit-

mintákon végzett izotop-kormcghatározásaink eredményei a mecseki gránitképzdés
többszakaszúságáról tanúskodnak. Biotitokon végzett meghatározásaink alapján az
utolsó átkristályosodás idpontja a hercini orogenezis aszturiai fázisába helyezhet (284
millió év), míg az elsdleges gránitosodás folyamata mintegy 1150 millió évvel ezeltt
zajlott le. A gránitterület igy elsdleges értelemben rifei (prekambrium-V,) korúnak tekint-

het. Eredményeink alapján kaledonid hatások nem mutathatók ki teljes biztonsággal.

Bevezetés

A Mecsek-liegység kristályos aljzata a heg^'ség mezozóos vonulatának déli el-
terében, ersen letarolva, többnyire miocén vagy pamion rétegekkel fedett dombvidék
formájában mutatkozik a felszinen. A Mórágy és Fazekasboda községek által határolt

felszíni pásztán kivül összefügg felszínalatti folytatása mutatkozik Pécs— Nyugatszent-

erzsébet felé, FÉK — DDNy szerkezeti irányban, helyenként felszíni kibúvásokban is.

A kristályos vonulat legidsebb képzdményeinek mez- és katazónás átalakiilt

kzetek (csillámpala, gneisz, amfibolt) tekinthetk, melyek csak fúrásokból ismeretesek.

Koruk — elssorban kzettani analógiák alapján — feltételezetten prekambriuminak

vehet. Kambriumi-ordoviciumi korúak lehetnek a kevésbé átalakult epizónás jellegíí

filht- és amfiboht-képzdmények, melyek elssorban a kristályos terület északi peremén,

valamint mélyfúrásokban (Pécs—7) figj^elhetk meg.

A mórágyi felszíni kristályos vonulat ftömege porfiroblasztos gránit. A teljesen

gránitosodott mag, mely a vonulat tengelyében helyezkedik el, túlnyomórészt porfiro-

blasztos jelleg, amfibolos biotitgránitból és annak változatából épül fel, de szienites,

granodioritos kzettípusok is ismeretesek. A gránit struktúrája igen intenzív gránitoso-

dásról tanúskodik: a gránitosodás alapjául szolgáló kzeteknek csupán nyomai ismerhetk
fel pl. az erdsmecskei kfejt feltárásában, aliol a porfiroblasztos gránittól színben is el-

üt gneiszzáiA'^ányok jelzik a kálimetaszomatózis alapjául szolgált kzetek maradványait.

A teljesen gránitosodott magot kevésbé átalakult migmatitos zóna veszi körül,

a migmatitokban és az anaktektitekben gyakoriak a gneiszzárványok. Meglep módon a

sávozott migmatitokban található parakzet-maradványok gyakran csak epizónás átala-

kulási fokról tanúskodnak annak ellenére, hogy kialakulásuk a legalább is mezozónás

átalakulást feltételez gránitosodáshoz köthet. Ezt az ellentmondást J a n t s k y
(196^1) retrográd metamorfózis feltételezésével hidalja át.

Az idben felteheten hosszabban elhiizódó grár.itosodási folyamat utolsó fázisát

aprószem biotitgránit, aplit- és kerzantittelérek benyomulása jelenti.

Eladták a MFT Ásványtan-Geokémiai Szakcsoportjának 1967. november 29-i szakülésén.
Készült a debreceni MTA Atommag Kutató Intézetben
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Míg a gránitosodás folyamára a még folyamatban lev kutatások általánosan

elfogadott alapelvei eg\'séges szemléleti keretet nyújtanak, addig a gránitterület korára

vonatkozó vélemények ma sem egységesek. A korábbi elképzelések — a Velencei-hegységi

analógia alapján— a gránit korát liercininek tekintették (V a d á s z
, 1960)

. J a n t s k y
(1964) a gránitosodás folyamatát a prekambriumba hel)’ezi, ugyanekkor Csalago-
V i t s (1964) a porfiroblasztos gránitokat és migmatitokat kaledoni korúnak, a mikro-
gránitokat és aplitokat (,,2. sz. anatektitek”) liercini képzdményeknek tartja.

A gránit korának kérdéséhez rétegtani támpontot egyedül a Szalatiiak-3 fúrás

rétegsora nyrijt, ahol az O r a v e c z (1964) által szilur korúnak meghatározott szericit-

pala fekvjében gránitkamcsokat tartalmazó konglomerátum található, így a gránit

felteheten szilumál idsebb. Kérdéses azonban, hogy a Szalatnak-3 fúrás gránitjára vo-

natkozó megállapítások menn^nben általánosíthatók az egész mórágyi gránitterületre.

-Annál is indokoltabb e kérdés, mivel a Szalatnak-3 fúrás gránitjának elemzése — Föld-
váriné, A’ogl Mária szóbeli közlése — szienites összetételrl tanúskodik, igy ké-

miai összetétel tekintetében sem reprezentálhatja kielégíten a mórágm terület porfiro-

blasztos alapgránitját. A szalatnaki gránitnak a mórágyi terület gránitjaitól való eltér

jellegére korábban már Barabás (1964) is rámutatott.

Abszohit kormeghatározási eredmények O v c s i n n y i k o v és mimkatársai

közleményében jelentek meg (1961). A K/Ar-módszerrel nyert adataik hercini korról

tanúskodnak, a nyert életkorok számszer értékei 335—260 millió év közé esnek.

Bár az idézett közleményben közölt koradatok kissé szórnak, megnjmgtató fel-

\'ilágosítással szolgálnak a gránitmasszí\'nmot ért utolsó lényeges hatás idpontjára.

Xem kellképpen megalapozott azonban az a feltevés, hogy az igy meghatározott kor

egyúttal a gránitosodás folyamatának idpontját — vagy a folyamat lezáródásának

idpontját — is megadja. A gránit dinamometamorf jellege, a sávozott migmatitok-

ban jelentkez retrográd metamorfózis nyomai egyaránt arra engednek következtetni,

hogy a gránitosodás foh'amata a K/Ar korok értékeinek tükrözd utolsó (tektonikai)

hatástól esetleg idben is elválasztható. IMind a hazai (Pantó— Kovách — Ba-
logh — Sámsoni 1967), mind más szerzk mérései egyértelmen mutatják, hogy

pusztán dinamometamorf hatások (kiemelkedés, rátolódás) is vezethetnek a korábban

felhalmozódott radiogén argon eltávoHtásához. Ezért a K/Ar-módszerrel meghatározott

korok tekintet nélkül az érintett képzdmény elzetes geológiai történetére, csak az utolsó

lényeges tektonikai mozgás idpontját rögzítik, még akkor is, ha az utolsó tektonikai ha-

tás viszonylag alacsony hmérsékleten lejátszódó dinamometamorf folyamatra kor-

látozódott.

Mmdezek alapján célszernek látszott a Mecsek-hegység granitoid kzeteinek korát

a K/Ar-módszertl függetlenül, más kormeghatározási módszerrel is meg\nzsgálm. Erre

a célra elssorban a Rb/Sr-módszer kínálkozott, mi\'el e módszer alkalmas a feltételezett,

idben összetett magmás és metamorf foh’amatok részbeni nyomonkövetésére is.

Az általánosan alkalmazott, „közönséges” Rb/Sr kormeghatározási módszer a vizsgált geológiai

objektum korát a rádioaktiv bomlás alaptörvényének felhasználásával a következ összefüggés alapján
számítja;

ahol (“’Sr/“*3r)j a Sr megfelel izotópjainak viszonylagos gyakorisága a vizsgált ásványban vagy kzetben
jelenleg; ("Sr/“Sr)o ugyanezen izotóparány a vizsgált fázis kialakulásának idején. Ez utóbbi gyakorlatilag
a vizsgált ásvánnyal egykorú, de igen kis Rb/Sr-aránnyal jellemezhet fázisban mért megfelel izotóp-

Vizsgálati módszerek
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aráuuyal vehet azonosnak. '”Rb/’*ar értelemszeren a rubidium-87 izotópnak a ••Sr-izotóp mennyiségére
vonatkoztatott jelenlegi, mérhet viszonylagos gyakoriságát jelenti.

Az (i) összefüggés megfelel átalakítások után a következ formában is irható:

{••Sr/»Sr)j = ("Sr;»Sr). + (e-«t- 1) (2)

Eltekintve igen ids (t > 1,5—2 milliárd év) kzetektl jogos az általánosan alkalmazott e^t—

^ Xt közelítés. Ezzel az egj'szersitéssel a (2) egyenletbl a lineáris összefüggést szolgáltató

A 87-R U
("Sr/»*Sr)j = r’Sr/“*Sr)„ + (3)

kifejezés nyerhet.

A (3) összefüggésbl következik, hogy ha különböz Rb/Sr-arányokkal jellemzett, de azonos
korú és azonos kiinduló izotópösszetételü fázisok izotóparányait egy olyan koordinátarendszerben ábrá-
zoljxik, melynek vízszintes tengelyén a mért jelenlegi ”Rb/'*Sr-arányt, függleges tengelyén az ugj-ancsak
mért jelenlegi *'Sr/"Sr izotóparányt tüntetjük fel, a mérési pontok egy olyan egyenes mentén helyezkednek
el, melynek meredeksége a vizsgált rendszer korával van közvetlen kapesolatban. Az említett egyeneseket
izokronoknak, a meredekségbl meghatározott kort izokron-komak nevezzük. Ki szeretnénk külön emelni,
hog>' — ellentétben a „közönséges” Rb/Sr-módszerrel — az izokron-módszer alkalmazása során nincs
szükség a kiinduló ("Sr/”Sr)o arány méréssel történ meghatározására, ez a mérési eredménj^ek kiérté-

kelése során eredményként adódik. Az izokron-módszert elssorban ez a sajátossága teszi alkalmassá
migmás és metamorf kzetek korviszonyainak vizsgálatára is. A módszer egyéb sajátosságainak részletes

elemzésére e helyütt nem térünk ki, csupán utalunk az ide vonatkozó irodalomra (Allégre — Dars
1965, Nicolaysen 1961, Fairbairn — Hurley — Pinson 1960).

A Rb/Sr-módszer gyakorlati alkalmazása során a vizsgált mintákban található rubidium és stron-

cium mennyiségét lehetleg nagy pontossággal szükséges meghatározni. Meghatározandó továbbá a
•’Sr/”Sr-izotóparány pontos értéke is. A Rb és Sr elkülönitésére aSámsoni (1967) által leírt, ioncserés
elválasztáson alapuló módszert alkalmaztuk. A Rb és Sr mennyiségi meghatározása tömegspektrométerrel,
a stabil izotóphigítás módszerével történt, pontosan kalibrált, “'Rb-ban, illetve “'Sr-ban dúsított izotóp-

1 összetétel rubidiumot, illetve stronciumot tartalmazó törzsoldatok alkalmazásával. Mind a Rb és Sr
mennyiségi meghatározását, mind a Sr izotópösszetételének mérését MI 1 305 típusú tömegspektrométeren,
eg>'szalagos termikus ionforrással végeztük. Az ionforrásban izzószálként wolframoxiddal elektrolitikus

' úton bevont felület tantál izzószálat alkalmaztunk, az ionáramok detektálására szekundér elektron-

sokszorozót használtunk. Mérési eredményeinket az elektronsokszorozó okozta diszkriminációs hatásra
korrigáltuk a ®’Sr/*“Sr-arányhoz történ normálás segítségével.

Mérési eredmények és értékelésük

Sajnálatos módon a mec.seki gránitterület kismérték feltártsága miatt abszolút

kormeghatározások céljaira alkalmas ép, nem bontott kzetminták beszerzése nagy ne-

hézségekbe ütközött. A gránit dinamometafmorf jellege, összetöredezettsége miatt a

felszinközeli minták többnyire ersen bontottak, így vizsgálati anyagunk legnagyobb

részt az erdsmecskei gránitfejtbl származó mintákra korlátozódott. Az innen gyj-
tött anyag ép kzetbl származik, egyéb mintáinkon nyert eredményeink — a kzet
kisebb-nagy’obb fokú bontottsága miatt — csak ers kritikával fogadhatók el.

Méréseink eredményeit — melyeket részint teljes kzetmintákon, részint biotit-

frakciókon nyertünk — az I. táblázatban összesítettük. A biotit elválasztására mágneses

szeparátort, valamint bromoformban történ, fajsúly szerinti elválasztást alkalmaztunk.

Az I. táblázat tartalmazza a minta megjelölésére használt sorszámot, mely egyúttal utal

a minta jellegére is (T jel minták teljes kzetre, B jel minták biotitra utalnak), a minta-

vétel helyét, a tömegspektrométerrel meghatározott *^Sr/*®Sr-izotóparányt, a stabil

izotóphigítás módszerével meghatározott *’Sr- és ®’Rb-izotópkoncentrációkat mik-

rogram/gram egj’ségekben, a mérési eredmények alapján számított *’Rb/*®Sr-arányt;

a ®'Rb-, illetve ®’Sr-koncentrációk értékeibl az érintett elemek izotópösszetételének is-

meretében számított Rb- és Sr-koncentrációkat ugyancsak mikrogram/gram egységekben,

továbbá a Rb/Sr geokémiai hányados értékeit.
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Az I . ábrán a mecseki kristályos területrl származó biotitminták mérési eredmé-

nyeit ábrázoltuk a Xicolaysen (1961) által bevezetett izokron-diagramban. E;nnek

függleges tengelyén a mért ®'Sr/®®Sr-izotóparányt, vízszintes tengelyén a *®Sr-izotóp gya-

koriságára vonatkoztatott ®’Rb-koncentrációt tüntettük fel.

A mérési pontok— eltekintve a Me-yB, Me-8B, valamint Me-LB jel minták-

tól — egyenesen jól interpolálhatók. A Me-yB és Me-8B minták esetében el kellett te-

kintenünk bármilyen kiértékelési lehetség alkalmazásától, mivel e mintáknak a Rb/Sr-

arány alacsonj^ voltában is tükrözd (I. táblázat) ers bontottsága eleve kétségessé tette

felhasználhatóságukat. E minták esetében csupán annak megállapítására szorítkozha-

tunk, hogy a felszíni bontás a Rb/Sr-\szonyokat e minták esetében alapjában változtatta

meg. A Me-EB jel minta eltér sajátosságai viszont eltér genetikai viszonyaira vezet-

het vissza, mint arra még a továbbiakban vissza fogunk térni.

A Me-3B, Me-4B, Me-5B, Me-gB, Me-i6B és Me-iyB jel minták mérési pont-

jait közelít eg\’enesnek a legkisebb négj’zetek elvének alkalmazásával számított

meredekségébl 284 + 10 nlhó éves kor adódik eredményül, míg az izokron a koordináta-

rendszer függleges tengelyét a ®'Sr/®®Sr-arány o,y34 értékénél metszi. Az izotóp-kor

kiszámításánál a s"Rb-izotóp rádióaktív bomlási állandóját (A) 1,39. io~i^ év“‘ értékkel

vettük tekintetbe.

A biotitmintákon meghatározott izokron-kor értéke igen jól egyezik az O v -

csinnyikov és mxmkatársai (1961) által meghatározott K/Ar korok átlagértékével,

és így a gránitmasszívmnot ért utolsó lényeges magmatektonikai hatás idpont-
ját adja meg.

A Me-LB jel minta a porfiroblasztos gránitotmetsz aphttelér közvetlen szegélyén

található biotitdús zónából került begyjtésre. A telér mintegy 1,5 m-es vastagsága

indokolttá teszi annak a feltételezését, hog\^ a telér benyomulásával járó termikus hatásra

bekövetkezett átkristályosodás nem korlátozódott izokémikus átalakulásra, hanem a

biotitdús zóna anyaga részben az aphttelér anyagából származtatható. Ilyen körülmények

között viszont az aphtok nagy káhmntartalmából, valannt a stronciunmak magmás
folyamatokban a káhumhoz való kapcsolódásából adódóan az várható, hogy a telér anya-

gából származó nem radiogén stroncium lokáhs értelemben ersen felhígíthatta a gránit

részben radiogén stroncimntartalmát, és így a szegélyi zóna biotitjaiban jelenleg talál-

ható radiogén stronciiun teljes egészében az aphttelér benyomulását követ idben hal-

mozódott fel. A Me-LB jel minta izotópviszonyai ezt az elképzelést támasztják alá, i

amennyiben az e mintának megfelel mérési pont az i. ábra diagrammjában a másodla- 1

gos átkristályosodást szenvedett biotitok mérési pontjait interpoláló izokrontól messze 1

helyezkednek el, és bár viszonylag nagj" Rb/Sr-aránnyal jehemezhet, radiogén stroncium-

tartalma ehhez képest viszonylag kicsi. Ha viszont e biotit elsdleges ásván^-nak tekint- 1

het, úgy kora a mérési adatokból közvetlenül, a ,,közönséges” Rb/Sr-módszerrel hatá-
,

rozható meg. A nem radiogén {®"Sr/®®Sr) „-arányt a szokásos módon 0,709 értéknek te- 1

kiütve (méréseink szerint a közönséges vegj^szerbl vett Sr berendezésünkön ilyen arányt

szolgáltat) a minta korára 278 + 30 mil lió év adódik eredménjúil, igen jó egj*ezésben '

az alapgránit átkristályosodott biotitjain mért 284 miihó éves izokrón korral.

Megjegyezzük, hogj’^ a Me-7B jel minta pusztán a mérési eredményeket tekintve '

a Me-LB jel nntához hasonló jehegzetességeket mutat. Bár a minta már korábban
|

is emhtett bontottsága a mérési eredmények értékelésénél eleve óvatosságra int, továbbá 1

a mintavétel helyének ki nem elégít feltártsága nem tett lehetvé semmilyen elzetes

tájékoztatást sem, pusztán formálisan kiszámítható a ]\Ie-7B és Me-LB jel minták

közös izokron-kora is, amely 265 + 50 mil lió évnek adódik, 0,711 kezdeti ®^Sr/®®Sr-izotóp-

arármyal.

Összefoglalva biotitokon végzett meghatározásaink eredményeit megáhapítható
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tehát, hogy a gránitterületet ért utolsó magmatektoiiikai
hatás — amely idben az aplittelérek benyomulásához is
köthet — a karbon fels határán játszódik le, igy a varisz-
kuszi hegységképzdéssel kapcsolatos és annak asz turiai
(esetleg saali) fázisába helyezhet.

I. ábra. Mecsek-hegység! biotitok kormeghatározása a Rb — Sr izokron módszerrel

Fig. I. Rb/Sr isochron dating of biotites írom the Mecsek Mouutains.

A porfiroblasztos gránit biotitjaihoz rendelt izokron nagy kezdeti s"Sr/*®Sr-aránya

(0,734) egyértelmen utal arra, hogy lényeges idbeli eltérés lehet a biotitok átkristályo-

sodását, továbbá a gránittömegnek a K/Ar korokban tükrözd gázveszteséggel járó

2. db ra. Mecsek-hegységi granitoid kzetek kormeghatározása a Rb—Sr izokron módszerrel

Fig. 2. Rb/Sr isochron dating of granitoid rocks in the Mecsek Mountains

felmelegedését elidéz magmatektonikai hatás, valamint az elsdleges gránitosodás fo-

lyamatai között. Ennek tisztázása érdekében végeztünk vizsgálatokat teljes kzetmhi-
tákon is. Izokémikus, tehát a rendszer kémiai összetételét változatlanul hagyó átalakulás

esetén ugyanis a teljes kzetmintákon meghatározott izokron-kor a primér kzetképzdés
idpontját adja meg. Hasonló eredményt kell hogy nyújtson a teljes kzetmintán, vala-

mint annak egy elsdlegesen differenciálódott fázisán, áványi komponensén végzett

meghatározások eredményeinek az izokron-niódszerrel végzett egybevetése is.
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1

A 2. ábrán összesítve ugyancsak a X i c o 1 a y s e n (1961) által bevezetett clia-

granmiban a teljes kzetmintákon végzett meghatározásaink eredményeit tüntettük fel.

Az ábra mérési pontjait pusztán formális szempontok szerint csoportosítva úgy tnik,

hogy a mérési pontok két, eltér meredekség egyenessel közelíthetk. A Me-iyT, Me-6T
— és feltételezetten a lMe-31' — jel minták egy mintegy 1150 millió éves kort

indikáló meredekség izokron mentén helyezkednek el, míg a Me-i6T, Me-^T és Me-9T
jel minták mérési pontjait közelít egyenes meredeksége 442 millió éves kornak fe-

lel meg.

Az 1150 miihó éves kor a grenvilli orogenezis idpontjának felel meg, és arra enged
következtetni, hogy a gránit f töm ege prekambriumi kzetekbl
származtatható. Korbesorolás szerint a rifeidák közé (rifei-i, tauridák, illetve

tágabb értelemben vett bajkalidák) tartozik, a vS z e m e 11 e n k o által (1967) legújabban

javasolt prekambriumi idskálán kora a prekambrium-V, ciklusnak felel meg.

A nyert rifei kor realitását megersíti a IMe-iyT és Me-iyB jel, összetartozó

mintákon nyert eredményeknek az izokron-módszerrel történ egybevetése is, amely

1170 millió éves kort szolgáltat, igen jó számszer egyezésben a teljes kzetmintákon
nyert izokron-korral. E minta az Erdsmecske község melletti, jelenleg is üzemel k-
fejt profiroblasztos gránitjában talált, nagjmiéret gneiszzárványból került begyjtésre.

Indokolt az a feltételezés, hogy a porfiroblasztos szerkezetet kialakító metaszomatózis a

nagyobb zárványok an)’agát alapjaiban változatlanul hagyta, illetve a nagyobbmérv
anyagbevitel a zárv'ányok és a ,,befogadó” gránit között jelenleg mutatkozó ,,érintkezési

zónára” korlátozódott. Ilyen körülmények között a zárványokban a földpátok és színes

elegyrészek közötti izotópcsere is alárendelt jelentség lehetett, és a csillámok esetleges

átkristályosodása is lényegében izokémikus körülmények között játszódliatott le, ami a

korábbi kornak megfelel izotóp^^szonyok megtartottságálran is jelentkezik. E kép alap-

ján tehát — mivel a Me-i7B jel minta mind az elsdleges kor izokronjába, mind a

hercini hatásra átkristáh'osodott biotitok izokronjába beilleszthet — a csillámok át-

kristályosodását a porfiroblasztokat kialakító metaszomatózis hatására úgy képzelhetjük

el, hogy azok anyagukat tekintve legnagyobb részt a metaszomatózisnak alávetett alap-

gránit színes elegyrészeibl alakultak ki, miközben a csillámokat jellemz Rb/vSr-arány a

korábbi értékhez képest többé-kevésbé jelents mértékben megnövekedett. Ez a feltéte-

lezésünk a késbbiekben további alátámasztást is fog nyerni.

A Me-i6T, Me-5T és Me-9T jel, a porfiroblasztos gránitból származó —
részben kisméret gneiszzárványokat is tartalmazó — minták látszólagos izokron-kora

442 millió é\mek adódik. Kézenfekv lenne e kor értékét kaledoiiid hatás eredményeként

felfogni, ezt a feltételezést azonban az egyes minták biotitfrakcióin nyert eredmények-

kel való egybevetés nem ersíti meg. A tapasztalat szerint minél nagyobb Rb/Sr-arány

jellemz valamely kzetmintára, annál kisebb Rb/Sr-aránv mutatkozik a minta biotit-

frakciójában. Ebbl következik, hogy a teljes kzet és a biotit egybevetésbl származó

izokron-korok értékei is ersen különböznek eg^nnástól, és minél nagyobb valamely

teljes kzetmintát jellemz Rb/Sr-arány, annál nagyobb izokron-kor adódik eredményül.

Ez a tapasztalat arra enged következtetni, hogy a teljes kzetmintákon nyert izokron-

kor nem reális, hanem pusztán az elsdleges gránitosodás és a már megállapított herci-

ni hatás között elhelyezked ,,keverék-kor”, amely elssorban a földpátok és színes

elegyrészek közötti rubidium- illetve stronciunivándorlás eredményeként alakult ki.

A teljes kzetminták és a biotitok Rb/Sr-arányai közötti kapcsolat egyértelmen a rubi-

diumnak a földpátokból a csillámok felé, a stronciumnak pedig ellentétes irányban

történ migrációjának lehetségére utal. Ez a vándorlás, amely természetesen részleges

izotópkicseréldéssel is kapcsolódhatott, már kémiai szempontból nem zárt rendszerben

kellett hogy végbemenjen. A biotitmintákban tükrözd hercini kor alapján a Rb/Sr-
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koncentrációviszonyoknak ezt a részleges meg\^áltozását a felskarbonban lejátszódott

metaszomatózishoz rendelhetjük. A Rb/Sr-\dszonyoknak a keverék-korokban megmutat-

kozó, és mintáról-mintára eltér fokú utólagos, részleges kiegyenlítdése, illetve meg-
változása a másodlagos gránitosodást elidéz metaszomatózis nem kiegyenlített jelle-

gével hozható kapcsolatba, és egAuittal a gránitban található gneiszzárványok endogén

jellegére alapozott felfogásunkat támasztja alá.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az elmondottak ellenére sem zárható ki a kaledonid

hatások jelenléte teljes biztonsággal méréseink alapján, bár azok befolyását a nyert korok

értékeire nem tartjuk valószínnek.

Befejezésül ez úton mondunk köszönetét dr. S z a 1 a y Sándor intézeti igaz-

gatónak, a MTA tagjának, aki méréseinknek a MTA Atommag Kutató Intézetében törté-

n elvégzését lehetvé' tette.
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Contributions to the dating of the Mecsek granites by Rb/Sr method

Dr. Á. KOVÁCH—K. BAEOGH—dr. Z. SÁMSONI

The restts of isotopic age determinations of serial rock and biotite samples by
the Rb/Sr isochronous method testify to the formation of the Mecsek granites in more
than two phases. As fotmd fór biotites, the last recristallization can be dated as corre-

sponding to the Asturian phase of the Hercynian orogeny (284 mühon years), while primary
granitization must have taken piacé somé 1,150 milHon years ago. Accordingly, the grá-

nité area in the primary sense may be considered as Riphean (Precambrian Vj). No sure

evidence of Caledonide impact could be foimd.



TUFÁS KAOLINIT- ÉS SZIDERIT-TELEPEK
A MECSEKI LADINI ÖSSZLET ALJÁN

DR. NAGY EIvEMÉR-RAVASZNÉ, DR. BARANYAI EIVIA*

(2 ábrával, i táblázattal)

összefoglalás i A M. All. Földtani Intézet 1967. évi térképez fúrásai közül három
a ladini rétegsor fekvjében eddig ismeretlen képzdményeket tárt fel. Vizsgálataink alap-

ján ezek kaolinitnek, kaolinos szideritnek és szideritnek minsülnek. Keletkezésükben
vulkáni tufaszórás is közrejátszott.

Az anizuszi emelet fels részét agyagpados, néhol oolitos, gyér foraminiferás

mészk alkotja, amely gyakorta másodlagosan dolomitosodott. A ladini emeletbe sorolt

rétegsort fekete agyagos mészk, niészmárga, márga, agyagmárga, leveles agyagk,
agyagos homokk egymásrakövetkezése jellemzi, valameimyi képzdményben gyjt-
het növénATnaradványokkal, csigákkal és Ostracodákkal. Az anizuszi rétegösszlet

520—740 m, a ladini pedig 120—180 m vastag. Az utóbbinak heteropikus fáciese a hegy-

ség déli peremén lev mononükt konglomerátumösszlet (Nagy 13 . 1967).

A két emelet határán V a d á s z E. (1935) által észlelt regressziós breccsát nem
találtuk meg, s azt e dolgozat tárgyát képez feltárásokban sem észleltük. Mindeddig

úgy véltük — a pécsi Bertalan-hegytl a vasasi Cirkó-völgyig nyomozható, a rétegsor

lépésrl-lépésre való nyomonkövetésére alkalmatlan kibúvások alapján — hogy az

anizuszi mészkképzdés éles határ nélkül, átmenettel, fekete, trigonodusos, csigás

mészkpad közbeiktatásával fol}d;atódik a ladini agyagos mészkképzdésben. A ladini

— felstriász alapszelvényéül kínálkozó Pécs-28. sz. fúrásban a fekete agyagos mészk
és az anizuszi ooUtos mészk között szerkezeti érintkezést tapasztaltunk, e fúrás a szó-

banforgó átmenet vizsgálatára alkalmatlan volt.

Az 1966. év végén s 1967. elején a mánfai 10 000-es térképlap felvételei során

mélyítettük le a Komló—LXXI. sz. térképez fúrást, majd az abban észlelt kaolinit

rétegtani helyzetének és genetikájának tisztázására a Kantavár-i. sz., késbb a Komló-
LXXII. sz. fiirásokat. Utóbbival egyidben — javaslatunk alapján s a MÉ)V térképez

munkáihoz kapcsolódva — Várszegi K. kutatóárokkal táratta fel az anizuszi —
ladini rétegsor érintkezését Pécstl ÉNy-ra, Büdöskútnál. A klasszikus ladini rétegsor

fekvjében feltárt, eddig ismeretlen képzdmény ezideig 8 km csapáshosszban, gyakor-

latilag három ponton ismeretes (i. ábra).

A Komló-LXXI. és LXXII. sz. fúrások helye a mánfai Malom-hegy DNy-i olda-

lában, a Klyukbarlangtól DK-re 600 m-re van. A két fúrás egymástól 120 m-re esik.

Ezektl D-re 4 km-re a kantavári kfejt fölött telepítettük a Kantavár-i. sz. fúrást.

A büdöskuti kutatóárok a K-UXII. fúrástól DNy-ra 4 km-re találliató.

A Komló-LXXI. sz. fúrás rétegsora szerkezetileg meglehetsen zavart. Kifakult,

szürke, ostracodás mészmárga alatt mintegy 6 m vastag limonitos, mállott kaolinitet

tár fel, majd ennek fekvjében másodlagos dolomitban állt le a fúrás. A Komló-LXXII.

* A Mag>’arhoni Földtani Társulat ásványtani szakcsoportja 1968. január 29-i ülésén elhangzott

eladás.
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sz. és a Kantavár-i. sz. fúrások rétegsora a 2. ábrán látható. A MK\' kutatóárka (\’ á r -

szegi K, szíves közlése szerint) anizuszi dolomit és ladini agyagos mészk között
mintegy 10—15 m vastagságban, zavart szerkezettel ,,mállott tufát” tárt fel.

A három fúrásban azonos rétegtani helj’zetben feltárt kaolinites sziderit és kaolinit
(Kantaváron 3 m, Mánfán 9,5 m. vastag) képzdményeket az alábbi módszerekkel vizs-
gáltuk: I. vékonycsiszolatok, 2. röntgeudiffraktométer, j. röntgen- és kvarc.spektrográf,

4. mikromineralógia.

Komló-LXXII. sz. fúrásban harántolt 10—20 cm. vastagságú kszénréteget
I a á 1 Árpádné volt szíves szénkzettanilag megvizsgálni. A kszén anvagát gázkoksz-
kszén állapotúnak találta.

A röntgendiffraktogramok tanúsága szerint a képzdmény három ásvánvos kom-
ponenst tartalmaz a kimutathatóság határa feletti mennyiségben: kaolinit, szi-
derit, k V a r c . (A kvarc mindig kevesebb az elz kettnél.) -Uiol a sziderit dominál,
mindig kimutatható több-kevesebb kaolinit, helyenként azonban teljesen szideritmentes
kaolinitet is találtunk (pl. a K-LXXII. sz. fúrásban 5 m vastagságban). F, három kom-
ponens mellett a K-LXXII. sz. fúrás mintáiban néhol kevés pirit és kalko pirít
volt kimutatható.

Színképelemzésre csak a K-LXXI. sz. fúrás kaolinitje került. Röntgenspektrográí-
fal Ris cilák G. szerint az alábbi elemek voltak észlelhetk (ppm-ben): Mo 55, Xb
200, Zr 260, Y 27, Sr 44, Zn 37, Cu 27. Xi 185. Utóbbi két elemet Soha I.-né nedves-
analitikai módszerrel is meghatározta. Az ígj' kapott Cu = 29,6, Xi 243,8 értékek
az elbbiekkel nagyon jól egyeznek. A kvarcspektrográffal vizsgált hét minta kiinutat-
hatósági határ felett lév elemeinek átlagértékei (Z e n t a i P.): B 50, Mn 100, Pb 8,

Ga 40, Sn 25, ^ 160, Ti 4000, Ag 0,16, Co 16, Sr 25, Cr 120, Li 100.

Elssorban a mikromineralógiai spektrum az, amely a kaolinit—sziderit összlet

keletkezésében vulkáni tufaszórás szerepérl tanúskodik.

Mikromineralógiai viz.sgálat a Komló-LXXII. sz. fúrás (41,0—42,0 m) sziderites

kaolimtjébl és a Kantavár-i. sz. fúrás (26,0—30,0 m) szideritjébl készült. Mindhárom
mintából a 0,06—0,3 mm közti frakciók ásványait vizsgáltuk optikai módszerekkel,
a frakciók ásványainak io%-os HCl-el történ fzése után, mely az ásványok sziderites

vashidroxidos kérgezésének eltávolítását célozta. A kérdéses kzetminták 0,06 imn
feletti frakciónak súly °ó-os mennyisége 3% alatt van. A nehézásványtartalom a 0,1

—

0,2 nim-es frakcióban éri el maximumát (7%). A mérhet értékek természetesei) eltér-

nek az eredeti állapottól, mivel függvényei a io%-os sósawml történ forralás idtar-
tamának, amely az ásványok kérgezéstl való megtisztítását célozta ugyan, de egyes
ásványokat részben vagy egészben feloldhatott, míg egyesek a kérgezés leoldása után
a könnyásvánj’^ frakcióba tartoznak (kvarc, kzettörmelék).

A kaolinites — sziderites kzetminták autochton és allochton ásványainak egye-
zése (I. táblázat) egyértelmen bizonyítja a fúrással több ponton feltárt réteg azonos
eredetét.

Összehasonlítás céljából a kérdéses réteg fekvjét (anizuszi dolomit) és fedk-
zetét (ladini mészmárga) 10% -os sósavas oldás után hasonló módszerekkel vizsgáltuk
meg. A fedkzet így nyert allochton és autochton ásváii5"ai hasonlónak bizonyultak
a kaolinites — sziderites üledék ásványaihoz, mig az anizuszi dolomit oldhatatlan ma-
radékának \nzsgálata eltér eredményt hozott.

A mikromineralógiai vizsgálat sekélytengeri, szárazföldrl történ la.ssú üledék-
anyagszállítást tükröz mélységi magmás és metamorf kzetek vagy ezek ásványait
együttesen tartalmazó idsebb üledékek területérl, amellyel egyidejleg nagyobb meny-
nyiség, piroklasztikus anyagfelhalmozódás is történt. A kétféle eredet sekélytengeri

anyagfelhaimozódás növényi törmeléknek a medencébe való szállításával társulva.
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részben a diagenezis folyamán, autochon ásványok képzdéséhez vezetett. Fentiek alap-

ján a vizsgált kzetmintákban — eredetüket tekintve — három ásványcsoport különül

el.

A szárazföldi eredet törmelékszállítást a többnjdre unduláló kioltású,

nagymértékben zárványos — maximum 0,7 mm0-j — kvarc képviseü, kristályos k-
zetekre utaló nehézásványok kíséretében: rutil (zárványos gránát, koptatott cirkon),

titanit, epidot, turmaUn, disztén, tremolit, muszko\nt.

Piroklasztikus eredetíínek tekintjük az idiomorf-hipidiomorf (nem kop-

tatott) hexaeder lapokkal határolt magnezitet, gyakori mágmás rezorbcióval, a lapokon

megfigyelhet rovátkoltsággal. Az idiomorf, zömök vagy a c tengely irányában kissé

megnyúlt, gyakran töredezett, koptatottság nélküli cirkon és a zárványmentes, szín-

telen, ritkábban halván)TÓzsaszín, többnjnre éles töredékekként észlelhet gránát

— megítélésünk szerint — hasonlóképen piroklasztikus eredet. Ide sorolható a rezor-

l)eált szegély biotit (rendkívül ritka), a hipersztén és az amfibol. Vulkáni üveg hasonló-

képen rendkívül ritka, mindössze néhány bizonytalan töredék képviseli, ezek vulkáiü

eredetre utaló jellegzetes szerkezete azonban felismerhet. A \mlkáni üveg 1,555 és 1,528

közötti törésmutatója kizárja a savanyú magmából való származtatást.

A kétféle eredet, sekélytengerben felhalmozódó törmelékes anyag a szerves-

anyagtartalmúközegbennagymérv lebontást szenvedett, amelynek során autochton
ásványok képzdtek. Szer%'esanyagtartahnú, savanyú pH-ju közegben történt a finom-

szemcséj, porózus üledék kaolinitesedése, a szferohtos és tömeges sziderit és a konkré-

ciós vagy kristályos (hexaéder és hexaéder -{- oktaéder kombinációs) pirít képzdése.

Autochton kialakulásúnak tekintjük a zoizitet és klinozoizitet, amely a piroklasztikus

tönnelék plagioklászaiból képzdhetett.

A vékonycsiszolati és mikromineralógiai \’izsgálatok alapján egyes kzetmin-
tákban kimutatható a pirittartalmú kzet késbbi oxidációjával kapcsolatos alunit,

mely a sziderites kaolinitben gyakori 0,3 nim-t meg nem haladó kristályokként észlel-

het, minden esetben vashidroxiddal szegélyezve. Megemlítjük, hogy a fedkzet (ladini

mészmárga) alunitja hahnazpolarizációs finomkristályos szerkezete révén a sziderites

kaolinitétl eltér megjelenés. A kzetminták mindegyikében gyakori a vashidroxid,

amely a kaolinitet növekv mennyiségben tartalmazó kzetminták esetében finom erezetet

majd mikroszkópos csomókat, míg a sziderit-szferolitok szegélyén koncentrikus gyrket
képez. Ez az alunithoz hasonlóan késbbi oxidáció terméke.

Az idiomorf, 0,2 mm-nél többnjre kisebb, színtelen fluoritkristályokat is autochton

ásványoknak kell tekintenünk, amely a szerves anyagot eredetileg tartalmazó üledékben

a diagenezist kisér nagyobb hmérsékleten, aktív oldatok kémiai reakciói során kép-

zdött.

Kérdéses maradt a brookit és perovszkit eredete, amely kis mennyiségben, de

jellemz ásványként minden mintában kimutatható.

A rendelkezésre álló adatok alapján a piroklasztikus anyag származására és mag-
ma-anyagára vonatkozóan behatóbb következtetéseket nem vonhatunk le, a piroklasz-

tikus eredetnek ítélt nehézásványoknak a 0,06—0,1 mm-es frakciókban való dúsulása

a ^mlkáni törmelékanyag finom szemnagyságára, távolabbról történ légi szállítására

utal.

A Komló-EXXII. sz. fúrás 44,7—45,0 m mélységközébl származó kaolinit

tzállósága — RadnótyE. szíves közlése szerint — 31 Sk.

A tufás, sziderites kaolinit a mecseki középstriász rétegsorban az eddig

ismert ladini összlet fekvjében helyezkedik el. Véleménj’ünk szerint aladini eme-
letbe tartozik. A ladini mészmárga felé mutatkozó, említett mikromineralógiai

hasonlóság mellett, valamint a középhegységi, bükki (és dél-alpi) ladini vulkánitok



Mikromineralógiai vizsgálatok

(Koniló I^XXI, Komló LXXII., Kantavár— i. sz. fúrások közetanyagából)

.Mikromineralogischc Analysen (am Matrialder Proben ausden Bohrungen Komló—LXXI, Komló—I<XXII Kantavár— i.)

I. táblázat - TabelU /.
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Hipersztén

Tremolit

1

Amfibol

(zöld)

1

Biotit

(mállót!)

Klorit

i

Apátit

'

Fluorit

!2

1
1
>

í
iá

0
XI

Ö

3 1
Mikroklin Oligoklász

Andezin

Muszkovit

Alunit
Vulkáni

üveg

>

balzsam
Kaolinitesedett—

—

almútosodott

vulkáni

törmelék

Biotit

(mállót!)

Vashidroxidos

—

—

kovás

kérge-

zés

agyag-

ásványszemcsék

Fed 0,1 -0,2 1.3 _ 2,6 0,9 4.2 _ _ _ _ _ 0,5 _ 0,4 _ 0,6 0,6 0,4 _ _ 88,5 100 38,0 _ sz 60,0 2,0 100
lladini mészmárga) 0,06— 0,1 - 1,6 1.2 - - 0,5 1.2 0,6 0,4 0,2 0,4 0,6 0,4 - — 92,9 100 16,0 — - - sz 82,0 2,0 - - 100

Komló LXXI. 99.0 100 100
33,8-36,0 m 0,1 —0,2 — 0,7 —

3.4
— 0,4 2,0 2,8 — — — — — — — 2,8 — — 0,7 4,5 — — — 82,7 100 — — — — — — — — _ _ — zoo

0,06—0,1 - 0.4 - 1.7 0.9 0,4 -
3.3 92,9 100 100

Komló LXXII. 0.2 -0,3 98,0 I.o 100 2,0 - _ _ _ _ _ _ 98,0 _ _ 100
41,0-42,0 m 0,1 -0,2 79,0 1,8 — 1,8 — sz 9,3 — — — — — 1,8 “ 2,7 — — — sz — — — sz 3,6 100 6,0 — — — _ — sz — q6.o — 100

0,06-0,1 62,9 3,7
- 0,6 - sz 10,4 7.3 - 1,2 0,6 1,8 1.2 ~ 1,2 0,6 - 2,4 6, 100 ó,0 - - - - 3,0 - - 91,0 - - 100

Kautavár 1. 0.2 -0,3 27.3 24.3 - 0.9 - 0,9 21.3 17.5 - - 0,9 - - - 2,9 4,0 - - - - - - - 100
26,0—30,0 tn o.i —0,2 22,6 30,2 3 ,«

— —
3 .S 13.2 13.3, — 0,9

— — 0,9 — 3,8 2,8 1.9 — — 0,9 — — 1,9 100 89,0 _ _ -
0,06— 0,1 10,5 3 í ,9 3.1 1,9 0,6 3.1 13.1 20,6 1.3 0,6 0,6 2,5 3,8 0,6 1,2 2,0 1,3 1,3 I, 3 100 86,0 - - sz 2,0 6,0 - 6,0 - - 100

Fekv
(anizuszi dolomit)

99.0 100 32,0 3.0 - 3.0 - - 4,0 - - 57,0 100

Megjeg\'zvs: sz = szórványosan
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analógiás érve mellett ezt a véleményünket biosztratigráfiai tények is alátámasztják.

A mecseki anizuszi mészkösszlet középs tagozatát alkotó mészkpadok faunájában

középs- és felsanizuszi alakok egyaránt találhatók: a Rhynchonella decnrtata Gir.

I

és a Ceratites binodosus H a u. fajokkal együtt elforduló Ceratites lennanus M o
j
s .

j

és Acrochordiceras carolinae M o
j s . alakok a trinodosus zóna képviseli. Ez a tény ismé-

I
telten felvetheti a mecseki anizuszi — ladini határ revíziójának Pia (in V a d á s z E.

' 1935 )
óta többször felmerült gondolatát, nevezetesen azt, hogy a mészkösszlet fels

j

tagozata a ladini aljára (a buchensteini rétegeknek megfelel szintbe) lenne helyezhet.

Ebben az esetben a tufás sziderites kaolinitrétegek a lommeli szintbe tartozhatnak.

Az eddigi eredményeket összefoglalva a mecseki ladini rétegsor alsó részén olyan

sziderites kaolinitrétegeket ismertünk meg, melyek önmagukban is ásványtani és gene-

tikai unikumok, de különleges nyomelemtartalmuk révén is további mélyfúrásos kuta-

tásra érdemesek. Továbbkutatásuk során esetleg egy ,,rézpala”-szer képzdmény fel-

tárására nyílik lehetség.
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— Vadász E. (1935) : A Mecsekhegység. Magyar Tájak Földtani Eeirása, I. Budapest.

Tuffige Kaolinit- und Sideritlager im Mecsek-Gebirge an dér Basis des ladinischen Komplexe g

Dr. E. NAGY—Dr. E- RAVASZ—BARANYAI

lm Mecsek-Gebirge wird dér obere Teü des anisischen Komplexes stellenweise

von oolithischen Kalksteinen mit Tonbánken und spárlichen Resten von Porammiferen
aufgebaut. Diese Kalksteine erlitten eine sekundáre Dolomitisierung. Die dem Ladin
zugerechnete Schichtenfolge besteht aus einem Komplex von schwarzem tonigem Kalk-
stein, Kalkmergel, Hergel, Tonmergel, bláttrigem Tonstein und tonigem Sandstein,
mit Pflanzenresten, Gastropoden und Ostracoden, die in jeder Bildung gesammelt werden
körmén. Die anisische Serie ist 520 bis 740, die ladinische 120 bis 180 m máchtig. Eme
heteropische Fazies dér letzteren ist dér am Südrand des Gebirges vorkommende mono-
mikte Konglomeratkomplex (E. Nagy, 1967).

Bei dér geologischen Aufnahme des Gebirges im Massstab 1:10 000 fanden wir
1967 an dér Basis dér ladinischen Serie Siderit- imd Kaolinitlager, dérén Máchtigkeit
zwischen 3 xmd 15 m schwankte. Diese, hier bisher unbekannte Dagerstátte ist durch
drei Kartierungsbohnmgen tmd einen Schürfgraben in 8 km langem Streichen erschlossen

worden. Auf Gnmd nkromineralogischer, röntgendiffraktometrischer und spektro-
skopischer Untersuchungen wird dem Tuffauswurf eine gewisse Rolle in dér Entstehung
dxeser Schichten zugeschneben. Im Komplex ist stellenweise eine erhebliche Menge von
idiomorphem ChaUcopyxit zu finden.

3 Földtani Közlöny



FELSÖLIÁSZ AMMONOIDEÁK ÜRKÜTRÖL (RAKONY-HEGYSÉG)

DR. GÉCZY BARNABÁS*

(6 ábrával)

összefoglalás : Ürkúton a felsliász ammoniteszes rétegek a III. aknából és a Csárda-
hegyrl ismertek. A III. akna faunája az alsótoarci falciferum és bifrons zónáit, valamint
a felstoarci variábilis és thouarsense zónáit képviseli. A csárda-hegjü farma fiatalabb;

a legfelsötoarci levesquei zónájába tartozik. Mivel az ammoniteszes márga a mangán-
karbonátra települ, a mangánkarbonát kora a legalsótoarci tenuicostatum zónájára sz-
kithetö. Az úrkúti és csemyei kifejldési terület között a korábbi üledékképzdési és fau-

nisztikai eltérések a toarci emelet során mindinkább elmosódnak. A csárda-hegyi legfel-

stoarci fauna mennyiségi és minségi szempontból a csemyei egyids rétegek faunájával
teljesen egj'ezik. A Csárda-hegyen a liász — dogger határon az ammonitico rosso fácies

fokozatosan tzkbe megy át: a tenger kimélyülése e területen hamarább bekövetkezett,
min t Csemyén. A csárda-hegyi rétegek — valószínleg a kréta idszak során — tektoni-

kus deformációt szenvedtek 15%-os átlagos kompresszióval. Az összens’omottság iránya
ÉÉNY—DDK, ami a terület szerkezeti irányával egyezik.

Bevezet

A Déli Bakonyban Úrkút területén a felsliász ammoniteszes rétegek két feltá-
|

rásban vizsgálhatók; a mangánbánya III. aknájában és a Csárda-hegj’en. Mindkét I

lelhelyre Dr. Cseh Németh J. figj’ehneztetett, majd a maga gyjtötte fauna fel- 1

dolgozásával megbízott. Szívességét ezúton köszönöm. Az eredeti anyagot a IMagyar i

Álami Földtani Intézet Dr. N o s z k y J. gyjtésének átengedésével egészítette ki. 1

Csleh Németh és Noszky kíséretében 1961. és 1965. években kisebb faunát '

gyjtöttem, majd 1967-ben az ÁUami Földtani Intézet vezetségének, Dr. Fülöp J. M
és Dr. K o n d a J. megért támogatásával, a Csárda-hegyrl gazdag faunát gyjtöttem.

Az úrkúti mangánbánya részérl a gyjtéshez Szabó Z. geológus nyújtott értékes
|

I

segítséget. A faunát az Egyetemi slénytani Tanszéken dolgoztam fel.

Úrkút környékének földtani viszonyairól Cseh Németh J. 1967-ben korszer
áttekintést nyújtott. A felsliászból a Hildoceras bifrons zóna Ammonitesre alapozott

kimutatása N o s z k y J. (1961) érdeme, aki a területen a jura üledékképzdést az alsó-

hásztól a felsoxfordi tagozatig folyamato snak jelezte. A két lelhely Ammonitesei

alapján a toarci emelet részletesebben tagolható.

III. akna

A III. akna száUítóvágatában a barna, majd zöldesszürke ammoniteszes márga
a mangánösszletre közvetlenül települ. Az armnoniteszes rétegek összvastagsága Cseh
Németh J. (1967) szerint 5 m. Mivel az ammoniteszes rétegek fejtése robbantással

• Eladva a MFT Oslénj’lani szakosztályának 1967. nov. 13-i ülésén.
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történt, szintszerinti gyjtést a III. aknában nem végezhettem, a hányóról gyjtt^
anyag viszont csak a fauna egészének korára engedett következtetni, az egyes fajok

idbeli elterjedésének rögzítése nélkül. A III. aknából az alábbi Ammonit es fajokat írtam
le (1965, 1966, 1967):

Calliphylloceras beatricis (B o n a r e 1 1 i
, 1897)

Lytoceras sublineatum (O p p e 1 , 1862)
Trachylytoceras ? sepositum (Meaeghini, 1867— 1881)
Dactylioceras n. sp. aff. toxophorum (B u c k m a n

, 1928)
Dactylioceras sp. aff. curvicosta (B u c k m a n , 1927)
Nodicoeloceras cf. spicatum (B u c k m a 11 , 1928)
Nodicoeloceras n. sp. aff. múltúm (B u c k m a n

, 1928)
Peronoceras desplacei (d’Orbigny, 1844)
Peronoceras hungaricum Géczy, 1966
Peronoceras baconicum Géczy, 1966
Peronoceras sp.

Zugodactylites sapunovi Géczy, 1966
Collina noszkyi Géczy, 1 966
Grammoceras doertense (Denckmann, 1887)
Pseudogrammorceras saemanni raricostatum Géczy, 1967
Polyplectus cf. subexaratus (Bonarelli, 1897)
Polyplectus subplanatus (Oppel, 1856)?
Urkutites boeckhi Géczy, 1967
Urkutites inflatus Géczy, 1967
Hildoccras bifrons tethysi Géczy, 1967
Hildoceras sublevisoni Fucini, 1919
Hüdoceras sublevisoni raricostatum Mitzopoulos, 1930
Hildoceras sublevisoni involutum Géczy, 1967
Hildoceras semipolitum B u c k m a n

, 1902
Hildoceras semipolitum subquadratum Géczy, 1967
Hildoceras semipolitum pannonicum Géczy, 1967
Hildoceras lombardicum (Mitzopoulos, 1930)
Hildaites serpentiniformis urkutensis Géczy, 1967
Hildaites sp.

Mercaticeras mercati (H a u e r , 1856)
Mercaticeras umbilicatum Buckman, 1913
Mercaticeras involutum Buckman, 1913
Mercaticeras tyrrhenicum (Fucini, 1905)?
Brodieia bayani (Dumortier, 1847)?
Pseudomercaticeras rotarics pinnai Géczy, 1967
Phymatoceras tirolense (H a u e r , 1857)
Phymatoceras narbonense aequale Géczy, 1967
Phymatoceras cf. elegáns (Merla, 1932)
Phymatoceras sp. aff. erbacnse (H a u e r , 1856)
Phymatoceras n. sp.

Frechiella achillei longobardica Renz, 1927
Frechiella achillei egeriae Renz, 1925
Frechiella sp. aff. venantii (C a t u 1

1

o
, 1846)

Frechiella kammerkarensis n. subsp. aff. helvetica Renz, 1922
Hammatoceras csehnemethi Géczy, 1965
Hammatoceras victorii Bonarelli, 1897
Hammatoceras insigne simile Géczy, 1965
Erycites eUiphus pannonicus Géczy, 1965
Erycites banffyi Prinz, 1904?

Az északnyugat-európai zónabeosztás szerint a III. akna faunája az alsótoarci

Harpoceras falciferum és a Hildoceras bifrons, valamint a felstoarci Haugia variábilis

és Grammoceras thouarsense zónáinak felel meg. D o n o v a n (1958) mediterrán zóna-

beosztását véve alapul, a III. akna faunája a Mercaticeras mercati és a Phymatoceras

erbaense zónáit képviseli. A legalsótoarci Dactylioceras tenuicostatiim zónáját faunisz-

tikailag igazolni nem sikerült. Mivel a mangánkarbonát közvetlenül a doméri rétegekre

települ, az ammoniteszes összlet legidsebb Ammonites fajai pedig a falciferum zónára

utalnak, a mangánkarbonát kora legalsótoarci tenuicosta-
tum zónájára szkíthet.

3
'
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A hányóról történt gyjtés mennjségi vizsgálatokat nem tett lehetvé. A Phyllo-

ceras és Lytoceras félék ^^szonylagos ritkasága feltn, éppen úgy, mint az új fajok és

alfajok nagyobb száma. Az Északi Bakony területérl Csemyérl a III. akna Ammonite-

seivel egykorú rétegekbl 71 faj illetve alfaj került leírásra (G é c z y , 1966, 1967),

Úrkútról 49. A közös alakok száma 10, azaz az úrkúti fauna 20,4%-a. A legalsótoarci

tagozat idején Úrkút és Csemye közt az üledékképzdés szempontjából alapvet az el-

térés. Mig Úrkúton a tenuicostatmn zónában mangánkarbonát képzdött, a csernyei

Tüzköves-árokban a tenuicostatum zónában az üledékképzdés szünetelt. Bzt követen
mindkét területen ammoniteszes rétegekkel találkozunk, a két fauna azonban nagyon

különböz, ami a fáciesviszonyok eltér voltára utal. A fauna és fáciesviszonyok kiegyen-

lítdése az úrkúti és csernyei területtel a legfelstoarci idején következik be.

Csárda-hegy

A III. akna faunájából egyetlen legfelstoarci tagozatra utaló Ammonites sem
került el. A Csárda-hegyen viszont a legfelstoarci kedvez feltárási körülmények

között vizsgálható. A gyjtést a Csárda-hegy déh részén, a külfejtés DK-i peremén két

lelhelyen végeztem: az I. sz. a fejtésfal Ny-i peremén, a II. sz. ettl K-re 15 m távolság-

ban található. IMindkét helyen az Ammonitesek bezáró kzete jól rétegzett rózsaszín

gmnós márga, ami Aubouin (1965) beosztásában megfelel az ,,ammonitico rosso”

márga fáciesének. Az I. gyjthelyen a rétegek dlésiránya 255°, a dlés szöge 22°;

a II. gyjthelyen a dlésirány 120°, a dlés szöge 15°. Cm pontosságú rétegenként!

gyjtést csak a II. gyjthelyen végezhettem. Az ammoniteszes rétegekre a Csárda-he-

gven radiolariás tzköves mészk és tzk települ. A fekvvel való kapcsolat vizsgálata

további feltáró mimkát igényel.

A két gyjthehurl az alábbi Ammonites fajok kerültek el:

Phylloceras? baconicum Hantken in Prinz, 1904
Calliphylloceras beatricis (B o n a r e 1

1

i
, 1897)

Calliphylloceras alHsulcatum (Prinz, 1904)
Calliphylloceras alHsulcatum magnum Géczy, 1967
Calliphylloceras alHsulcatum quadratum Géczy, 1967
Calliphylloceras spadae (M e n e g h i n i

, 1867— 1881)
Calliphylloceras cf. supraliasicum (Pompeckj, 1893)
Calliphylloceras supraliasicum planulatum Géczy, 1967
Calliphylloceras connectens frechi (Prinz, 1904)
Holcophylloceras ultramontanum (Z i 1

1

e 1
, 1869)?

Ptychophylloceras chonomphalum (V a c e k , 1886)
Lytoceras sublineatum (O p p e 1

, 1862)
Lytoceras subfrancisci S turáni, 1964
Lytoceras hoelderi Géczy, 1967
Lytoceras rasile Vacek, 1886
Lytoceras amplum kocsist Géczy, 1967
Alocolytoceras ophioneum (B e n e c k e

, 1865)
Polyplectus pluricostatus (Haas, 1913)
Dumortieria dumortieri cf. pannonica Géczy, 1967
Dumortieria cf. rhodanica Hang, 1887
Dumortieria cf. meneghinii (Z i 1

1

e 1 il. S. in Hang, 1887)
Dumortieria meneghinii longilobata Géczy, 1967
Dumortieria sp.

Pleydellia cf. aalensis (Z i e t e n
, 1830)?

Pleydellia aalensis inaeguicostata Géczy, 1967
Pleydellia cf. burtonensis (B u c k m a n , 1902)
Pleydellia cf. dudelangensis (Mailben ge, 1950)
Pleydellia laevigata (Hantken in Prinz, 1904)
Pleydellia sp.

Hammatoceras sp. aff. tenuinsigne (Vacek, 1886)
Hammatoceras sp. aff. planinsigne merlai Géczy, 1967
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Hammatoceras sp. aff. brancoi (P r i n z
, 1904)

Erycites fallifax (A r k e 1

1

, 1957)
Erycites subquadratus Géczy, 1967
Erycites sp. aff. telegdirothi Prinz, 1904
Erycites elaphus Meri a, 1934

A korjelz Duniortieriák és Pleydelliák alapján a csárda-hegyi összlet a legfels-

toarci Dumortieria levesquei zónájába tartozik, ami megfelel Donovan (1958) beosz-

tása szerint a mediterrán területek Dumortieria meneghinii zónájának. A zónán belül

az északnjmgat-európai szubzónák (dispansus, levesquei, nioorei, aalensis) szétkülö-

nítése nehéznek tnik. A zónát, Donovan t követve, két szubzónára (Dumortieria mene-

ghinii, Pleydellia sp.) köimyebben tagolhatjuk. A II. gyjthelyen ugyanis a legalsó,

4. számú réteg (vastagsága =25 cm) az uralkodó Pleydelliák mellett (10 példány)

tartalmaz Dumortieriákat (2 példány) is. A 3. számú rétegbl (vastagsága = 20 cm)

9 Pleydellia és i Dumortieria, a 2. számú rétegbl (vastagsága = 24 cm) viszont csak

Pleydellia (ii példány) került el. A II. gyjthely gazdag faunájú fels tagozata a

„Pleydellia sp.” = aalensis szubzónának felel meg. Az I. gyjthelyen ez a fels rétegsor

részben lepusztult: a Pleydelliákat (37 példány) Dumortieriák is kisérik (8 példány).

Az ophnum zóna a csárda-hegyi II. gyjthelyen szintén kimutatható. Az i.

számú rétegre tzkpadok települnek. Az els tzkpad alatt 5 cm-re a lazább márgá-
ból Leioceras cf. opaliniforme egyetlen példánya került el, az opalinum zónát igazolva.

A tzkképzdés nyomai az opalimmi zóna alatt, már a 4. számú rétegben is megtalál-

hatók. A liász/dogger határ litosztratigráfiai elkülönítése
a tzk megjelenése alapján nagy vonásokban helytálló,
a biokronológiai ha tár pontosabban az els tzgkgumós
rétegekés a tzkpadok között hiizódik.

Az úrkuti és csernyei toarci

A csárda-hegyi legfelsötoarci sorozat a köztes 40 km-es távolság ellenére a koráb-

ban ismertetett (Géczy, 1966, 1967) csernyei kifejldéssel jól párhuzamositható.

Mindkét területen a legfelsötoarci tagozatot az ammoitico rosso márga kép\nseh. Mind-

két területen az Ammonitesek uralkodók, az ugyancsak Cephalopodákból álló kísér-

faunát néhány Belemnites és Nauliloidea alkotja. Fácies szempontjából csak a tzk-
képzdés jelent eltérést, aminek a Csárda-hegyen a 4. rétegben már van nyoma, és amit

Csemyén csak a bajóci emeletben találhatunk. Az életnyomok körébl Csemyén a leg-

felstoarcira a Cancellophycus jellemz, rkúton ennek nyoma mindezideig nem került

el.

Minségét tekintve az úrkiiti és csernyei Amnionites fauna egyez; a Csárda-

hegyrl elkerült 36 Amnionites faj mindegyike Csemyérl már leírásra került. A 36
faj közül 9 mindezideig csak Csemyérl és Úrkútró', ismert ( Calliphylloceras altisulcaíum

quadratum, C. supraliasicum planulatum, C. connectens frechi, Lytoceras hoelderi, L. amp-
lum kocsisi, Dumortieria dumortieri pannonica, D. meneghinii longilobata, Pleydellia

aalensis inaequicostata, P. laevigata). A csárda-hegyi faima 25% -a tehát tágabb értelem-

ben véve endemikus.

Mennyiségi szempontból az úrkúti fauna bizony'os tekintetben kisebb eltérést

mutat a csemyeitl. A csernyei Tzköves-árokban a nagyobb rétegvastagsággal jellem-

zett ,,A” feltárásban a levesquei zóna i m^ térfogatú márgájából átlag 204,68 példány,

a vékonyabb rétegvastagsággal jellemzett ,,B” feltárásból átlag 126,6 Ammonites került

el. Úrkúton a csernyei ,,B” feltárással egyez értékek adódtak. A csárda-hegyi I. feltá-

rásnál I m^ üledék 124,7 példányt, a II. feltárásban 122,2 példányt tartalmaz átlago-
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I. ábra. Az úrkúti és csemyei kifejldési terület toarci — dogger rétegeinek összehasonlitó táblázata.

Fig. I. Tableau coinparatif du Toarcien-Dogger des faciés d’Ürkút et de Csemye
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san. Ez egyezésbl az elsdleges faunasrség nagy területen való azonosságára épp úgy
következtethetünk, mint a fosszilizálódási feltételek egyez voltára.

A bathymetrikus szempontból jellemznek tekintett mediterrán alakok:

a Phyllocerataceae és Lylocerataceae superfamiliába tartozó fajok mindkét területen ural-

kodók. Csemyén az ,,A" feltárásban 673 Ammonites közül a Phyllocerataceae és Lytoce-

2. ábra. im’-ben átlagosan elforduló Ammonitesek Ür-
kúton (I. és II. gyiijtöhely) és Csemyén („A" és „B”

feltárás) a Dumortieria levesquei zónában
Fig. 2. Quantité moyenne d’Ammonites pár íTm’ á Úr-
kút (pointsderécolte I et II) etá Csemye (affleurements

A et B) dans la zone á Dumortieria levesquei

II.

rataceae superfamiliába a példányok 78,9%-a tartozott. A „B" feltárásban 152 példány
alapján az ide tartozó példányok a fauna 82,3%-át adják. Úrkúton az I. feltárásban

156 példányból 63,5% Phyllocerataceae és Lytocerataceae, a II. feltárásban 154 példányból

72%. Valószin, hogy az I. feltárás alacsonyabb értéke abból adódik, hogy az I. feltárás

3. ábra. Az Ammonitesek százalékos megoszlása Úrkúton (I. és II. gjuijtöhely) és Csemyén {„A” és ,,B”
feltárás) a Dumortieria levesquei zónában (feketén: Phyllocerataceae és Lytocerataceae; vonalkázva; Dumor-

tieriinae; fehéren: Hammatoceratinae)

Fig. 3. Distribution en pourcentages des Ammonites á Úrkút (points de récolte I et II) et á Csemye
(affleurements A et B) dans la zone á Dumortieria levesquei {w. nit: Phyllocerataceae et Lytocerataceae;

en hachure; Diimortieriinae

;

en blanc: Hammatoceratinae)
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a levesquei zóna kissé mélyebb tagozatát képviseli. A II. lelhelyen a PhyUocerataceaek

és Lytocerataceaek elretörése a levesquei zóna fels szakaszán feltn: az alsó, 4. számú
rétegben 47 példányból 70,2% a Phyllocerataceae és Lytocerataceae

,

a 3. számú rétegben

39 példányból 66 ,6%, a 2. számú rétegben 38 példányból 68,4%, az i. számú rétegben

azonban 13 példányból 100%.

Toarci Aafeni Bajod

4. ábra. Az ammonitico rosso fácics ts a radicTaiit trii.U (itsti (k clítiö idcfcntja í’ikútcn és CEtinyén
a bathjinetrikus változás feltüntetésével. Jelmagyarázat: i. Zöld an-monitcses iráiga, 2. Air.no

nitico rosso, 3. Radiolarit

Fig. 4. Différence clironologique du contact entre l’Ammonitico rosso et la radiolarite, á Ürkút et á Csemye
avec l’indication des changements bathj-métriques. ly égen de: i. Mames vertes á Ammonites, 2

Ammonitico rosso, 3. Radiolarite

A PhyUocerataceaek körébl Urkúton és a csemyei ,,B” feltárásban a Holco

phylloceras nltramontanum a leggyakoribb; Urkúton a PhyUocerataceaek 30,4%-át

a csemyei ,,B” feltárásban a PhyUocerataceaek 27,3%-át alkotja. A csemyei ,,A” leltá,

rásban a Phylloceras ? baconicum a leggyakoribb (26,1%), a Holcophylloceras ultramon-

tanuni utána következik (20,7%).

A Dumortieriinae alcsalád Csemyén az ,,A” feltárásban a fauna 18,6% -át, a ,,B”

feltárásban a fauna 13,1 %-át, Úrkiiton az I. gyjthelyen a fauna 28,9%-át, a II. gyj-
thelyen a fauna 22,1 %-át alkotja. Százalékosan a viszonylag legtöbb Hammatoceras

és Erycites az úrkúti I. gyjthelyrl ismert (7%).
Mint Csernyén, ugyanúgy Úrkúton is a legfelstoarci ammonitico rosso márga

fáciese, a kizárólag pelágikus megafauna, különösen pedig a PhyUocerataceaek és Lyto-

cerataceaek nagy %-os aránya neritikus mélységet meghaladó nyilttengeri környezetet

feltételez. Az ammonitico ros.so márgát Úrkúton is méhdengeri radiolarit váltja fel.

Csemyén e fáciesváltozás a bajóci emeletben ment végbe: Úrkúton a tengerrész gyors

mélyülése már a Uász/dogger határon bekövetkezett.

A fácies- és faunaegyezés ellenére megtartás szempontjából a csemyei faunától

a csárda-hegyi lényegesen különbözik. Az Ammonitesek mindkét területen kbél fonná-

jában gyjthetk, és fels részük rosszabb megtartású mint az alsó. A csemyei kbelek
azonban eredeti alakjukat megrizték, mig az úrkútiak deformáltak. Mivel az Ammoni-
tesek növekedése a logaritmikus spirális törvényszerségét követi, ennek megfelelen
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a bezáró kzet deformációs foka rögzíthet. Az összenyomódás mértékét L a n g h e i n-

r i c li (1966) a következ képlettel fejezte ki:

melybl d a megrövidülés, r,, r^ és r^ az ellipszis alakra összenyomott logaritmikus spi

rális radiusa. A mért 20 példány alapján a ö 0,63 és 0,97 között ingadozik: átlag 0,85

A rétegbe zárt Ammonites tehát az összenyomódás tengelyére (CD) merleges irány

5. ábra. Az Ammonites deformációs fokát kifejez radiusok
I,angheinrich (1966) után

Fig. 5. Rayons reflétant le degré de déformation des
Ammonites, d’aprés bangheinrich (1966)

bán 15%-os átlagos rövidülést szenvedett. Kérdés: a deformációt müyen irányból ható-

erk hozták létre, mivel magyarázható az összenyomódás mértékének példányonkéntit

ingadozása, továbbá az összenyomódás milyen feltételek között, mikor ment végbe ?-

A deformáció irányának megállapítására az I. gyjthelyrl 62, a II. gyjthely-,
ti 60 ellipszis alakra összenyomott Ammonites nagytengelyének irányát mértem. A mé-
réseket geológus-kompasszal végeztem. Az ebbl adódó hibaforrások mellett a mérések

pontosságát megnehezítette a lithoklázisok srsége— megakadályozva a nagyobb réteg-

felületek fejtését—, valamint az Ammonitesek alsó réteglaphoz tapadása. A mérések

legtöbbje a gyjtéskor a réteglappal felemelt, majd visszahelyezett — eredeti helyzetébl

kimozdított — példányokra vonatkozik. Mivel a mérésekbl mindkét gyjthelyen ha-

sonló eredmények adódtak, a hibák ellenére is a deformáció firánya kijelölhet. A 122

mérés alapján az Ammonitesek nagytengelye ÉÉNY — DDK irányú: a példányok

több mint 40%-a 345° — 165° és 355° — 175° értéket mutat. Az I. számú gyjthelyen
a legtöbb példány 350° — 170° irányban deformálódott (19,4%), a II. gyjthelyen
345° — 165° irányban (i6,6%). Az eltérés valószínleg külszím fejtéstl is meglazí-

tott rétegtömbök kisebb utólagos elmozdulásából fakad.

6. ábra. Az úrkúti I. és II. gyüjtöaely Amuioniteseinek összenyomottsági iránya

Fig. 6. Direction de la compression des Ammonites des points de récoltes I. et II., á Xjrkút
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Az összenyomott példányok ÉÉNY— DDK iránya erre merlegesen ható komp-
ressziós ert feltételez.

Az összenj^omódás különböz mér\’^ét lokális tényezk határozzák meg, A htho-

klázisoktól távolodva a példányok kevésbé deformáltak, mig a hthoklázisok peremén
nem ritkák az összetört vagy elnyirt Ammonitesek. A plasztikus vagy töréses deformá-

ciót ugyanaz a kompressziós er hozta létre. A vettükör egyes esetekben magán az

Ammonitesen is látható. Az összenyomódás kétségki\’ül utólagos. Maga a plasztikus

deformáció a ház korábbi kioldódását feltételezi. A medenceüledékekben elforduló,

tektonikus mozgásoktól független korai-diagenetikus térfogatcsökkenés (iszapcsúszás ;

stb.) az Ammonitesek plasztikus deformálódását eredményezheti, adott esetben a de- i

formáció eltér foka és a tektonikus elemekkel való kapcsolata ellene szól e feltevésnek.
,

Úrkúton a középsjurában az aljzat méhúilése inkább dilatációt, mintsem kompressziót
;

feltételez: az Armnonitesek összenyomódása minden bizonnyal a jura idszak után

következett be. A kompresszió idején az ammoniteszes összletre még vastag üledékta- >

karó borult. így érthet, hogy az Ammonitesek összenyomódását oldahrányú, azaz a ré-

teglapra merleges kitágulás nem kisérte. Ez az üledéktakaró ma már teljesen lepusztult.

Az összenyomódás valószínleg a Bakony-hegységben jelents szerepet játszó kréta

idszaki hegységképzdéssel kapcsolatos. Az eredeti kompressziós mozgást késbb töré-

ses mozgások követik. Vigh Gy.ésNoszky J. szerint (1941) az úrkúti területet
|

,,igen ersen összetört rögös szerkezet jellemzi, a ftörési irány ÉNY — DK”. Az ural- '

kodó tektonikus irány tehát nem változott.
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Sur la base des faunes d’Ammonites décrites auparavant pár l’auteur, l’áge du
carbonate de manganése d’Úrkút pourrait étre fixé dans la zone á tenuicostatum. Les
mames, vert brunátre, mises á découvert dans le puits III. représentent l’équivalent des

zones á falciferum, á bifrons, á variabüis et á thouarsense. Tandis que cette fauné nemontre
guére de caractéres commtms avec la fauné synchronique de Csemye, la fauné du Toarcien

terminál du Csárdahegy est conforme á celle de Csemye tant quantitativement que
quahtativement. Les Ammonites de Csárdahegy ont subi — probablement pendant le

Crétacé — íme déformation tectonique avec une compression moyenne de 15%. La
direction de la compression est NX\V— SSE, ce qui coincide avec cehe de la tectonique

régionale.



A MEGALODONTIDÁK FEJLDÉSÉNEK FBB VONÁSAI

VÉGHNÉ DR. NEUBRAXDT ERZSÉBET*

(7 ábrával)

összefoglalás 1 A dolgozat a Megalodontidák fejldésében felismerhet tendenciák
rövid összefoglalását adja a szerz eddigi vizsgálatai alapján.

Elemzi és különválasztja az egyéni-, a faj- és a törzsfejldés tekintetében jelents
bélyegeket és azok változásait a földtörténeti idk folyamán.

A Megalodontidák fáciestani és rétegtani jelentségével már több dolgozatban

foglalkoztimk. A megalapozott rétegtani értékeléshez azonban a rétegek és faimák egy-

másutánjának tapasztalati megállapítása mellett elengedhetetlen finomító tényez a cso-

port morfogenetikai elemzése.

A középsdevontól a liászig él család, st júra és kréta idszaki utódaik nagyvonalú leszármazási
kapcsolataival már több szerz foglalkozott. így Guembel C. (1862), Hoernes R. (1880), B ö h m
G. (1882 és 1891), Bittn erA. (1895), Frech F. (1902), D o u v i 1

1

é H. {1912) ésDechaseaux C.

(1939) munkáiban találunk fleg egyes formák összehasonlítására szorítkozó zárelemzéseket, ahol az össze-

hasonlítási alapot rendszerint a M. cucullatus devon salak képviseli. Ez alól egyedül Dechaseaux
mve kivétel, aki a devon sformából kiindulva, a triász formákat teljesen átugorva a júra utódok fejl-
dési sorát tisztázta.

A Megalodontidák f fejldési idszaka a triász ladini raeti emeleteire tehet, ami-

kor rétegtani szerepük is egyedülálló az alpi kifejldés sekélytengeri fáciesterületen.

A Megalodontidák fejldése a triász szakaszon is több ágon ment végbe, s az egyes ága-

kon bizonyos jellegzetes bélyegek perzisztenciája mellett homológ fejldési tendenciákat

tapasztalunk. E munka célja ezeknek a tendenciáknak a feltárása az egyéni-, a faj-

és a törzsfejldés nagyságrendjében.

Egyéni fejldés

Az eg5"ed-fejldés jellegeire vonatkozólag általánosságban megállapítható, hogy
a fiatal példányokon a faji bélyegek elmosódottak, ezek csak a felnövekedés során válnak

markánsakká. A búbok alacsonyabbak, hegyesebbek, az egj'enltlen tekns formáknál

a teknk egyenltlensége csekély, még a nagyon egyenltlen teknj M. seccoi fajnál is.

A becsavart búbii alakoknál a búbok becsavartságának mértéke kisebb, mint a fejlett

példányoknál (i ábra). A bitruncát formáknál az izomtartó lécek kevésbé élesek, még
a kbelek kettzött éle is elmosódottabb a fiatal példánynál, mint az idsebbnél.

A zárszerkezet jellegében azonos ugyan., de a fogak aránylagosan is kisebbek,

felületük rendszerint sima, vagy simább és a köztük lev sík felületek nagyobbak. A záró-

fogak fejldése nyilván ezen sík felületek rovására történik (2 ábra).

Az elöregedett egyedeknél ezzel éppen ellentétesen, a búbok túlfejldése, sok eset-

* Eladta a JIFT Öslén3rtani Szakosztályának 1967. december 4-i evolúciós kollokviumán.
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ben szinte felfúvódása, a teknk extrém egyenltlensége, az izomtartó lécek ers megvas-
tagodása léphet fel. A zárófogak nag^'on barázdáltakká válnak, a ligamentmn is túl-

fejldik.

I. ábra. Az egyéni fejldés során bekövetkez habitus-változások a Paiamegatodon, Conchodon és Megalo
dón genusz egy-egy fajánál (A Conchodon infraliasicus S t o p p. ontogenetikai sora Z a p f e H. n5'omán)

Abb. I. Habitus-Veránderungen in je einer Art dér Gattungen Paramegalodon, Conchodon imd Megalodon
im Ivaufe dér Ontogenese (die ontogenetische Reihe von Conchodon infraliasicus S t o p p. — nach H.

Z a p f e)

I

z. ábra. Megalodon damesi H o e r n. fiatal (a) és felntt (b) példánj-ának zárszerkezete. A fogak növeke-
dése a köztük lev sik lemezrészek rovására következik be

Abb. z.Schlossapparat eines jugendlichen (a)undeines erwachsenen (b) Exemplars von Megalodon damesi
H o e r n. Das Wachstum dér Záhne erfolgt auf Kosten dér zwischen ihnen liegenden Aachen Lamellen
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Fajfejldés

A fajfejldés jellegeire vonatkozólag az szrhet le, hogy az i'ij fajok kialakulását

( mindig az alapfaj nagy variabilitása és alfajokra bomlása elzi meg. E változékonyság

I keretében változó bélyegek elssorban a habitusban jelentkeznek: a magasság, szélesség

vagy vastagság aránylagos megnövekedésében. Ezzel együtt jár a hmula nagyságának,

(

alakjának, arányainak változása, az area szélesedése vagy keskenyedése is. Az emlitett

i bélyegek megváltozása jellemz az egy populáción belüli variabilitásra, az alfaji és faji

: különbségekre is. A rö\dd idtartamú fejldési sorok tehát folyamatosak, átmenetekkel

,
kötöttek, ezért az alfajok, st fajoknak tekintett alakok defmiciója nem mindig könny

I feladat.

Az alfajok azonban mindig késbb lépnek fel az alapfajnál, rendesen jóval nagyobb
tennetek annál, és valamelyik változékonysági bélyeg nagyon erteljesen kifejldik

rajtuk. Általában vakon végzd oldalágakat képviselnek. A változások analóg módon
jelentkeznek az egyes fajoklioz tartozó alfajoknál annyiban, hogy rendszerint megjele-

nik a menyúlt, meghosszabbodott és megvastagodott forma (3. ábra) is.

Új faj kialakulása a régi fajból egy sorozat variáción keresztül valamelyik el-

mosódottabb bélyeg hangsúlyozott és határozott kialakulásával, új morfológiai bélyegek

fellépésével — mint befzdések a peremeken, valamelyik él ívének jelents megválto-

zása — és a zárszerkezet egyensúlyának eltolódásával következik be. A zárszerkezet

jellege azonos marad, de az elemek egyike-másika ersebben kifejldik a többi rovására.

A zárelemek fejlettsége és elrendezdése egy genuszon belül többé-kevésbé állandó,

de mindig igazodik a faj habitusától, a búbok fejlettségétl és a héj vastagságától függen
a zároslemez és azon a fogak számára maradó tér nagyságához és alakjához. Ezen belül

jellemz az optimáhs térkihasználásra való törekvés a lehet legjobb zárás biztosítására

(4. ábra). Hangsúlyoznunk kell, hogy a fajokat elssorban éppen ezek a zárszerkezeti

eltérések különítik el egymástól. Mivel azonban sok fajnál a zárszerkezet ismeretlen,

sok esetben meg kell elégednünk azon bélyegek elemzésével, amelyek felteheten zárszer-

kezeti változásokkal is eg\mtt járnak. Ilyenek a lunula méreteiben, arányaiban bekövet-

kezett jelents változások, a mells vagy hátsó teknrész megnyúlása vagy megkes-

kenyedése, a búbok becsavarodásának mértéke, a búbok megnagyobbodása, a héj meg-

vastagodása, az izombenyomatok kifejldésének jellege. Tehát, ha a teknk proporcionált-

ságában, arányaiban nagy változások mutatkoznak, akkor a faji elkülönítés jogosult.

Ezt igazolják a különböz megfelel példányszámú fajokra vonatkozó bionietriai-statisz-

tikai feldolgozások, ahol az egyes bélyegekre vonatkozó gyakorisági görbék egy leszár-

mazási soron belül több, határozott és szabályos csiicsot mutatnak (pl. M. klipsteini —
M. rostratus — M. rimosus).

Törzsfejldés

A törzsfejldés tekintetében állandó és változó bélyegeket különíthetünk el. A fej-

ldés triász szakaszán állandó bélyeg a hátsó perem unitruncát vagy bitruncát kifejl-

dést, valamint a teknk egyenlsége vagy egyenltlensége egy-egy fejldési ágazaton

belül.

A bitruncát jelleg és a teknk egyenltlensége a devon és triász közötti—köztes

alakok híján homályos—szakaszon alakult ki. A devon salak egyenl tekns és umtruncát,

ugyanakkor a kami emelet alján már egymás mellett, st ugyanazon a lelhelyen is egy-

más mellett lépnek fel az unitruncát egyenl tekns, a bitruncát egyenl tekns és a

bitruncát egyenltlen tekns formák. Ugyanakkor azonban az unitruncát egyenltlen

tekns formák kialakulása magán a karni emeleten belül megy végbe, ahol a M. carinthia-
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•ssp ifalicus

3. ábra. Az alfajok kialakulása az alapfajokból a habitus megváltozásával aMegálodon complanatus G ü m b.

és a Megalodon hoernesi Frech fajoknál (230—231. old.)

Ahb. 3. Entwicklung dér Unterarten aus den Grundarten durch die Verándertmg des Habitus dér Arten
Megalodon complanatus G ü m b. und Megalodon hoernesi Frech (Seite 230—231.)

cus eg3'enl tekns változatai idsebb, a nagyon kissé egyenltlen tekns változatok va-

lamivel fiatalabb rétegekben jelentkeznek.

Változó fejldési tendenciát mutat a termet fokozatos növekedése (5. ábra).

Ez annyira feltn a Megalodontidáknál, hogy Frech (1904) részben erre alapította

a csoport sztratigráfiai értékét és határozottan künondta, hogy a kistermet alakok

idsebb, a nagytermet alakok fiatalabb rétegekre jellemzk. Ez a megállapítás általá-

nosságban igaz ugyan, de szoros értelemben véve csak akkor állná meg a helyét, ha a
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Megalodontidák egyetlen, elágazás nélküli fejldési sort kép\dselnének. Másrészt a téri

metnövekedés részben a fáciesnek is függ\^énye. Márgás fáciesben kisebb, a karbonátos

fáciesben nagyobb termet alakokkal találkozimk kortól függetlenül is (pl. a felskam-
Cornucardia hornigi B i 1

1

n . esetében márgában 105 mm, dolomitban 165 mm a leg-

nagyobb példány).

A termetnövekedés tendenciája mellett jelentkez másik irányzat a magasság
szerint való megnyúlás (6. ábra). Ez azonban nem annyira egyértelm, mint a termet-
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Dicerocardium dolomihcom Dicerocardiuni curionii

Dicerocardium jani Dicerocardium pferiiforme

4. ábra. A fogak alakjának, nagyságának és elrendezdésének változása a habitus függvényében a Con-
chodon és Dicerocardium genuszon belül

Abb. 4. Veránderung von Fönn, Grösse und Anordnung dér Záhne in Abhángigkeit vöm Habitus innerhalb
dér Gattungen Conchodon und Dicerocardium

növekedés, mert mint említettük, egyes oldalágakban jelentkeznek olyan alfajok, amelyek

a szélesség vagy a vastagság megnövekedésé t'el tnnek ki, vagy a magasság ,,id eltti”

növekedését mutatják. Ez a jelenség azonban mindig egy-egy fejldési sor végén, a cso-

port kihalását megelzen mutatkozik, s ezért inkább változékonj^sági, mint törzsfej-

ldési bélyegnek tekinthet, s kell mennjüség anyag vdzsgálata esetén jól értelmezhet.

A termetnövekedéssel és a magasság szerinti megnyúlással együtt jár a búbok
aránylagos növekedésének tendenciája is, azaz a búb középvonala meghosszabbodik.

A búbok megnvmltsága csak a búb középvonal hosszával mérhet, mert a búbok általá-

ban megtartják az eredeti csavarodásuk jellegét, de nem a mértékét (Dicerocardium,

Conchodon ).
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5. ábra. A Megalodontidák termetnövekedése a tÖíZsfejlödés íotyamáiira felndtt példányok minimális és
maximális méreteinek feltüntetésével egy-egy emeleten belül

Abb. 5. Grössenzimahme dér Megalodontiden im I,aufe dér Phylogenese.^it Anführung dér minimalen
und maximalen :Massen dér erwachsenen ExeiMlare innerhalb^er

j

A termetváltozások elbb részletezett módjai eredmény

(alsókami) alakok még nagyon hasonlók ^gy^jláshoz, addig

fajok között már feltn morfológiai és habitusbeli különbségek alakulnak ki

ik, liogyNmg az itósebb

ai fiatalabb^'fifórf; raeti)

Zárszerkezet

A fajok és genuszok elkülönitésére szolgáló^egfontosahb bélyeg'^a zárszer^5:^t •

Ennek változásai és fejldése egyben a törzsfejldéi legfqnrésalé^)élyege''ife^A^Érezer'

kezet \dzsgálatában alapul fogadtuk el azt ^^^aládd^al fo^SíköZó'vyalátnermyíszerz^él

egybevágó és megfigyeléseinkkel igazolt megállapifást, hdgy^ a jüíegatoidontídák zára

lényegében azonos és minden nehézség nelknb-levézethet a M..^_0jciillai^'s.J^yón faj

zárelemeibl. IVIásrészt igazoltnak tekintjük B i 1 1 n e r azon megáUnpitását^-hogy a zár-

mechanizmus tengelye a bal teknközéps foga. A zárelemek változásait tehát aBittner
által részletesen tárgyalt, Bertrand képletre^^szerébe tra^lS^formált zárképlet alap-

3a — 3p

4a— 2 — 4p — Pl

ján vizsgáltuk. Ez a zárszerkezet a legteljesebb, mert minden 'a MegalodontíSaknál le-

hetséges zárelemet feltüntet. A zárfejldés triász szakaszán azonban a változások nem
lényegiek, ezért továbbmenve a fiatalabb leszármazottak felé, figyelembe véve

Dechaseaux ezekre vonatkozó részletes elemzéseit, igyekeztünk nagyobb fejldési

szakaszt átfogni ebben a vonatkozásban (7. ábra).

A zárszerkezet fejldésében határozott tendenciák mutatkoznak. A bal tekn
zára a változékonyabb, a fogak nagy'ságának, alakjának változása és fogak összenövése

gyakoribb, mint a jobb teknben.

4 Földtani Közlöny
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Dicerocardium yulfent

Dicerocardium gemmelaroi

0 . ábra. A magasság szerinti megiijnilás

tendenciája a szélesség egyidej csökke-
nése mellett a Dicerocardium genusz
példáján

,4bb. 6. Tendenz zr Höhenzunahme bei

gleichzeitigcr Abnahme dér Breite am
Beispiel dér Gattung Dicerocardium
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A másik alapvet tendencia a mells zárelemek redukciójára irányul ami a legid-

sebb triász formáknál is már teljessé vált. Don vilié vizsgálatai szerint a bal tekn
kétfogúságot mutat a permi Praeastarte genusznál is, ezt az alakot tekinti a triász

Megalodontidák közvetlen sének. \"izsgálati anyag hiján nem állt módunkban eldönteni,

hogy a Praeastarte valóban a hiányzó láncszemet képviseli-e a Megalodontida fejldési

liegalodon cucul/afus

7. ábra. A Megalodontidák zárszerkezetének alakulása a törzsfejldés során

Abb. 7. Verándemng des ScMossapparates dér Megalodontiden im Laufe dér Phylogenese

sorban. Azt mindenesetre újra hangsúlyozni szeretnénk, hogj' véleményünk szerint

a devon és triász formák minden bélyegben való hasonlóságát nem tekinthetjük konver-

genciának, s köztük legfeljebb generikus különbséget ismerünk fel.

3a

—

3pA triász formák zárképlete egységesen A 4p fog azonban nem egyezik
4a—

2

meg a M. cucullatus 4p fogával, mert annak 4a és 4p fogának egj^esülésébl vezethet le.

A legrégibb triász zártipusnál, a Laubeia záránál a baltekn 4a— 4p foga még
elkülönithet — egyesek külön is jelölik — de lényegében már egy közös, kétágú foggá

olvadtak össze. A késbbi formáknál eredetük már nem ismerhet fel. E két fog egyesü-

lése már a devon formán is jelentkezik, sok példányon már eg^^etlen fogképletként ismer-
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het fel. A hátulsó oldalfog csökevényesen eg\dk-másik triász formánál is megtalálható,

mivel azonban különböz fejldési sorok eg}^-egy elszigetelt fajánál lép fel, véleményünk
szerint az elöregedett példányok jellemzje lehet, vagy pedig atavisztikus bélyegként

jelentkezik.

A redukció további fokozata a hátsó zárelemeket érinti. Ez már néhány triász

formán is jelentkezik, teljessé azonban csak a liász-dogger formáknál váUk. A fels-

triászban zárfejldés és egyéb bélyegek tekintetében is két ágazat jelentkezik. Az egyik

a tipusos Neomegalodon zárú csoport, amely mindkét teknben 2—2 erteljes zárófoggal

jellemzett. Ezek közül a raeti emeletben a hátsó fog visszafejldik, a mells fogak pedig

erteljesebbekké válnak. A liász Protodicerason ugyanez a zárszerkezet mutatkozik,

de sok esetben a baltekn hátsó foga már eltnik. A doggerben megjelen Dicerasoknál

ez az lij tipusú zárszerkezet állandósul, a bal tekn két foga erteljesen túlfejldik a jobb t

tekn két zárófoga pedig csaknem gyrszerén veszi körül.

A másik ágazat a M. damesi csoportból vezethet le. E csoporton belül a jobb tekn
j

hátsó foga egy hatalmas hasított foggá alakul, s a hasitéknak a bal teknben egy fog-
j

kezdemény felel meg. Ez a fogkezdemény a liász Pachymegalodonnál már erteljes '

fogként jelentkezik, s a jobb teknben a hasított fog két önállósult foggá alakul át. így '

nndkét teknben 3—3 fog keletkezik. Ezek a Pachyerisma geuusznál összeolvadnak

olymódon, hogy a bal teknben egy hármas kúpú erteljes fog, a jobb teknben pedig

egy kétszeresen befzött, gyrszer fog alakul ki. '

Az ismertetett fbb fejldési tendenciák felismerése világosan utat szab a további 1

részlet\dzsgálatoknak. E mzsgálatok gazdag, újragyjtött smaradványanyagon, bio-
|

metriai-statisztikai módszerek alkalmazásával folyamatban vannak az eddig nem \dzs- 1

1

gált csoportokra vonatkozólag is és remélhetleg rö\ddesen \lágosságot derítenek a
,

IMegalodontidák fejldésének triász szakaszában valamennyi fontosabb faj leszármazási ‘

kapcsolataira.

Megjegyzések a M egálodon vágj' Megalodus névhasználathoz:

S o w e r b y (1827) a genusz felállításakor a devon genotípus és rokon alakjai számára a Megs-
lodon nevet adta. Goldfuss leírásai nj'omáu, aki a paleozóos és mezozóos alakokra is a Megalodua
nevet adta, az osztrák irodalomban a latinositott végzdés Megalodus név kezdett gj'ökeret verni a triász

alakokra vonatkoztatva.
i88o-ban Hoernes R. az utóbbi elnevezést ,,hivatalosan” is bevezette. H o e r n e s ezzel egy-

részt hangsúlyozni kívánta a devon és triász alakok közötti különbséget, anélkül hogy az utóbbiak számára
külön genuszt állított volna fel. Másrészt a Megalodus nevet annjdra meggj'ökeresedettnek ítélte, hogy
reménytelennek látta az irodalomból v'aló kiirtását. Ezzel olj'an nomenklatúrái kettsséget eredménj^ezett,

amely a két név vegyes használatát a mai napig is fenntartotta.

Hoernes álláspontja azonban ellentétben van a nomenklatúrái szabályokkal és a prioritás

elvével. A Megalodon és Megalodus név azonos genuszt jelöl, a ketts név pedig megengedhetetlen. A prio-

ritás kétségtelenül a Megalodon nevet illeti meg. De ennek használatát indokolja a nyelvi helj^esség is,

mert a Megalodus összetétp értelmetlen, míg az eredeti görög név a nemzetség égjük jellegzetes tulaj-

donságát (nagy fogú) helyesen fejezi ki.

Tehát Megalodon és nem Megalodus a szabálj'os genusz név. Ugj'anez vonatkozik a késbb leírt

alnemekre (Pachymegalodon etc.) is, st, a hasonló végzdés, a Megalodontidae családhoz tartozó új

genuszokra is (Conchodon). Vita tárgjüt képezheti a Kutassy által bevezetett Paramégalodus név,

mely eredetileg is ebben a formában szerepel. Tekintve azonban, hogj’ Kutassy ezt a genuszt nem írta

le, csak a Fossilium Catalogusban bizonyos már ismert fajokat választott le a Megalodon genuszból és cso-

portosított át a Paramegalodus genuszba, a név nomenklatúrái értelemben ma is nmén nudum, megvál-

toztatásának tehát nincs akadálj'a. Egyébként a Megalodon genuszhoz való hasonlóságot kívánja kifejezni,

tehát nyelvileg is a Paramegalodon a helyes.
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Hauptzüge dér Entwicklung dér Megalodontiden

DR. E. \’ÉGH-NEUBRANDT

I ]\Iit dér faziologischen und chronologischen Bedeutung dér Megalodontiden hat
i sich die Verfasserin schon in mehreren Studien befasst. Eine gut begründete biochrono-

logische Auswertung ist, ausser dér empirischen Festlegung dér Aufeinanderfolge dér
Schichten und dér Faunén, nur durch die morphogenetische Analyse dér betreffenden
Gruppé durchzuführen.

Mit den phylogenetischen Beziehungen dér vöm Mitteldevon bis zum Eias gelebten Familie, ja
sogar mit dérén jurassischen und kretazischen Nachfolgem befassten sich in grossen Zügen bereits mehrere
Autoren. So finden wir in den Arbeiten von Guembel C. (1862), Hoernes R. (1880), Böhm G.

I (1882 und i8gi), Bittner A. (1895), Frech F. (1902), Douvillé H. {1912) und Dechaseaux
c C. (1939) Schloss-Analysen, die sich hauptsachlich auf den Vergleich einiger Formen beschránken, wobei
I

dem Vergleich in dér Regei die devonische Urform Megalodon cucullatm zugninde liegt. Die einzige Aus-
I nahme stellt die Arbeit von Dechaseaux dar, die von dér devonischen Urform ausgehend und die

triadischen Formen vollkommen überspringend die Entwicklungsreihe dér jurassischen Nachfolger gc
1 kiárt hat.

Die Hauptphase dér Entwicklung dér Megalodontiden falit in die ladinische und
rhátische Stufe dér Trias, wo auch ihre chronologische Rolle innerhalb des alpinen neriti-

schen Faziesraumes alleinstehend ist. Auch wáhrend dér Trias ging die Evolution dér
Megalodontiden in mehreren Zweigen vor sich, wobei in den einzehien Zweigen neben
dér Persistenz gewisser charakteristischer IMerkmale áhnliche Entwicklungstendenzen
nachgewiesen werden können. Die vorhegende Arbeit bezweckt diese Trends in dér Onto-

,

genese, dér Speziation imd dér Phylogenese.

Ontogenese
Bezüglich dér Charakterzüge dér Ontogenese kann im aUgemeinen festgestellt

werden, dass die spezifischen Merkmale in den jugendlichen Exemplaren imdeutlich
sind und erst im Laufe des Wachstums markanter werden. Die Wirbelspitzen sind niedri-

ger, gespitzter; bei den Formen mit asymmetrischen Klappen ist die Ungleichheit dér
Klappen gering, selbst bei dér Art Megalodon seccoi, dérén Klappen áusserst asymmetrisch
sind. Bei den Formen mit eingeroUtem Wirbel ist dér Einrolltmgsgrad kleiner, als bei
den adulten Exemplaren. Bei den bitruncaten Formen sind die IVIuskelleisten dér Musku-
latiu weniger kantig, sogar die Doppelkanten dér Steinkeme sind bei einer jugendlichen
Form verwischter, als bei einem ausgewachsenen Exemplar.

Dér Schlossapparat ist zwar von gleichem Charakter, doch sind die Záhne auch
proportional kleiner, ihre Oberfláche gewöhnlich glatt, oder glatter, und die dazwischen
gelegenen Fláchen grösser als bei den adulten Formen. Die Entwicklung dér Schlosszáhne
erfolgt offenbar auf Kosten dieser Fláchen (Abb. i).
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Bei den alt gewordenen Individuen kaim gerade iímgekehrt eine Überentwicklimg,
in vielen Falién etwa Aufbláhung dér Wirbel, eine áusserst auffaUende Asymmetrie dér
Klappen imd eine starke \’'erdickimg dér IMuskelleisten eintreten. Die Schlosszáhne
werden sehr stark gefurcht und auch das Ligament überwachsen.

Speziation

lm Zusanunenhang mit den Charakterzügen dér Speziation karm es beobachtet
werden, dass dér Entstehung von neuen Arten jeweils eine grosse Variabilitát imd Verzwei-
gung dér Gnmdart in Unterarten vorangelit. Die bei dieser Differenziation sich ver-
ándemden Merkmale áussem sich vor aUem iin Habitus : in einer proportionalen Zunahme
dér Höhe, Breite oder Dicke. Parallel damit verándem sichGrösse, P'ormimd Proportionen
dér Lumüa; die Area wird breiter oder schmaler. Die Verándenmg dér erwáhnten Merk-
male ist sowohl fiir die Variabihtát irmerhalb einer imd derselben Population, als auch
für die dér subspezifischen imd spezifischen Unterschiede charakteristisch. Die Entwick-
límgsreihen von kurzer Dauer sind alsó kontinuierhch, durch Übergánge verbimden.
Deswegen ist die Definition dér Unterarten, ja sogar dér für Arten gehaltenen Formen
nicht immer eine leichte Aufgabe.

Die Unterarten treten jedoch immer spáter als die Grundfomi auf : sie sind gewöhn-
lich viel grösser als diese, und eines dér Variabilitátsmerkmale ist in ihnen sehr stark
entwickelt. Sie stellen im allgemeinen blind endende Xebenzweige dar. Die Verándenmgen
áussem sich in den Unterarten dér einzelnen Arten auf analógé Weise, indem in dér Regei
auch die ausgezogene, verlángerte imd angeschwollene Form erscheint (Abb. 2).

Die Entstehimg einer neuen Art erfolgt aus dér altén über eine Reihe von Varietáten
durch die akzentuierte und markante Ausgestaltimg eines ursprünghch schwach ausge-
prágten Merkmals, durch das Auftreten von neuen morphologischen Merkmalen — wie
z. B. Einschnünmgen an den Rándem, deutliche Veránderung des Bogens einer Kanté —
imd dmch die Verschiebung des Gleichgewichtes ün Schlossapparat. Dér Charakter des
Sclilossapparates bleibt ungeándert, aber eines oder anderes dér Elemente entwickelt
sich stárker auf Kosten dér restlichen. Entwicklungsgrad imd Anordnimg dér Schlossele-
mente sind irmerhalb einer Gattimg mehr oder minder konstant, doch passen sie sich in
Abhángigkeit des Habitusbüdes dér Art, des Fntwicklungsgrades dér Wirbel und dér
Schalendicke dér Grösse und dér Form dér Schlossplatte imd des dórt für die Záhne
frei gebhebenen Rarnnes an. Dabei ist die Tendenz zr optiinalen Ausnutzvmg dieses
Ramnes und zr SichersteUimg des möglichst günstigen Schliessens kennzeichnend
(Abb. 3). Es ist zu betonén, dass die Arten in erster Reihe gerade durch diese Unterschiede
im Schlossapparat voneinander getrennt werden. Da jedoch dér Schlossapparat bei vielen
Arten imbekannt ist, müssen wir ims oft mit dér Analysierimg jener Merkmale begnügen,
die vermutlich an Verándenmgen des Schlossapparates gebunden sind. Solche sind die
erhebhchen Verándenmgen in den Dimensionen und Proportionen dér Limula, die
\'erlángerung oder die Verschmálenmg des Vorder- oder Hinterteiles dér Klappe, dér
EinroUimgsgrad dér Wirbel, die Vergrösserung dér Wirbel, die Verdickimg dér Schale,
dér Charakter dér Ausbüdimg dér IMuskelemdrücke. Weim alsó sich grosse Unterschiede
in den Proportionen dér Klappen ergeben, so ist eine spezifische Trenmmg berechtigt.
Das beweism die biometrisch-statistischen Bearbeitvmgen von verschiedenen Arten, die
an einer entsprechenden Anzahl dér Exemplare durchgeführt werden kormten, wo die
Háufigkeitskurven dér einzelnen Merkmale imierhalb einer Evolutionsreihe mehrere,
deutliche imd regelmássige IMaxima aufweisen (z. B. Megálodon klipsteini — M. rostratus
— M. rimosus).

Phylogenese
Phylogenetisch lassen sich konstante imd variable IMerkmale imterscheiden. In

dér triadischen Etappe dér Evolution ist die miitruncate oder bitnmcate Ausbildimg
des Hinterrandes, sowie die Gleichheit oder Ungleichheit dér Klappen innerhalb dér
einzelnen Reihen, ein konstantes IMerkmal.

Dér bitnmcate Charakter und die Ungleichheit, die Asymmetrie dér Klappen
hat sich in dér wegen mangels an Übergangsfomien mibelegten Evolutionsperiode zwi-
schen dem Devon imd dér Trias ausgestaltet, da die devonische Gnmdform sjunmet-
rische Klappen besass imd imitruncat war, wáhrend an dér Basis dér kamischen Stufe
die áquivalven unitnmcaten, die áqivalven bitnmcaten und die ináquivalven bitnmcaten
Formen an einem tmd demselben Fimdort nebeneinander auftreten. Die Entwicklimg imd
Ausgestaltimg dér ináquivalven imitruncaten Fonnen vollzieht sicht innerhalb des
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Kam selbst, wo die syinmetrisclieii \’arietáten von Megálodon carinlhiacus in den álteren,

die sehr leicht as^nnmetrischen Varietáten in etwas
j
(ingeren Schichten einsetzen.

Eine veránderlich phylogenetische Tendenz weist aucli die allináhliche Zunahrae
dér Gestalt auf (Abb. 4). Bei den IMegalodontiden ist dies so auffallend, dass Frech
(1904) den strati^aphisclien Wert dér Gruppé z. T. hierauf basierte und entschieden
feststellte, dass die kJeinwüchsigen Formen áltere, die grosswüchsigen Formen dagegen
jüngere Schichten kennzeichnen. Diese Feststellung ist zwar im allgenieinen richtig, doch
.\\-ürde sie iiu engeren Siime nur in jenem F'alle stichhalten, wemi die Megalodontiden eine
eiuzige, imverzweigte Evolutionsreihe vertráten. Andererseits ist das Wachstuin auch
faziesabhángig. In mergeliger Fazies sind kleinwüchsigere, in karbonatischer Fazies gross-
^vüchsigere Formen auch unabhángig vöm Altér zu finden (z. B. bei dér oberkarnischen
Cornucardia hornigi B i 1 1 n . erreicht das grösste Exemplar in Mérgein 1 05 mm ,

in

Dolomitén 165 mm Durchmesser)

.

Die andere Tendenz, die ausser dér Wachstumstendenz beobachtet werden kann,
ist die Zunahme dér Höhe (Abb. 5). Das ist jedoch nicht so eindeutig als die allgemeine
Wachstmnstendenz, denn, wie bereits erwáhnt, treten in manchen Nebenzweigen solche
Unterarten auf, die sich mit dér Zunahme dér Breite oder dér Dicke auszeichnen, oder von
einem ,,trühzeitigen” Wachstmn dér Höhe zeugen. Diese Erscheinung áussert sich jeweils

am Ende dér einzelnen Entwicklungsreihen, noch vor dem Aussterben dér Gruppé, und
daher kann sie eher für ein Variabilitátsmerkmal, als für ein phylogenetisches ^lerkmal
gehalten werden, imd anhand dér Untersuchimg von genügendem Matéria! lásst sie sich
auch gut interpretieren.

^Et dér allgemeinen Wachstumstendenz und dér Höhenzunahme ist auch eine
Tendenz zr verháltnismássigen Vergrössenmg dér Wirbel verbunden, d. h. die Mittel-
hnie des Wirbels ^vird lánger. Die Zuspitzung dér Wirbel lásst sich nur mit dér Mittellinien-

lánge dér Wirbel messen, weil diese den Charakter dér urspriinglichen Einrollung, doch
nicht ihren Grad beibehalten (Dicerocardium, Conchodon).

Die soeben ausführlich beschriebenen Wachstumsveránderungen resultieren darin,
dass wáhrend die álteren (imterkamischen) Formen noch einander sehr áhnlich sind,

sich miter den jüngeren (norischen, rhátischen) Formen schon auffallende morphologische
imd Habitus-Unterschiede erkennen lassen.

Schlossapparat

Das wichtigste speztfische mid generische Merkmal ist dér Schlossapparat, dessen
Verándenmgen imd Entwicklung zugleich das wichtigste phylogenetische Merkmal
darsteUen. Bei dér Untersuchimg des Schlossapparates wurde als Grimdlage jene, bei
aUen Bearbeitem dér Familie einstimmige imd auch durch unsere Beobachtungen bestá-
tigte Feststellimg angenommen, dass dér Schlossapparat dér Megalodontiden im wesent-
lichen identisch vmd ohne Schwierigkeiten von den Schlosselementen dér devonischen
Megalodon cucullatus abzuleiten ist. Wir haltén B i 1 1 n e r’ s Feststellung, dass die
Achse des Schlossmechanismus dér mittlere Zahn dér linken Klappe ist, für richtig.

Dementsprechend habén wir die Verándenmgen dér Schlosselemente auf Grund des von
B i 1 1 n e r eingehend besprochenen B e r t r a n d’schen Formelsystems, transformiért
in die Schlossformel:

3a — 3p
4a - 2 - 4p - Pl

studiert. Dieser Schlossapparat ist am vollstándigsten, dér allé bei den ^Megalodontiden
möglichen Schlosselemente mnfasst imd widerspiegelt. In dér triadischen Periode dér
Schlossentwicklimg sind die Verándenmgen aUerdings imwesentlich. Aus diesen Gründen
gingen wir weiter gégén die jüngeren Abkömmlinge imd unter Berücksichtigung dér
diesbezüghchen Detaüanalysen von Dechaseaux, strebten wir an, in dieser Bezie-

himg einen möglichst grossen Evolutionsabschnitt zu überblicken (Abb. 6).

In dér Entwicklimg des Schlossapparates lassen sich deuthcheTendenzen erkennen.
Das Schloss dér hnken Klappe ist veránderlicher, die Verándenmgen in Grösse und Form
dér Záhne, sowie dérén Zusammenwachsen sind háufiger zu beobachten, als es bei dér
rechten Klappe dér F'all ist.

Die zweite grundlegende Tendenz betrifft die Reduktion dér vorderen Schlossele-

mente, was sich bereits bei den frühesten triadischen Formen voUkommen vollzogen hat.

Xach den Untersuchungen von Douvillé weist die linké Klappe Doppelzáhne
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sogar in' dér peransclien'.Gattung-JVaíOí/rtiite'-aúi^-díe-'vón Ö® 'a-T'j'lJ é > fíir die-diíökíí I!

Ahnenform dér triadifec^iesi Meg^odpntideni^haltetorwí/du Mangels íüiitersüfcHtái^Mató-*
1|

rials konnten -wir nicht entscfaeíden, ol>.‘íímbasiíW'tóst«rkIlcíi dasifehlenide' Kétfenglied
in dér Entwicklímgsreüie dér Me^loddíitideiindabsteüte^^tíderr ob>fD)oiu víli-'éiísieh

geirrt hat, indem er die Megalodontiden-íGirtrppetír'vöm díeseti Pcatrp ahleÉtetejaWap'Jwit
|

allerdings wiederholt betonén möchten, ist, dass'unséres.Efabhteíisxilieiü aüetí'ifeifciísöetl
|

beobachtbare Áhnlichkeit zwischen den devonischen xmd tieh .triadisched;Pöí'BteaiinGbft i

als eine Konvergenz zu betrachten ist und dass sich z-^vischendhnenihöchstens -einjgene'. !

rischer Unterschied erkennen lásst. di slgiav/sravrin .agisnia

n’, Die Schlossformel dér triadischen Fonnen ist einheitlich: ''u ni .gignBrídnaatsnr

natbeiu. o o
^ aragbíbü'//

ni ,xum co-
da — dp • -vnn-^ob

4a -2 '
'(1

.nncví nsínsv lal.'o/ííí

Bétxeffe'seinér Genese stimnit allerdings dér Zahn 4 p nicht mit dem Zahn 4p von Mega-
íadón^ucHllatrus ühérfeirL,^ rweil er von dér \'ereinigrmg dér Záhne 4a imd 4 p dér letzteren

abgeimtetí vTerdén kann.biQ rs

elÍDV^ai Biei'deiQ' ültesten; triadischen Schlosstyp, beim Schloss von Laubeia, lassen sich

die Záhne 4a -=^4p;der:linkejiKlappe noch treimen — sie werden von manchen Verfassem
;

huch' géáondért bezeiclmét ia.'-dodi sind-sie im wesentlichen bereits in einen gemeinsamen,
biíideh Zahn -íTersdimoizeni Bei den spateren Fonnen ist ihre Herkimft nicht mehr erkenn-
bar. Die Verschmelzimg dieser beiden Záhne zeigt sich schon auch an dér devonischen

'

Fciim.anj iir v'ielen Enemplarén ist éinremziger Zahn.' vorhanden. Detüntere Seitenzahn !

kannliii^ ifudünentater rPbim bei.itfanehenctiiadischs^ Formein angetroffen werden, da
€cr-.jedöek:liei'eihzelnem;isblieiíteiLJtrfeh/ver8Ghied'ener!l^twickinngSreihen auftritt, dürfte

j

tíE( ünsered'LEraehtens iáls.'.eki' Kenuzeicheni sehT -álbgewdrdener Exemplare angesehen
werden oder er steUt vielleicht ein atavistisches Merkmalíd^.i’
,nn£b Einé: weitere,Stufe .dér- Rednktiari//betrifft- die hinterén Schlosselemente. Diese
konont beréáts.an mánchen .triadischen 'Eormén 'vorjl iiíre-Adllstándigkeit erreicht sie

jedocE erstrbei deit,LTias.-wDdgger-Forhíen:í-í In dér 0feértrias setzen zwei Zweige ein,

die sich sowohl in dér Evolution des Schlossappárates,'aIs Jauch in anderen Merkmalen
voneinander xmterschiedlich entwickehi. Dér eine ist die Gruppé mit einem typischen
Xeomegalodem-Schloss, das sich mit je zwei kráftigen Schlosszáhnen in beiden Klappen
auszeichnet. Von diesen Záhnen bdet sich dér hintere Zahn im Rhát zurück, die Vorder-
záhne entwickeln sich hingegen noch^ kráftiger. Beim liassischen Protodiceras zeigt sich

derseíbe SöhltiásappataP,-och ítí idéíeá Páhéh H^scHwindet schon dér hintere Zahn dér
íú^én- Klappe. 'Bei déh- im Dóg^'r é'instet^endéö: Diceraten stabisiert sich dieser neue
Typ Schldséapparátes, die' b^eii Záhne déf' Hken Klappe entwickeln sich áusserst

stárk' ühd<<iíh beiden S'chlbSszáhfee der''Teétiten Klappe umarmen sie etwa ringförmig.
-íri3?,3'//ijgr ánd^e Z'weig'-lásst sieh 'i’bö' dér Gruppé von Megalodon damesi ableiten. In
Öie^ Gruppé waödelt Schr dér 'hintéfe Záhh deí rechteu Kllappe in einen máchtigen hifi-

dén Zahnj^tííiá' die Grobeentspriélíí éihem Zahnoriment in dér linken Klappe. Dieses
Oriltteht'íeíneüZahnes^erscBéint Tjeiiílíliássischen Pachymegalodon schon als ein kráftig
éntwiekdltér Zaim', tmÖ'in‘<ler'fééhteii Kléippe wandelt sich dér Spaltzahn in zwei selbstán-
HigéiZ&hse innr -lö derteüttung FarAyef^ín/a verschmelzen diese so, dass sich in dér linken
Klappe ein starker Zahn mit drei Höckem rmd in dér rechten Klappe ein zweimal einge
schnürter, ringförmiger Zahn entwiekeit.

Die Erkenmmg dér zr DarsteUimg gebrachten Haupttendenzen dér Evolution
bestimmt einen deutlichen Vég ftif die weiteren Detailuntersuchímgen. Solche Unter-
suchrmgen an einem reichen, neu angesammelten Fossümaterial sind im Gangé und
fíverdén- mit biomertriéch-^-atistischéh Methoden dmebgeführt. Auch in den bisher nicht
AHitetsuchten Gruppetí ’^rdéh dieSe Xlntersuchímgen hoffentlich die stammesgeschicht-
licbéíi'riBéziehnng^ áílér 'ffiácHti^én' Arten im triadischen Abschnitt dér Evolution dér
Megalödótítídétí iti klareá'Hchf 'stéllen

.
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A Mecsek-hegység trachidolerit anyagú, partszegélyi jelleg alsókréta ké^d-
ményeibl elsként i873-baa_Jt3ó^fjicarxrS”^^ gy^^f^^^?3ag^~sl^fl^rtaHÍ -anya^öt.

Halála miatt kézifátútr ké^bb^V a'd^ á^s -í^dézte s^j*t4 alá. A múnka
mintegy 30 kagjdófáj. leírását tartalmasa. a d á s'^^^y "(1935) ^összefoglalása á kréta

idszaki képzdmények 'sorában egymással_ji:áftakazó'*^Seccsás-tt'achidolerittufát,, ho-

mokos-krinoideás mészkövet és tufas'^maf'gafetégeket különböztétet?'-meg és a trafip-

dolerit-\mlkanizmus idejét a.JcQzépsneokomba helyezte. Ifj. Noszky J. szóbélllcöz-

lése szerint 1949-ben az eínHtett^kéf)Z^Sehyi&^ ialbarrértiB-^apti emeletre utaló

Toucasia carinata-t és Orbitolma-iélék&t is talált, amit sajnos a helyszíni gyjtések nem
ersitettek meg. K o 1 o s v á r‘y~~t?:~ 9̂^*4') "^iazdag-'kqpnll-favmát közölt e rétegekbl.

B e n k F.-né (1956) berriázi, középst* ésofeisvalangini, valamint diautffnyi caigaíajo-t

kát ismert fel bennük. ,S i d ó 1\I. (1957) b'écS'g'‘íhikfófáíiiftí^ alaröíi^^^ítftbfa^ éS Yalangíhí
, , ^ ^ ,, , ,, ,

r/ii;dt;£iT c— ti o^;.ílri!Olí .j ,jmidj.isnioIíino51 .^
képzdményekét választotta el egymástól. , , ,, , „ , • ,r y i3v/!i!oH 23b Iilor"! goifofei'.jolo3p .Bvtii . .oK

1958-ban Kisújbánya, Magyaregregy ^ ,
íjánesi-ptísata köjmyékiétJeki alsókséta

rétegeiben végeztem slénytani anj-aggyjtést. ‘Célóúf féltá^á^ók dsihatMY'áíü^í alapJ

ján az egyes rétegcsoportok helyzetének vizsgálata és a trachidolerit-vulkanizmus

mködési szakaszainak idbeli meghatározása volt.

Ixaóiir iíHgir.clBvoalsl ynavlas?, é
I Jíobódm !d<i?,óbö.\cj3>l.>íyb9ld indhay

1. Kisújbánya nghiebivga crjíe.dÍBrl jíoíBlmBiingg

ój; JlnaBm .ísJa.'cjí b siisi'doí srblö.v

Ebbl a szempontból legjelentsebb az a k i s ú*j,j).ú n y'j?íi

a Püspökszentlászlóról Kisújbányára vezet kocsiútnak a,g?}ájiitóf-öJdeik,jd.^i^?^gYly/élte8

tartó szakaszán van (i. ábra). A szelvény a következ képzdnjépyéfcfáótérjft.féí-i'- '

"'djrnshrBiíhjv

a) Zöldesfehér, helyenként tüzkögumós, másutt glaukonitos mészk. Rétégzettsége változatos-

Általában 30— 80 cm-es pados rétegekben elváló. Ezen belül helj-enként mikrorétegzett, az ersebben
glaukonitos részek pedig néha palás elválást is mutatnak. A képzdmény a szelvény D-i és É-i végén is

megvan. A D-i végén 47°, az É-i részén 54°-os dlésértékeket mértem. A mészk vastagsága 15—16 mé-
terre tehet. A tömöttszövet, fleg vegx’i eredet kzet kevés smaradványt tartalmaz. Belle B e nk
F.-né régebbi gj-jtésébl a Plychophylloceras semisulcatum (d’ Orb.), Leptotetragonitcs honnoratianus
{d’ O T h.), Neocomiies neocomiensis (d’O r b.), Holcostephanus (Astieria) astierianus {d’ O r b.) fajokat
határoztam meg. Ezek felsvalangini korra utalnak.

* Eladta a MFT slénytani Szakcsoportjának 1967. március 6-i ülésén ,,Üledékképzdési és s
lettani megfigyelések a Mecsek-hegység alsókréta rétegeiben” c. alatt.
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bj A mészkörétegek egj-enetlen felszínére mintegj' 17 m-es vastagságban helyenként lávadara-
bokát, vulkáni bombákat tartalmazó, amellett gyengén bentonitosodott, rétegzetten trachidolerittufa

^

települ. ti

cj A trachidolerittufára 3— 4 m-es vastagságban liKisvörös, olykor zöldes, barnás, vagy sárgás-
j,

szürke, finomszem, rosszul rétegzett tufitos rétegek települnek éles határral. Az egész üledékcsoportot
mindhárom dimenzióban egjTnást közel 90°-ban metsz törési síkok hálózzák be, a síkok mentén limonit- f

hártya kiválással. Emiatt a kzet rétegzettsége nehezen ismerhet fel és anyaga apró, szögletes darabokban
5

szétes. Csak fedjük felé válnak homokosabbá. Gyakori kéregmozgásra mutat a trachidolerittufa feletti

rétegek meredek 50— 6o°-os dlése, míg ug3'anezen összlet felsbb rétegeiben már csak 18— 2o°-os dlés-
értékeket mértünk. Esetleges keresztrétegzettség feltételezését valószíntlenné teszi a rétegek fáciese, j

mely faimája alapján a neritikus régió méh^ebb részéhez sorolható. Anyaguk csak kevéssé meszes, vagy .

agyagos, de közéjük helyenként vékony zöldesfehér, meszes csíkok és lencsék is iktatódnak. Felismerhet
ásványaik a magnetit, augit, olivin; ezenkívül glaukonit, seladonít és kevés biotit. Egyes rétegekben nyo- t

mokban fergussonit vagy samarskit csoportba tartozó ásvány is van. Gyér smaradványtartalmuk kisebb
fészkekben halmozódott fel, ritkábban a rétegek felületén fekszik. Gyors betemetdésre mutat az smarad-
ványok mindkét oldalának viszonylag jó megtartása annak ellenére, hogy azok legtöbbször kbelek. He-
lyenként feltnen sok a mindössze néhány mm-nyi Ammonites váz. Egy részük a valószínleg helyben
élt, fenék- lakó Neolissoceras grasianum d’O r b. juvenilis példánya, de nagj-on sok az ugr'ancsak juve-

nUis Phylloceras váz is.

A fauna néhány kagylótól, pörgekarútól és tüskésbrtöl eltekintve uralkodóan Ammonitesekböl
áll. Közöttük a Neocomites neocomiensis (d’Orb.), Lyticocems regale Beán,. Holcostephanus (Astieria)

sp., Acanthoceras hystricoide^ U h 1 i g, Acanthoceras cfr. hohenegge.ri Uhlig a felsvalangini emelet
szintjelzö alakjai.
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I. ábra. Kisújbánya, szántóföldek D-i széléhez torkoló üt földtani szelvénye. Jelmagyarázat; r

Mészk, 2. Trachidolerittufa, 3. Homokos, tufitos márga, mészklencsékkel (1—3 valangini emelet),

4. Konglomerátimi, 5. Homokk (4— 5 hauterivi emelet), 6. Vet, 7. Feltételezett képzdményhatár.

Abb. I. Kisújbánya, geologisches Profil des Hohlweges, dér am Südrand dér Ackerfelder mündet. E r k 1 á-

r un gén: i. Kalkstein, 2. Trachydolerittuff, 3. Sandiger, tuffitführender Hergel mit Kalksteinlinsen

(1—3: Valanginien), 4. Konglomerat, 5. Sandstein (4— 5: Hauterivien), 6. Verwerfung, 7. Hypothetische
Formationsgrenze

A szelvény felsvalangini mészkövének egyenletesen finomszemcsés anyaga za-

vartalan üledékképzdéssel rakódott le a neritikus régió mélyebb részében. Hideg ten-

geráramlatok hatására egyidején idnként glaukonit is képzdött, ami helyenként élénk-

zöldre festette a kzetet, másutt jól láthatóvá tette annak mikrorétegzettségét. A nyu-

godt üledékképzdést még a felsvalangini alemeletben megszakította a bséges törmelék- i

anyagot szolgáltató trachidolerit-\'ulkanizmus. A mészkiválás a bemosott ymlkáni por-

ral szemben ersen háttérbe szorul.

A vulkanizmussal kapcsolatos kéregmozgások következményeként ezután a te-

rület egy idre szárazra került, amit a fedrétegek faunaváltozása is valószínsít.

d) A következ tengerelöntés a trachidolerit-vulkanizmus anyagát dolgozta fel és a tufitos réte-

gek felületére szögdiszkordanciával alsó részében konglomerátumos, túlnj'omóan pedig homokos kifej-

ldés üledéket rakott le.

A trachidoleritauyag feldolgozásából származó konglomerátum a kisújbányai

szelvényben teljesen legömbölyített, diónagyságúnál nem nagyobb ka\úcsokból áll.

^'astagsága mindössze 30—-40 cm. Faunája a megelz idszak él\'ilágától eltér, igen

változatos, alakokból áll: mászalgák, szivacsok, Hidrozoák, korallok, kagjdók, csigák.
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tüskésbrííek. Ebben a nagjTészt törmelékhalmazban nemcsak a litorális-, hanem a

neritikus-régió sekélyebb részének élvilága is képviselve van. Uralkodó faj- és

egyedszámban szerepelnek vastaghéjú kagylók (Diceras, Valletia, Monopleura,

Bicornucopina

)

és csigák f'aVerinea, ' Katica, Pleurotomaria, Avellana és mások).

Több Echinida faj csak tüskéi alapján ismerhet fel, mert vázukat az egykori

hullámverés megsemmisítette. A Crinoideák között gyakoriak az aszimmetrikus, szirtlakó

alakok. A fúrókagylók közül elvétve Gastrochaena vázakat, vagy igen gyakran Cidaris-

bunkókra emlékeztet járatkitöltéseiket találjuk a vastaghéjú Ostrea vagy Exogyra fajok

tekniben. A Brachiopoda maradványok között leggyakoribb a legtöbbször aszimmetriku-

1^.
san kifejldött Rhynchonella multiformis R ö m . melynek az ers hullámverés követ-

keztében csak féltekni maradtak meg. Az ers hullámverést kerül Ammoniteseknek

^
csupán néhány, a valangini rétegekbl bemosott példánya került el.

A konglomerátum finomabb, ritmusos ülepedés homokkbe megy át, amelyet

||

néhány mm-tl 3—4 cm-nyi durvább-fmomabb szemcséj vastagabb csikók és vékonyabb

j finomszem márgás szalagok valószínleg évszakos váltakozása alkot. Közeli partról

behordott terrigén anyagokról lehet szó. Ezt igazolják a helyenként elforduló növény-

maradványok is. Ezenkívül csak kevés Foraminiferát, kisebb tennet finom, puhatest
vázakat találunk legtöbbször töredékben.

A képzdmény korát már Hofmann K. és késbb Vadász E. is az

hauterivi emeletben jelölte meg.

A szelvény foljdatásában a konglomerátum—homokk rétegeket 12 m-es feltárási

vastagság után vet vágja át, melytl kezdden az egész rétegsor megismétldik fordí-

tott sorrendben. A vet után a lila márgás tufit, majd sárga tufarétegek következnek,

végül a rétegsor záró tagját, a jól rétegzett valangini mészkövet találjuk a felszínen.

2. Márévári-völgy

A magyaregregyi ]M á r é v á r i - v ö 1 g y nyílásánál a tracliidolerit feldolgozott

anyagából képzdött, s a fentebb leírtakhoz hasonló konglomerátumot és homokkövet
K—Xy-i irányú, félköralakú feltárásban, közel 100 m hosszúságban találjuk a felszínen.

A rétegeket két helyen is trachidolerit törte át, ami a trachidolerit újabb
feltörésének bizonyítéka. A feltárás Xy-i végén látható áttörés durva

szövet kzetét kb. 30 m hosszban követhetjük. A mellékkzetet alkotó finomszem ho-

mokk szegényes faunája alapján a kisújbányai konglomerátum feletti homokk fácies-

változata lehet. Az érintkezésen ez a hotnokk s vele az smardványok is enyhén rózsa-

5EI]
0 5 Wm
' '

I

2. ábra. Jlagyaregregy, a ilárévári-völgy nyílásánál lev feltárás vázlatos szelvénye. J elmagyarázat:
1. Negyedkori rétegek, 2. Konglomerátum, 3. Homokk, 4. Kloritos rétegek, 5. Trachidolerit (2— 5 haute-

rivi emelet)

Abb. 2. Magyaregreg3', Profilskizze des Aufschlusses bei dér Márévárer Talöffnung. Erklárungen:
I. Quartarschichten, 2. Konglomerat, 3. Sandstein, 4. Chloritische Schichten, 5. Trachydolerit (2— 5;

Hauterivien)
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színre, :pörk(>ldte4í i A:így^ori növénymaradványok a part közelségét mutatják, ii ni

távojságbian újabli tr^chidoiQTitáttörés következik, a szelvény K-i végén pedig az smarad-
yán>v>kban;gazdag konglomerátmn—homokk rétegcsoportot találjuk. A konglomerátu-

inos réteg. itt isvelég vékony;,150—60 cm, de jóval durvább, mint a kisújbányai hasonló

rétegek; nem ritkáik benne az ököl-, gyemiekfejnagy’ságú görgetegek sem.

öiíaljii.A kfiHglGnierátumsalatti finom, héjtörmelékes homokk a feltárás K-i részén lát-

ható kis foltban, A kjsújbányai lila tufitos rétegektl eltér s inkább a konglomerátum

feletti homokkhöz hasonló-i Felületére a konglomerátum éles határral települ. Faimája

igen gazdag és a Kisújbányai konglomerátuméval megegyez.

-fíjvü;' A szelvén>^iK-i részén a konglomerátum másfél méterrel levetdött. A fedjében

lev. homokk, torIqdásos és töréses jelenségeket mutat. A homokk helyenként cm-nyi

rétegek mentén gömbhéjában elválik,

iaylamn ,iii ygam sdoáni.j

ddsynoiíóv eó dojíiaa dry
lórticq il9sö>i .íodia c' Jánosi-puszta

-yuóvöit ölnbroióla Jiii

üí23Í£iAZ( albókséta rétegeket legnagj-obb vastagságban Jánosi-puszta környékén találjuk

meg. A Komló felé vezet kocsiút K-i oldalán lev vízmosások egyike az ún. ,,Korhadt

fás-árok'' (s.gábta);. ,

A feltárás az árok K-i végén kezddik valangini tufitos—homokos rétegekkel.

Ezttk.lnégkevésbé rétegzettek, mint a kisújbányai elfordulásban, inkább kagylóstöré-

sek'és ígieü finomszemek. Vastagságuk kb. 70 m lehet. Egész összletük csaknem fauna-

Itíentas. Kevés növénimiaradványon kivül gi^akoribbak a glaukonitos kitöltés, méreg-

zöld: féregjáratok. Ezenkívül néhány Lamellaptychus, Phyllocrinus és a rétegek valangini

korát igazoló egyetlen Neocomites neocomiensis (d'O r b .) került el belle.

Viszonylag igen vastag 230—240 m-nyi imlkáni konglomerátum- és homokköréteg-

csoport települ rájuk; ezt kzettani jellegei alapján négy tagra oszthatjuk:

a) A tufitos rétegek fedjében durv'a kouglomerátumos homokk van, meljmek rétegfelületei itt

is gömbhéjas szerkezetek.
b) Néhány métem3d fokozatos átmenet után a kzet homokosabbá, egj'enletesebbé válik, de meg-

tartja gömbhéjas szerkezetét. Csak kevés növényi maradvánjd tartalmaz. A rétegcsoport felsbb részében

egy vékony konglomerátumréteg után 0,5 m-nyi finomszemü homokk települ szórványos trachidolerit-

kavicsokkal és közbe-közbetelepült finomszemü lemezes, márgás rétegekkel. Az egész rétegcsoport vas-

tagsága az átmeneti rétegekkel együtt 70 — 80 m-re tehet.

,Vy H

'(! 50 100m

3. ábra. Jánosi-puszta, a Korhadt fás-árok földtani szelvénj'e. Jelmagyarázat: i. Negj'edkori

rétegek, 2. Valangini tufitos márga, mészkölencsékkel, 3. Konglomerátum, 4. Homokk, 5. Korallos kong-
lomerátum, 6. Trachidolerit (3— 6 hauterivi emelet)

Abb. 3. Jánosi-puszta, geologisches Profil des Korhadt fás - Graben. Erklárungen: i. Quartar-

schichten, 2. Valanginische tuffitführende Mergel mit Kalksteinlinsen, 3. Konglomerat, 4. Sandstein, 5.

Korallführendes Konglomerat, 6. Trachydolerit (3— 6: Hauterivien)
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c) Az átmeueti rétegek után vassziirke, durvaszem homokkvel indul a következ csoporeí'majd
30— 40 m vastagságban smaradványtartalmú konglomerátum következik. Az uralkodó korallok mellett
háttérbe szorulnak a Rudisták és az egj’éb faunaelemek, de jellegük megegyezik a többi lelhelyekévé.

d) A faunás konglomerátum felszínére vasszürke, durvaszemü, igen kemény homokk települ,
gyakran ökölnagyságú, kovás kötanyagú konkréciókkal. Alján a fekvjébl átmosott, összetört héj-
törmeléket tartalmaz, majd faunamentessé válik. Ezt a rétegtagot a magyaregregyi elforduláshoz hason-
lóan itt is trachidolerit törte át.

Következtetések

Megállapíthatjuk tehát, hogy a tárgyalt rétegek faunájuk és kzetkifejldésük

alapján két egymástól különböz kifejldés tagozatra különíthetk:

I. Felsvalangini koni, finomszenni niárgás mészkrétegek, melyek zavartalan

lerakódását rövid idre trachidolerit-vulkanizmus szakította meg (Kisújbánya). Bár az

üledék anyaga és minsége a vulkáni termékek felszínre jutásával megváltozott, mégis

sekélytengeri maradt, túlnyomórészt Cephalopodákkal. Az üledékképzdés idején meg-
lehetsen hvös, vag>' mérsékelt klíma uralkodhatott (glaukonit- és seladonitképzdés)

,

Ezt a feltevést alátámasztják G r e g u s s P. (1952) lábatlani (Gerecse-hegység) hasonló

kori! kovásodott fadarabokon végzett vizsgálatai: ,,a fatest évgyrkre tagolódik . . .

A keskeny tracheidák eltt és után jóval nagyobb, feltn nagyságii tracheidák sorakoz-

nak”.

A valangini emelet leg\^égén a tengerfenék emelkedik. A lerakódott üledék dur-

vább szem lesz, majd a terület rövid idre szárazulattá válik.

2 . Az hauteriv emelet elején trachidoleritanyagú transzgressziós konglomerátum

és homokk rakódott le, majd a tengerfenék fokozatosan süllyedt. Az üledékképzdés

egész ideje alatt állandó kéregmozgást jelz üledékképzdési nyugtalanság figyelhet meg,

amely a trachidolerit-vulkanizmus többszöri megismétldéséhez kapcsolódik (Magyar-

egregy, Jánosi-puszta). Jánosi-pusztán a konglomerátum és homokk nagyvastagságú réte-

gei többször változtak. E képzdmények faunája kifejezetten partszegélyi, illetve .sekély-

tengeri, melybl az Aimnonitesek hiányoznak. A szórványosan mégis elkerült Ammoni-
tesek idegenül hatnak a faunaegyüttesben s csaknem minden esetben az elz rétegcso-

portból bemosottaknak bizonyultak.

Az elz rétegek lerakódása idején uralkodott hvösebb éghajlatot meleg, trópusi

idjárás követte. A glaukonitképzdés szünetelt, illetve minimálisra csökkent. A fácies-

jelz Rudisták mellett a konglomerátumos tengerfenéken korallok telepedtek meg (Jánosi-

puszta).

TÁBEA>L\GYARÁZAT - TAFKEERKE-^REXCS

I. tábla - Tafel I.

A valangini korú képzdmények faunaelemei
Faunaelemente dér valanginischen Ablageningen
1. Holcostephanus (Astieria) cfr. astierianus (d’O r b.) (valangini mészkbl)
Holcostephanus (Astieria) cfr. astierianus (d’Orb.) (aus valanginischem Kalkstein)

2. Lytoceras subfimbriatum d’ O r b. és Holcophylloceras calypso (d’Orb.) töredéke
Lytoceras subfimbriatum d’Orb. und Holcophylloceras calypso (d’Orb.), Bruchstiiek

Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.)
Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.)

4. Neocomites neocomiensis (d’O r b.) (Jánosi-puszta, Korhadt fás-árok)

Neocomites neocomiensis (d’Orb.) (Jánosi-puszta, Korhadt fás-Graben)

5 a, b) Lyticoceras regale (Beán) bels és küls kanyarulat töredéke
Lyticoceras regale (Bea n), Bruchstück dér inneren und áusseren Windung

6. Duvalia conica (Bl.)

Duvalia conica ( Bl.)
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7 . Emarginulina cfr. neocomiensis d’O r b.

Emarginulina cfr. neocomiensis d’O r b.

8. Inoceramus sp.

Inoceramus sp.

9. Acanthodiscus hystricoides U h 1 i g
Acanthodiscus hystricoides U h 1 i g
Az smaradványok Kisújbányáról a szántóföldek déli szélén lev feltárásból (kivétel a 4.), a tufitos

márgából származnak (kivétel az i.).

Die Fossilien stammen aus tuffitfiihrenden Mérgein (mit Ausnahme von i), aus dem am Südrand dér
Ackerfelder befindlichen Aufschluss bei Kisújbánya (mit Ausnahme von 4).

II. tábla — Tafel II.

A hauterivi korú rétegek jellemz smaradványai
Charakteristische Fossilien dér hauterivischen Ablagerungen

1 . Rhynchonella multiformis Rom. fél teknje és Belemniies sp.-k homokkben. (Jánosi-puszta, Kor-
hadt fás-árok)

Rhynchonella multiformis Rom. (Einzelklappe) und Belemnites sp. im Sandstein. (Jánosi-puszta,

Korhadt fás-Graben)
2. Alectryonia macroptera S o w. (Magj'aregregy, Márévári-völgy)

Alectryonia macroptera S o w. (Magj'aregregy, Márévárer Tál)

3. Nerinea sp. (Jánosi-puszta, Korhadt fás-árok)

Nerinca sp. (Jánosi-puszta, Korhadt fás-Graben)

4. Serpula sp. (Jánosi-puszta, Korhadt fás-árok)

Serpula sp. (Jánosi-puszta, Korhadt fás-Graben)

5. Valletia germani P i c t . et C a m p. fiatal példánya. Ketts tekn. (Kisújbánya, szántóföldek déli

széle)

Valletia germani P i c t. et Camp., jugendliches Exemplar. Doppelklappe. (Kisújbánj'a, Südrand
dér Ackerfelder)

6. Purpuroidea sp. (Kisújbánj'a, szántóföldek déli széle)

Purpuroidea sp. (Kisújbánj’a, Südrand dér Ackerfelder)

7. Montlivaultia divariformis C o q u. (Kisújbánj'a. Temet melletti mélj'út)

Montlivaultia divariformis C o q u. (Kisújbánj’a. Hohlweg beim Friedhof)

8. Cidaris muricata C o t t e a u tüskéje. (Kisúlybánya. Temet melletti méljoit)

Cidaris muricata C o 1

1

e a u, Stachel. (Kisújbánya, Hohlweg beim Friedhof)

9. Siphonia sp. (2 X -es nagj'itás) (Kisújbánj’a. Temet melletti méljnit)

Siphonia sp. (Vergrösserung: 2X) (Kisújbánj'a, Hohlweg beim Friedhof)
10. Hemicidaris caprensis A i r a g h i (Kisújbánj’a, szántóföldek déli része)

Hemicidaris caprensis A i r a g h i (Kisújbánya, Südrand dér Ackerfelder)
1 1 . Gastrochaena járatkitöltések az Exogyra couloni (D e f r.) teknjében (Magj’aregregj’, Márévári-völgy)

Gastrochaena-GangtüUxmgen in dér Klappe von Exogyra couloni (D e f r.) (Magyaregregy, Máréarer
Tál)

12. Diceras semistriatum H o f m. bal teknje. (Magj’aregregj’, Márévári-völgy)
Diceras semistriatum H o f m. Einke Klappe. (Magj’aregregy, Márévárer Tál)
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Beobachtungen in den Unterkreide-Schichten des Mecsek-Gebirges

A. HORVÁTH

Auf Grund dér in den Unterkreide-Schichten des Mecsek-Gebirges bei Kisújbánya,
^lagyaregregy und Jánosi-puszta vdrgenommenen paláontologischen Aufsannnlungen
und sedimentologischen Untersuchungen war es möglich, die genaue Zeit des Trachy-
doleritvulkanismus zu fixieren imd zahlreiche paláoökologische Beobachtungen durchzu-
führen.
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;

\'on den ervváhnten Gebieten ist die vollstándigste Schichteiifolge bei Kisújbánya
i erschlossen, wo die Kreide-Schichten mit a) oberv'alanginischeii, dichten Kalksteinen

i
begimien. b) Weiter nach oben im Profil folgen Trachydolerittuífe imd dann c) tuffitische

i
Schichten mit dazwischen gesclialteten Kalksteinlinsen, die im Verháltnis zu den imter

I den Tuffen befindlichen KaJksteinschichten diskordant lageni. Stellenweise sind in ihnen
in einer grossen Zahl die jugendlichen Individuen von Neolissoceras grasianum vorhanden.
Die Favma dér Schichten spricht für das obervalanginische Altér des Trachydoleritvul-

I

kanismus von Kisújbánya (Abb. i). Infolge dér an den Vulkanismiis gebundenen Knisten-
bewegímgen kain es zu einer zeitweiligen Hebmig des Gebietes. d) Die náchste Transgres-

I sión — im Hauterivien — lágerbe Konglomerate aus Trachydolerittrümmem ab. In
dér reichen Favma sind Kalkalgen, Schwámme, Hydrozoen, Korallen, Muscheln — haupt-
sáchlich Rudisten — Gastropoden vmd Echinodemien vertreten.

In dér Márévárer Talöffmuig \wirden Trachydoleritkonglomerat imd Sandstein
durch neue Trachydolerite durchbrochen (Abb. 2).

Die Unterlireide ist in grösster ^láchtigkeit in dér Umgebimg von Jánosi-puszta
(*Korhadt fás-Graben«) vorhanden. Hier sind auch die obervalanginischen Tuffite, in

einer Máchtigkeit von ca. 70 m, zu finden.

Dér 230 bis 240 m máchtige Komplex von Konglomeraten imd Sandsteinen des
Hauterivs kaim in vier GUeder geteilt werden: a) Grobes Konglomerat. b) Das Gestein
geht in einen Sandstein von homogenerer Textur über mid, nach einer dümien Konglo-
meratschicht, folgen feinkömige Sandsteine mit spárlichen Pflanzenresten. c) Die Über-
gangsschichten werden durch faunaführende Konglomerate mit einer Dominanz von
KoraUen überlágert, d) Über den Konglomeraten lagem eisengraue, grobkömige Sandstei-

ne, die in einem kleinen Fleck von Trachydoleriten durchbroclien sind (Abb. 3).
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A Bauxitkutató Vállalat balatonalmádi Központi Laboratóriuma 1966-ban kezdte

meg egyes kiválasztott bauxitkutató fúrások mintaanyagának komplex anyagvizsgálatát

,

hogy azok egy-egy kutatási terület rétegsorának szintezéséhez, fácies-ismeretéhez és fejl-

déstörténeti értelmezéséhez összehasonlítási alapul szolgáljanak.

Az ismertetésre kerül fúrások a mesterbereki felderít kutatási terüle, az Iszka-

szentgyörgy— Bitó II. bauxitteleprész és a Xyirád — Dültnyiresi koncentráció ilyen

alap-rétegsorait szolgáltatják. Feldolgozásukra a cimben megadott sorrendben került sor

1966 els, második, illetve 1967. els félévében.

A végzett -vzsgálatok ennek megfelelen nem csak az átharántolt képzdmények
adottságaihoz igazodtak, hanem a laboratóriimi fejld mzsgálati lehetségeit is tükrö-

zik (I. sz. táblázat).

Felhívjuk a figyelmet a ISIe-ij. sz. fúrásnál a felseocén jelenlétére, az oligocén

összlet tufás voltára és oldatvezetképesség szerinti tagolhatóságára; az Rp-436. sz.

flírásnál a bauxitsszlet komplex ásván^ríani-szinképelemzési \dzsgálatára, az alsó- és

felseocén hiányára, és a fehérvárcsurgói üveghomokkifejldéshez kapcsolódó felspan-

noniai rétegcsoportra; az Nd-1495. sz. fúrásnál a felseocén hiányára, az alsó és középs-
eocén látszólagosan folytonos fáciessorra, a mikromineralógiailag is jól tagolható tortonai

üledékciklusra és a kalcit/dolomit arány változásaira.

Az eocén smaradványok menn3’iségi kiértékelésénél az Rp-436 és az Nd-1495 sz.

fiírásoknál a Kopek G. féle jelölést alkalmaztuk (i: elvétve, 2: kevés, 3 : közepes

mennyiség, 4 : sok, 5 ; kzetalkotó)
;
a szintezésnél pechg mindliárom fúrásnál a Kopek

G. — Kecskeméti T. — Dudich E .
- féle beosztást (1966).

Mindhárom fúrásról helj-színrajzi vázlatot, összevont rétegsort, anyag\dszgálati

szelvényt és fejldéstörténeti leírást adunk. Tartózkodunk a rétegtaní és sföldrajzi

eredménjmk más fúrásokra, illetve a környez területre való kiterjesztésétl, mivel célunk

csak a feldolgozás, ábrázolás módjának és közvetlen eredményeinek bemutatása. Egyéb-
ként az Rp-436 sz. fúrás adatai a Bitó-II. zárójelentésben; az Xd-1495 sz. fúráséi pedig

a dültnyiresi zárójelentésben kerültek területi feldolgozásra.

* Eladta az MFT Középdunáutúli Területi Osztályának 1968. II. 22-i szakülésén.
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A végzett auyagvizsgálatok összesítése

I. táblázat

Vizsgálatok Me— 17

73.5 in

Rp-436
173,8 m

Nd-1495
129,8 m

Makroszkópos közetleirás 72 130 125
CaCO, meghatározás (Scheibler)

Dolomit és kaiéit %-os meghatározás komplexonometriás
76 ro8 126

elemzés alapján való számítással 3 9 35
Közetpor-oldatvezetöképesség vizsgálat 74 108 125
Oldási maradék % meghatározás 7 10 54
Iszapolási maradék vizsgálat 66 69 5
Vékonycsiszolatkészités, kzettani, slénytani leírás — 6 31
Homok-szemcsenagyságvizsgálat
Kavics szemcsenagyságvizsgálat és kzettani %-os

19 3 14

meghatározás — 2 I

Kavics és homok koptatottsági vizsgálat _ 21
Bromoformos és mágneses nehézásványleválasztás 20
Részleges mikromineralógiai vizsgálat — — 20
Fokozatos izzítási veszteség meghatározás 2 —
Eocén makro- és mikrofaunavizsgálatok (minta) 24 39 45
Fe-meghatároz ás 5
Ötalkotós bauxit vegyelemzés —

9
CaO—MgO— P,0,— S elemzés bauxitból _

9
Spektrográfiai vizsgálat (BeO%, GajO,%, ZrOs%) —

9
Derivatográfiai vizsgálat mennyiségi kiértékeléssel 10 —
Röntgendiffraktométeres vizsgálat*

* Készült a Fém ipari Kutató Intézetben.

9

A Me— 17. sz. fúrás

A Me — 17. sz. fúrás anyagának fejldéstörténeti ösz-
szefoglalása

A szinemuri tengeri képzdményekbl álló alsóliász alaphegj’ségrögöt jelen-

ts üledékhézag és lepusztulási idszak után csak a középseocén fels ré-
szében, a Nummiilites perforatus-os szintben öntötte el a tenger. A megkésett luté-

ciai transzgresszió els üledéke meszes tarkaagyaggal cementált, lagunáris Ostrea-pa.d.

A lagúna késbb kissé elmocsarasodott és paralikus, csökkentsósvízi, nagy szervesanyag-

tartalmú (bamakszenes), pirites anyag rakódott le. Ebben a közegben Miliolina-iélék.

és Ostracodák éltek.

Úgy látszik, hogy a környez rögök felstriász dolomitját ekkor üledékek fedték,

minthogy Mg-dúsulás nem észlelhet. Oszcillációs diszkordancia után normális tengerivé

váló sótartalmú vízben lerakódott, Nummulites striatus-tartaXxxLÚ., sekélytengeri réteg-

csoport képzdött. A part távolodását és a fokozódó mélyülést slénytani és kzettani
adatok egyaránt egyértelmen jelzik: kimaradnak a Miholinák és az Ostracodák, finomo-

dik a terrigén törmelékanyag szemcsenagysága (agv^agig), ezen belül viszonylagn a lebegve

szálhtódó csillámlemezkék (muszkovit, biotit) mennyisége, a pirit mindinkább limonittá

oxidálódik, és egyre nagyobb a glaukonittartalom.

A szublitorális - neritikus kifejldés után sekélyesedést jelez a Miliolina-iélék.

lijból gyakoribbá válása, a Lithothamniwn-iéSis. vörösalgák megjelenése, kagylófaunás

padok, lencsék közbetelepülése, a glaukonittartalom ingadozása.

Ezt hirtelen mélyülés követte: a Miliolina-iélék kimaradnak, a glaukonittartalom

maximmnot ér el. Majd kezdetét vette a prepireneusi regresszió. Ez egészen a csökkent-

5 Földtani Közlöny
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sós\ázi Mollusca-iaunát tartalmazó és a tengeri éllények, valamint a glaukonit gyakorla-l

tilag teljes hiányával jellemezhet réteg (50,0—51,0 m) lerakódásáig bezárólag követhet"
Nincs meg a szelvényben a XII. (Nummulites millecaput

)

szint. A 49,0—50,0 m
közötti tufitos homokkréteg talán a XIII., glaukonitos-tufás szint maradványának te-*,

khithet. A tufaanyag a prepireneusi biotitandezit-vulkánosság ^dzes közegben lerakódott*

terméke, liidropiroklasztit.

/ km

I. ábra. A Me-17. sz. fúrás helyszínrajzi vázlata
Fig. I. Esquisse topographique du sondage JIe-17

A felseocén (priabonai) transzgressziót lepusztulási szakasz elzte meg.

Az elnyomuló felseocén tenger elször partszegélyi, elég nagy szervesanyagtar-

tahnú, márgás, alveohnás - miholinás üledékeket rakott le. Késbb fokozódott a karbonát-

kiválás; a terrigén anyaghozzájárulás agyag helyett uralkodóan tiszta kvarchomok lett

(megntt a lepusztulási terület rehefenergiája). Glaukonit áthalmozottan, koptatott-tö-

redezett szemcsék alakjában található. Elszaporodtak a Miliolina-ictlék. és a jól áUdlági-

tott, tiszta vizben dúsan tenyésztek a vörösalgák. Kedvez élethelyre talált a Nummulites

fabianii is.

A fiatalabb felseocén üledékek hiányoznak, valószínleg nem eredeti üledékliiáuy-

ként, hanem,-az infra- és intraoligocén denudáció következtében.

Diszkordánsan, nagy (alsó- és középsoligocén) üledékhézaggal települ a fels-

eocén maradványaira az smaradványmentes, analógiás alapon a felsoligocénbe
sorolt, rioUttufás, glaukonitos kvarchomoklc - homok - agyag sorozat. \'ezetképessége

kisebb, mint az eocén tengeri rétegeké; az ezen belül mutatkozó különbségek alapján

csökkentsósvdzi és édesvízi részre tagolódása valószínsíthet. Kvarcon, glaukoniton és

piriten kívül, biotit, szericitesedett muszkovit, klorit, zöld amfiból, kalcit- és dolomit-

törmelék és kevés augit található benne, változó mennyiségben és arányban. Szenicse-

nagysági összetétele változó. A rétegcsoport alján a legdurvább; ismételten oszcillál. A
sorozat fels szakasza regressziós jelleg; az alsóbb szintek anyagát ,,homokk-homoki
ként” feldolgozva tartalmazza.

N e o g é n üledékek a fúrás .rétegsorában nincsenek.
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Korm Képzdmény CaCO^y^ Old vez Homok y^ Szemcsenagysag
10 60 60 JOO 20 iO 60 1,4 0.6mm

0J2

vR Mvszkovif

^ ^ Bioht

Claukonif

Kvarc

12 3^56 7

IKevés I Közepes Sok
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2. ábra. A Me-17. sz. fúrás anyagvizsgálati szelvénye. Jelmagyarázat: i. Alveolina sp., 2. MMo-
lina-íélék, 3. Nummulites striaius, 4. Liíhothamnium-íélék, 5. Glaukonit, 6. Nummulites fabianü, 7. Ostra-

coda sp.
’

Fig. 2. Coupe analytique du sondage Me-17. I, é g e n d e: i. Alveolina sp., 2. Miliolines, 3. Nummulites
striatus, 4. lyithothamniées, 5. Glauconie, 6. Nummulites fabianü, 7. Ostracoda sp.

kodik.

A pleisztocén üledékképzdésrl csak vékony mocsári agyagréteg tanús'

A holocént agj-ag, talaj képviseli-

Az Rp— 436. sz. fúrás

Az Rp — 436. sz. fúrás anyagának fejldéstörténeti
összefoglalása

A középstriász ladini emeletének sekélytengeri képzdménye a
diplopórás dolomit. Fiatalabb triász üledékek nincsenek a fúrás rétegsorában. Mivel
a környez területeken a kami és nóri képzdmények megvannak, ez a hiány a triász
utáni viszonylag kiemeltebb helyzet során bekövetkezett nagyarán3m lepusztulás ered-
ménye.

5
’
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3. ábra. Az Rp-436. sz. fúrás helyszínrajzi vázlata

Fig. 3. Esquisse topographique du sondage Rp-436

Hiányoznak a jura és nagyrészt a kréta idszak képzdményei is. Ez részben -\

eredeti üledékhiánjmak, nagj^obb részben szárazföldi lepusztulási periódusnak tulajdo- I

nítható.

Az üledékképzcdés a karsztcscdott, mállott dolcmitfelszinen történ bauxitalap-

anyag-felbalmozcdással és bauxitcscdással indult meg újra. Ebben a dolcmit meleg-ned-

ves éghajlat alatti, lúgos közegben létrejött mállástermékei jelentés szerepet játsz-

hattak.

A bauxitösszlet alul dolcmittöimelékes-kaolinites, fels részében kaolinites. Kö-
zéps része jellegzetesen monohidrátos érc (bhmites-goethites) . A gibbsit és a hematit

mennyisége jelentéktelen.

Az eocén transzgresszió a fiirás területét csak a középseocén fels
részében érte el. A felslutéciai összlet a szigettengeri-oszcillációs fáciessorozat szép

példája, alul fleg csökkentsósvúzi, majd csaknem-tengeri sótartalmú és normál tengeri

fácies, igen változó karbonáttartahnú üledékek váltakozásával, mindvégig partközeh,

elég sekéljAuzi jelleggel.

A felslutéciai alemeletben jelentkezik az andezittufaszórás is. Ennek
vulkáni poranj^aga karbonátos tengeri üledékképzdés közben, hidropiroklasztitként 1

ülepedett le, átmenetileg igen kedveztlen iszonyokat hozva létre az éllények számára

A tufaanyag részben bentonitosodott.
|

i

Ezután megkezddött a regresszió. Ezt jól jelzik a sekélyvúzi, részben zátonj’képz «

smaradványok. i

A felslutéciai fels része és a felseocén hiányzik. A szomszédos, rák-hegyi terület- r

rész rétegsorának tanúsága szerint az elbbi részben megvolt és a prepireneusi kiemelke- s

dést követ lepusztulás áldozata lett. Ka\dcs- és törmelékanj^aga az ,,oligocén — 1

miocén” összlet alján megtalálható. i
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Az smaradványok hiányában pontosabb korbesorolást lehetvé nem tev száraz-

földi periódust ezzel együtt 16,3 m vastag homokos— kzetlisztes — ag>-agos, kissé

riohttufás üledékek kép^^selik.
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4. ábra. Az Rp-4.36. sz. fúrás anyag\'izsgálati szelvénye

Fig. 4. Coupe analytique du sondage Rp-436

! A felspannóniai képzdmények nehezen határolhatók el a fekv felé,

mert az üledékképzdés a beltó peremén az idsebb képzdmények feUazitásával, részle-

' ges újraülepitésével indult meg. Lagrmáris agyag, partszegélyi homok és alemrit képzdött,

majd — kevésbé mozgatott viz, feltöltd partmenti sávban — bamakszenes agyag

rakódott le, Mollusca-iaxmás meszes agyag közbetelepülésekkel. Ezt követen újból er-
’ sebben mozgatott \-izben lerakódott homokösszlet képzdött.A felspannóniai rétegössz-

let változó, de fleg homoknál kisebb szemcsenagyságú törmelékes— meszes üledékkel

zárul, Ostracoda-ía\máxa\.
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^

'

Az Rp—436. sz. fúrás felspannóniai rétegcsoportja megfelel a Vecsernyés
G y . által Fehérvárcsurgóról leírtnak (1966), s azzal közvetlen sföldrajzi kapcsolatban

állt. A daraka%-icsos kifejldés fúrásunkban nincs meg.

A felspannóniai képzdményekre pleisztocén kavics, törmelék települ,

majd a holocén talaj zárja a rétegsort.

.4z Nd— 1495, sz. fúrás

Az Xd— 1495 sz. fúrás anyagának fejldéstörténeti
összefoglalása

A felstriász, nóri fdolomit és a dolomitporos bauxitos agyag felhal-

mozódása közötti idszak földtörténeti eseményeirl a fúrásban üledékek nem tanúskod-

nak. A jura és az idsebb kréta képzdmények hiányának eredeti, vagy le-

pusztulásból ered volta egysedül e fúrás alapján nem dönthet el. A bauxitfed tengeri

szenon egykori jelenléte a környez területek rétegsorai alapján valószín.

Az alsóeocén (cuisi) elejét kszenes agyag, márga és Alveolina rütimeyeri,

Alveolina oblonga tartalmú mészk képviseli. Ezt kiemelkedés követte, amely üledék-

hézagot eredményezett.

A középseocén üledékciklus megkésve, látszólagos konkordanciával a

IX., Assilina spira-, AlveolinaAartahnú középhegységi eocén szint elején vette kezdetét.

A felslutéciai tengerelöntés fokozatait jellegzetes fáciessorozat rögzíti; látszólag az alsó-

5. ábra. Az Xd-1495. sz. fúrás helyszínrajzi vázlata

Fig. 5. Esquisse topographique du sondage Xd-1495
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eocén fáciest fol\i;ató alveolinás — assiliiiás, részben operciilinás, végül niinnniiliteses •

—

discocyclinidás rétegcsoportok egymásutánja, az oligolialin közegtl a normális sótartal-

11111, sziiblitorális sekélytengerig. A transzgresszió kezdetekor jelents dolomitosság hir-

telen, majd oszcillálva lecsökken. A kezdd biotitandezit- és biotitamfibólandezit-viilká-

nosság tufitközbetelepülései már a IX. szintben jelentkeznek. A viszonylag legmélyebb
vizi, a szárazföldtl aránylag távol leülepedett képzdmény a X—XI., Nmnmulites
perforatus-szmt rétegcsoportja, különösen annak fels felfelé növekv glaiikonittartahnú

része. Érdekes, hogy növekszik a dolomit részaránya is.

A XII. Nunimidites millecaput-szint, discocyclinidás, részben lithothanmiiimos

rétegei kezdd sekélyesedésre utalnak bár glaiikonittartalmuk jelents.

A középseocén legfels része és a felseocén hiányzik.

A XIII., glaukonitos— tufás — tubulostiumos szint képzdményei eredetileg minden va-

lószínség szerint megvoltak, hiszen a Nyirádi-medencében az Nni-55, -61, -62, -71 és 72.

sz. felderít fúrásokban biztosan kimutatható volt ez a szint (Dudich — Siklósi-
né) (1962). A felseocén alsó részében is lehetett tengeri üledékképzdés, mivel a

Halimbai-medencében ez a tagozat nag%' vastagságban van képviselve.

Nagy üledékhézag és (,,intraoligocén”) lepusztulás után a középsmiocén fels
részében, a tortonai transzgresszióval újabb üledékciklus kezddik. (Hangsúlyoz-

nunk kell a helvéti képzdmények hiányát.) A partszegélyi alapkonglomerátum áthalnio-

zott eocén faimaelemeket tartalmaz. A ciklus igen szabályosan indul. A kvarchomoktar-
talom csökken és szemcsenagysága finomodik, a karbonáttartalom n, a glaukonit rész-

aránya növekszik. Érdekes, hogy a dolomit részaránya is jelentsebbé válik, ami a nem-
dolomit anyagú egj'éb detrituszhoz képest a klasztikus doloniithozzáj árulás bizonyos

növekedésére utal. Riolittufásság az összlet alján mutatkozik. Az alsó rétegcsoport fauna

mentesnek bizonyult.

Ásványos összetétel szerint az alábbi tagolás adódik:

52.8— 44,3 m: A riolittufásságra utaló muszkovit kiugróan nagy mennyiség. A metamorf ere-

det ásványok mennyisége közepes; epigén nehézásvány nincs, a glaukonit kevés. A kvarc kevés,
eléggé koptatott.

44>3~3ö,8 m: Sok a magmás eredet nehézásvány (fleg magnetit, kevés biotit). A metamorf
eredetek között leggyakoribb az epidot és a disztén, kevesebb a gránát. Az epigén hematit és a glaukonit
mennyisége felfelé n. A k\’arc közepesen, felfelé egj-re kevésbé koptatott.

36.8— 27,1 m: A magmás eredet ásványok szerepe kisebb, ezen belül több a biotit. A metamorf
eredetek között eltérbe kerülnek a gránát-sor tagjai, különösen a rétegcsoport alján. Az epigén nehéz-
ásványok jelentsen feldúsulnak, uralkodik a hematit. A könujniásványok között uralkodó mennyiség a
glaukonit; a kvarc alárendelt, szögletes. Ezzel a méljúilés elérte maximumát, kezdetét veszi a regresszió.

A homoktartalom felfelé mind durvábbszemcséssé válik és a karbonátosság csökken.
27,1—22,0: Ismét nagy szerephez jutnak a magmás eredet nehézásván5'ok. Felfelé n a turmalin

mennyisége. Elég sok a különféle csillám. A metamorf ásványok mennyisége közepes, a gránátok háttérbe
szorulnak. A könnyásványok között szögletes kvarc mellett földpátok is találhatók. A glaukonit fokoza-
tosan kimarad.

Az ezt követen képzdött lithothainniumos rétegcsoport további sekélyesedést

jelez. Mind a kvarchomok, mind a vékonycsiszolatokban vizsgált mészhomok felfelé durva

szemcséjvé válik. Az ásványos összetétel az elz rétegcsoportéhoz hasonló, de több a

magnetit, kevesebb a hematit és a tunnalin. A kvarc már közepesen koptatott. így a

tortonai üledékciklusnak csak a záró, regressziós konglomerátuma hiányzik, amely a deve-

cseri területen a felszínen is ismert, és nyilván lepusztulásnak esett áldozatul (Dudich—
Hriszt 1964).

Szarmata és pannóniai üledékek a fúrás rétegsorában nincsenek. A
szarmata üledékek egykori megléte a környez terület adatai alapján valószín.

A fiatalabb képzdményeket csak a pleisztocén kavics-törmelék és a

h o 1 o c é n talaj képviseli.
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Befejezés

A fentiek a BKV anyag\'izsgálati nunikájának induló fázisait jelzik. A további

fiirásfeldolgozásoknál már bevezetésre kerültek : a K ö h n -módszer szemcsenag}'ság-

vizsgálat, a tufitos anyagok teljes szilikátelemzése, az Op^-változások \'izsgálata, a kis

Foraminifera fauna vizsgálata, valamint részben a Coccolithophoridea- és Diatoma-vizs-

gálatok is.
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Interprétation géologique de l’étude des échantillons de trois sondages de prospection de bauxi

(Me— 17, Rp—436 et Nd— 1495)

MME E. CSERNÁK et DR. E. DUDICH jun.

IvCS échantillons des trois sondages furent soumis á une étude détaillée, en 1966
et 1967, au Laboratoire Central de l’Entreprise de Prospection de Baitxite. On apoursuivi
le bút, d’une part, de développer la méthode de l’étude du matériel et de sa presentation
graphique, á employer au cours des travaux futures du Laboratoire nouveUement établi;

d’autre part, on s’est proposé d’exécuter des recherches lithologiques et stratigraphiques
de coupes de repére pour trois régions de prospection: les environs de Mesterberek (entre

les montagnes Vértes et Gerecse), de Xyirád (secteur du SW de la Montagne Bakony)
et le gisement de bauxite Bitó, prés d’Iszkaszentgj’örgy (bordré du SE de la Montagne
Bakony). Les analyses exécutées sont réunies dans le Tableau i. Les auteurs présentent
íme esquisse topographique (figs i, 3 et 5), un Tableau lithologo-stratigraphique (Tableaux
2, 3, 4) et une coupe présentant les résuítats des analyses complexes (figs 2, 4 et 6), pour
tous les trois sondages. En outre, on présente mi bréve note sur l’évolution géologique des
dépóts traversés pár les sondages. lei, les auteurs mettent l’accent síu: les conclusions
suivantes;

Sondage Me-17. L’horizon á N. perforatus de la partié supérieur de l’Éocéne
moi'en repose sur le Lias.

Au-dessus la discordance prépyrénéenne, l’Éocéne supérieur est partiellement
aussi présent. La série oligocéne est tufacée et, d’aprés les mésurements de conductibilité

elle pourrait étre subdi\dsée en termes saumátre et limnique.

Sondage Rp-436. La série bauxittfére a été soumise á des analyses minéralogiques
(dérivatographiques) et spectrales complexes. Le minerai est de type boehmite — goethite

( !) . Són tóit pourrait étre attribué au terme supérieur de l’Éocéne moyen; l’Éocéne inférieur

et l’Éocéne supérieur y manquent. Les couches pannoniennes se rattachent au faciés de
sables verriers de Fehérvárcsurgó.
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Sondage Nd-1495. I^es calcaires de l’Éocéne inférieur á Alveolina oblonga et A.
rütimeyeri sont surmontés — avec une lacune considérable, mais en mérne faciés — pár
l’horizon á Alvéolmes et Assüina spira de l’Éocéne moyen. L’Éocéne moyen présente im
demi-cycle de sédimentation, són sommet étant tronqué. L’Éocéne supériem: manque.
L’Éocéne est surmonté pár la série presque compléte du Tortonien qui se laisse bien
subdi\'iser smr la base de la composition microminéralogique des sédiments.

Les autems s’abstiennent de fairé appliquer les conlusions susdites pom íme région
plus vaste.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK

FELSÖPERMI (ZECHSTEIN) ZÁTONYFÁCIESEK THÜRINGIÁBAN

KEAUS KERKMAXN*

(8 ábrával)

A közép-európai zechstein-tenger jellegzetes szegélyfáciesei a zátonyok. Külföldön

leginkább, nünt Bryozoa-zátonydk ismertek és ilj’en kzetminták IMagyarország egyes

gyjteményeiben szintén megtalálliatók. Bár a zátonyok felépitésében a Bryozák is részt-

vesznek, jóval nagyobb jelentségek azonban a Cyanopliiceáklioz sorolt ,,Stromaria”

-

félék. A zátonyok nem csak a Középhegj-ség peremén a felszíni zeclistein tagozatban is-

mertek, hanem fiatalabb rétegekkel fedve a Tliüringiai-medencében is kimutathatók.

A zátonyok régi varisztid küszöbterületeket jeleznek s ezzel az sföldrajzi kép megrajzo-
t lását lehetvé teszik.

A legnagyobb összefügg terület Pössneck környéke, ahol bizarr sziklaalakzatok

. és kis méret barlangok egész sora található. Utóbbiak érdekes paleolitrkus leleteket szol-

gáltattak (i. ábra). Ez természetvédelmi terület, a távolabbi környéken azonban a zá-

tonyokat technikai célokra (építkezési- és kohómész, adalékanyag) termelik.

A zátonyok (max. vastagság 50—60 m) messze elmaradnak ugyan az alpi triász

hatalmas mészkzátonyaitól, mégis kzetgenetikai és ökológiai szempontból igen jól

tagoUiatók, klasszikus területként szolgálhatnak.

A tulajdonképpeni zátonyokat a kísér üledékekkel együtt ,,zátony-összlet”

(,,zátony-komplexus”) néven foglalhatjuk össze. Egy teljes összlethez tartoznak: a

,,zátony-testek” (Main-Reef) a \'ízmélységtöl függen különböz kialakulásban; a félig

vagy egészen zárt laguna-területek (Lagoon); a zátony-elterek törmelékkúpjai (Fore-

Reef) és a parti üledékekkel való összefogazódások (Back-Reef).

Az alábbiakban rö\dden jellemezzük az egyes tartományokat:

1. A viszonylag mélyebb vizek tartományában elforduló zátonyok teljes egészükben rétegzet-

lenek, vonu’atokat alkotnak (3. ábra). A zátony-vázat (Framework) mészalgák épitik fel, amelyek fleg
a küls, tenger felli oldalon mintegy mészfalat képeznek. Ennek a mészfaluak a védelmében leginkább
Bryozoák tenyésznek ( Fenestella, Thamniscus és mások), melyek aktívban hozzájárulnak a zátonynöveke-
déshez. Ezeken kivül még mint zátonylakókat említhetjük a Brachiopodákat (Dielasma, Camarophoria
stb.), a csigákat, Ostracodákat (Bairdia, Kirkbya)

,

és az egysorkamrás Foraminiferákat. A védettebb
friss vízben Crinoideák, Echinidák és Holothuriák is elfordulnak. Ezen a védett területen a szerves

maradványok g>'akran feldúsulnak (3. ábra). A zátony középpontja felé és a laguna-oldalon a fauna el-

szegényedik s a mészk MgO-tartalma megnövekszik.
2. A sekélyvizi zátonjmövekedés ersebb a vízszintes, mint a függleges irányban. Széles és lapos

zátonytestek keletkeznek itt kisfokú rétegzdéssel (4. ábra). A közetanyag dolomitos mészk és dolomit.

A mészalgákon kivül Bryozoák (Thamniscus) is elfordulnak; a Brachiopodák már ersen csökkent mér-
tékben szerepelnek, helyettük sekélyvízi kagylók (Liebea, Pennnphorus, Parallelodon) és csigák jelennek
meg.

3. Eaguna-területek. Itt a törmelék-leülepedés és a zátony-szervezetek váltakozását figyelhetjük

meg. A fatma nagyon elszegényedett, de egy igen jellegzetes alga— Brachiopoda biocönózis lép fel (Stro-

maria, Strophalosia) (5. ábra).

4. Összefogazódás a parti üledékkel (Back-Reef). A zátonyok vastagsága lecsökken egészen az
alga-sznyeg vastagságáig (6. ábra), majd kis, elszigetelt mezkre darabolódnak fel (Patch-Reef). Az

* Az 1967. május 27-én a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani Szakosztályában bemutatott
eladás rövidített változata.

6 Földtani Közlöny
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I. ábra. Pössneck környéki zechstein-zátonyok. Kis barlangok paleolitkori leletekkel

2. ábra. Mélyebbvizi zátonyfácies. Buchenberg.
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3. ábra. Záton.vlakók ( Fenestclla, .ícanthocladia, Cyathocrinus)

4. ábra. Rétegzett zátony a sekélyvízi fáciesböl. Xeuhofen im Orlatal
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i

5 . ábra. Jellegzetes laguua-életközösség: Sírowiaria-gumók és Brachiopodák (Strophalosia)

6. ábra. Alga sznyeg (Back-Reef fácies)



7- ábra. Mészhomok-törmelékkúp (Fore-Reef fácies)

8. ábra. Stromaria, a zechstein zátonj'építö Cyaiwphycea-tüe-p
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algákon kívül spirális formájú Foraminiferák jellegzetesek s kis számban kagjüók (Liebea) és csigák is

elfordulnak.
5. Zátony-eltér. (Fre— Reef). A zátonyok tenger felli oldalán a törmelék mészhomok-kúpo^

alakjában halmozódott fel {7. ábra). Durvább szemcséj anyag (breccsa) ritkán fordul el. M
4

A közép-európai zechstein élvilágának gazdagsága az egyéb perm korú üledékeké-

hez viszonjdtva gyérnek mondható. Ennek oka a zechstein-tenger lefzdése és fokozatos 1

bepárolódása. Az egyes szelvényekben ily módon olyan szervezetek elkülönülését talál-

hatjuk, melyek a magasabb sókoncentrációt is ehdsehk. A Brachiopodák a sótartalom >

változására igen érzékenyek, néhány kagylónak és csigának valamivel jobb az alkalmaz-

kodó képessége. A legersebb sókoncentrációt a Cyanophyceák (Stromaria

)

képesek elvi-

selni. A legfels zátonyrészek csak ezekbl állanak (8. ábra). Ezt követen a zátonykép-

zdés abbamarad s az anhidritképzdés veszi kezdetét.

A Cyanophycea-tel&'pék más zátonyoknál is ismertek és igen elterjedtek.

IRODADOII
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BENKÖ FERENCZ TUDOMÁNY- ÉS MVELDÉSTÖRTÉNETI
JELENTSÉGE

DR. CSIKY GÁBOR*

Benk Ferenczre emlékezünk, az els niag3'ar mineralógusra, halálának
150. évfordulóján, különös tekintettel tudomány- és mveldéstörténeti szerepére, jelen-
tségére.

Ezeltt 450 esztendvel indult el a reformáció nag>- forradalmi, szellemi mozgalma, amely Európanagy reszenek egesz társadalmát megmozgatta, kultúráját meg^'áltoztatta. Az új áramlat az általa újerre kapó, megdozo másik nagj- áramlattal, a humanizmussal eg\-ütt már szintézisben érkezett hazánkba
és nagy atala^last hozott letre, fleg Erdéhmek életét alakította át teljesen. Bár a reformáció vallási

sgesz szellemi életet átformálta és a magyar mveldés súlj'pontját keletre tolta el,
^ Részek (Partiurn) az ország többi Habsburg és hódolt területével szemben az okos poli-

tikát fol\*tato na^' protestáns fejedelmek védelme alatt békésebben fejldhettek.

1

reformáció nagj- jelentsége, hog>- mindenütt, így magyar földön is felszabadította az anva-
nyelvet és természetesen az e^’házújítás szolgálatába állítva azt, elindította az egységes irodalmi uvelv
kialakulása folj-amatát es yégiil is lerakta a nemzeti közmveldés alapjait. Gj'ors hódítását két szelíemi
e^vCTen^, a könyvnek és az iskolának köszönhette. Ezeltt több mint 400 évvel kezdte el mködését
^

1

legjelentsebb és legtermékenyebb hazai könj-vnyomdája, a kolozsvári és a debreceni, ahonnan
a legtöbb magj’ar m-eUTi könj-v került ki ebben az idben. ígv hozta lendületbe a reformáció a humaniz-mus mveldési törekvéseit.

. ,,
keleten fleg az oktatásügy helj-zete. Az 1556. évi tordai országgylés szekula-n^im a katholikus egyház javait és ^ a határozat bár a fejedelem jövedelmeit gyarapította, mégis óriási

.mert ezáltal létrejöttek az els magj-ar ország.gyülési törvénnyel alapított iskolák s
bdoluk fejldtek ki a XVII. században a hírneves református kollégiumok fiskolai szinten. A négy állami
tamo^tasban részesül fiskola: a nagyváradi, marosvásárhelvi, gyulafehén.’ári és a kolozsvári. A deb-
receni kollégiumot a református polgárság tartotta fenn.

, . ,.
R t h 1 e n Gábor az 1622-i kolozsvári országg\-lés határozata alapján létesítette a gyulafehér-

vári fiskolát, annak a János Zsígmond alapította középfokú iskolának kiépítésével, amelyben maga
IS els ^képzését nyerte. ígj’- jött létre a Collegium Bethleniauum, Erdély legnevezetesebb Alma Matere,
az erdély magyar uniyersitasnak, GvTilafehérvár magyar Heidclbergává való fejlesztésének bethleni
gondolatával. A kollégium története sorsszerleg tagozódik Erdély tragédiáinak határkövei szeriijtApaf f y Jlihály fejedelem kénytelen volt a fiskolát 1662-ben a ta'tárok által eln^—oioLi Gyulaíeher-
várról a védettebb Xagj^enyedre helyezni. így lett és maradt meg sokáig az erdélyi református
magyarság szellemi központja.

Amit a szellem évszázadokig építgetett, azt cioszak mindannyiszor napok alatt semmivé tette.

De a romokból mindig új élet sarjadt. A tudomány' és mveltség terebélyes fája továbbhajtott, újra virág-
zott, ismételten megtermetté gy'umölcscit, mely^eket három évszázadon át mindenki, faji és felekezeti
különbség nélkül élvezhetett. Késbb a fejedelmi javadalmazások, az alapítványok elmaradásával, de
fleg a kolozsvári tudományegyetem és a református teológia megalakulásával a kollégium fiskola jellege
1896-ban megsznt. A nagyenyedi kollégium ma is fennáll.

Mint hazánk többi si Alma Matere, a nagy'enyedi is számos itt tanuló és tanító kiválóságot adott
a nemzetnek. Csak a legpiagyobbakat említjük meg: Apáczai Csere János az els magy-ar encyklo-
pedista, a magyar oktatásügy' és tudomány fejlesztés nagy úttörje és legkiválóbb tanítványa Bethlen
Miklós, Erdély haladó gondolkodású államférfia, jeles memoáríró. Pápai Páriz Ferenc a kiváló orvos
és nyelvész és tanitvány'a, barátja Misztótfalusi Kis Miklós a magyar mveldés tragikussorsú
harcosa, ’a legnagyobb magyar nyomdász. Bd Péter, a magyar nyelv irodalomtudomány úttörje.
Bólyai Farkas, a világhír magyar matematikus. KrösiCsoma Sándor, a világhír nyelvész,
a magy-ar shaza legfanatikusabb keresje. Szász Károly a kiváló pedagógus, reformkori politikus és
jeles tanítványa Kemény' Zsígmond nagy regény-írónk. M i k ó Imre Erdély Széchenyije, az Erdélyi
Múzeum Egyesület megalapítója. Salamon Imre a nagy történetíró. Barabás Miklós a neves fest-
mvész. M a k k a i Sándor erdélyi református püspök, ismert regényírónk. A p r i 1 y Eajos finomhangú
költnk és mfordítónk és R a v a s z Eászló református püspök, kiváló hitszónok. Végül Pávai Vájná
Ferenc a magyar földtan legharcosabb egyénisége, a magy’ar kolaj, földgáz és hévizkutatás úttörje.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat szegedi csoportja ünnepi szakülésén 1967. március 31-én.
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A nagyenyedi fiskolának tanulója, majd kitn tanára

volt Benk Ferenc református lelkész is, az els magyar
mineralógus, a magy^ar ásványtan és természetrajzi irodalmunk

úttörje, nagy tanítómestere, az els magyarországi múzeum
megalapítója, egyházának kiváló szónoka.

Benk Ferenc, Werner Ábrahámnak az ás-

ványban atyjának kortársa volt, aki 1817-ben, tehát szintén

ezeltt 150 évvel hunyt el. Werner ásványtanát, mely
1774-ben jelent meg, még németországi tartózkodása alatt

1782-ben Göttingában magyarra fordította és hazajövetele

után 1784-ben adta ki Kolozsváron— idézem ,,hazájának és a

tanuló ifjúságnak lehet hasznára”. Majd 1786-ban, ezeltt 180

évvel hagyta el a kolozsvári református kollégium nyomdáját

a ,,Magyar mineralógia, azaz a kövek és értzek tudománya” az els magyar ásvány-

tani kézikönyv. Mind a wemeri könyv, mind a Magyar Mineralógia arról tanúsko-

dik, hogy Benk Ferencnek meg kellett teremtenie a magyar ásványtani mnyelvet
és ez egyik nagy érdeme — a magyar tudomány magyarításának egyik úttörje.

MAGYAR.
‘ MINEROLOGIA.
A’ KÖVEK’ ’S ÉRTZEK’

;

TUDOMÁNYA.
i Melly

A‘ TERMÉSZET Hinnadik Óriásának
! dag, cs CUkscgea , Öt Szakai béli Javaiaak
' rövid, Rendclvaló Le írásit foglatja magi-
' bán, mellyel, a’ Magyar Nyelven a* Szép Tu-

dományokat fél-fegiceni igyekezé Elmé-

vfli, a’ Köz’ hifonra kíván HAZÁ-
JÁNAK kedveskedni.

ySEKKO FERENTZ, Sz, R.

Az Ah { t or' Klttigével

Kolo’syáratt., Nyomn a’Réf. KoIJ. Bet. i78d*
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Benk Ferenc életmvét \azsgálva arra a meglep ereményre jutunk, hogy a
nagyenyedi tudós tanár munkásságát, könyvét, mely tudományos fejldésünk fontos

bizonyítéka érdeme és törekvése szerint nem méltatta az utókor. Sajnos ez nem egyedül-

álló eset a mi magyar világunkban. De itt ennél is többrl van szó. Annak a neve, aki

mindvégig kora színvonalán állott, tudományos érdemeit jól ismerte a külföld, s a jénai

Fizikai és IVIineralógiai Tudós Társaság elismerése jeléül levelez tagul választotta, halála

után életmvével együtt teljesen feledésbe merült, valósággal újból kell felfedezni.A XIX.
századi nagy mineralógusaink, geológusamk közül jófonnán senki sem említi meg. Maga
Szabó József sem ásványtan könyvében, és K o c h Antal sem, de mások sem és itt

fleg Vadász Elemér professzor úrra hivatkozom, aki behatóbban foglalkozott ezzel

a kérdéssel.

Az els és egyetlen említést B ö c k h János ,,A geológia fejldésének rövid törté-

nete Magyarországon 1774—1896-ig” c. munkájában találtam. (Földt. Közi. 1897. i—4.

fz.), idézem; ,,Ha az elbb megnevezett tudósok (B o r n Ignác, F i c h t e I János)

mvei külföldön és német nyelven közöltettek, a mint régibb szerzk mvei pedig mint
pl. Köleséri Sámuel vagy Friwaldski József mve latin nyelven jelentek meg,
kétszeresen érdemes figyelmünkre egy oly szerz, aki még a múlt század lejárta eltt
magyar nyelven iparkodott szakunk ismereteit terjeszteni, s ez Benk Ferenc refor-

mátus lelkész és nagyenyedi tanár, ki az els magyar mineralógiát írta és 1786-ban saját

költségén Kolozsvárt kiadta.” Ugyanakkor citálja fmvét K v á r y László történész

,
.Erdély földe ritkaságai” c. könyvében (Kolozsvár, 1853.)

Vadász professzor úr azt is kinyomozta, ami elgondolkoztató, hogy Benk
Ferenc ,,Magyar Mineralógiája” alig található meg egyetemeink könyvtáraiban és ami
van, az is újabb kelet beszerzés. Mindezek alapján feltevésünk szerint fleg az anyaor-

szági szakkörök a múlt században nem ismerhették Benk Ferenc mvét. Mindez
persze nem von le senunit tudomán}d;örténeti jelentségébl.

Ismételten Vadász akadémikusra hivatkozva alakult ki bennünk az egyetlen

elfogadható magyarázat az elbbiekkel kapcsolatban. A történeln Magyarország két

országrészben, az anyaországban és Erdélyben a reformációtól az unióig, eltér pohtikai,

társadalmi és kulturáUs viszonyok uralkodtak és el voltak zárva egymástól, fleg kultu-

rális téren.

Az anyaország kulturális életét a római katolikus egyház latin nyelv, jezsuita

szellem, konzervatív gondolkodása uralta. Erdélyben \dszont a reformáció forradalmi

szellemisége egy jóval haladottabb, demokratikusabb gondolkodást honosított meg, mely

gondolkodás bizonyos formában sokáig, talán még ma is él. ]\Iivel ez a XVI. században

történt különválás 1848-ig tartott, érthet, hogy a protestáns kultúra termékei nem, vagy

csak nehezen kerülhettek ki az anyaországba, még a XIX. század els felében is.

Benk Ferenc másik nagy érdeme, hogy a nagyenyedi kollégiumnak tanársága

alatt (1790—1816.) gazdag temiészetrajzi, különösen ásvány-földtani gyjteményt

szerzett s az anyagát rendezve, a hallgatóságnak és a köznek, múzeumot létesített, amely

1796-ban nyílt meg. A múzeum anj-agának nagy része a szabadságharc idején elpusztult.

A ,,Pamasszusi idtöltés” c. munkájának egyik kötetében ,,Enyedi ritkaságok” címen

írta le ezt a ,,Raritatum et Rerum Xaturalium Museuni”-ot. Ebbl kitnik, hogy ez az

iskolai gyjtemény jóval több volt, mint egy természetrajzi szertár, — ez volt hazánk

els nyilvános múzeuma. Ha figyelembe vesszük, hogy a párizsi múzermi 1626-ban, a

londoni British Museum 1 735-ben jött létre, és ezek is jó darabig inkább csak könyvtárak

voltak, akár csak az 1802-ben alapított Nemzeti Múzermi, akkor felmérhetjük a Benk
Ferenc alapította múzemn tudománytörténeti jelentségét. Abban az idben még hírlapok

és turisták nem voltak, a kollégimnot jóformán csak a növendékei látogatták és így alig

csodálhatjuk, hogy érmék a régi gyjteménynek nem volt nagj’obb híre-neve, mint
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amennyit a „Pamasszusi idtöltés” olvasói elterjesztettek. Még a hagyománv se nagyon
emlegette, mert azok, akik emlékét Xagyenyeden tovább-adhatták volna, többnyire az
1849. évi hadiállapotok áldozatai lettek. A miizeum leírásából az is kitnik, hogv kora
legújabb természettudományos szemléletének jelei, amelyek pl. K i t a i b e 1 Pál mun-
kásságában már jelentkeztek, még nem tnnek fel B e n k Ferenc múzeumi tevékeny-
ségében. Felfogásának ezt a hiányosságát tükrözhette a nagyenyedi nuizeum. Kzzel
szemben különös érték B e n k önek az erdélyi történelem, a római régiségek és a nép
élete iránti érdekldésébl fakadó gyjt szenvedélye. A múzeum még megvan, de a
kultúra él fájától elszakadtan, fejldése lehetségétl elzártan, elhagyottan várja
bizonytalan sorsát.

B e n k Ferenc a tennészetrajz, földrajz és a német nyelv tanára lévén, szaktu-
dománya mellett a tennészetrajz többi ágait is szeretettel ápolta. Magyar Limieusának a

kézirata, amely az állat- és növénj-világot ismertette volna h i n n é rendszerében, sajnos
nem került nyomdába, elveszett. Tanítványai számára kézikön^'^'et irt ,,Magvar geográfia”

címmel (Kolozsvár, 1801—1802.), mely Ázsiát, Afrikát és Amerikát ismertette.

Az Európát tárgj'aló kötet nem jelent meg. Figyelemre méltó cselekedet, ahogyan
tanítványai kezébe magyar nyehúi tankönyvet igyekezett adni, ezeltt közel 180

esztendvel.

Amikor 1790-ben elfoglalta nag\’enyedi katedráját, a szokásos tanári,,Béköszönt
beszédét”, szakítva az addigi szokással, latin helyett magyarul mondta el, hallgatc>sága

j

nag3^ örömére. Jellemz beszédének az a része, amelyben a természet megismerésérl és

I

annak hasznáról szól, továbbá, amikor kikelt az értelmetlen, a szajkóztató deáknyelv
tanítás ellen. B e n k Ferenc már fellépésétl kezdve közelebb akarta hozni az iskolát

az élethez. Tanításával a természet világába igyekezett bevezetni az ifjúságot és ezt a

célt szolgálta múzeuma is. így alkalmazta korának haladó pedagógiai törekvéseit. A szem-

léltet tanításnak nag>" mestere lehetett és ez a szemlélet vezethette a múzeum szervezé-

sében, de emellett meglátta annak tudományos jelentségét is. Tanári munkásságának
nag)’ jelentség mozzanata, hogy a tennészettudományokat magyar nyelven kezdte el

tanítani, akkor, amikor a lüvatalos tanitási nyelv a latin volt.

A szorosan vett iskolai tanitáson és nevelésen ki\'ül is mindent megtett a honis-

meret, a földrajzi és természetrajzi ismeretek terjesztése érdekében. Ezt a célt szolgálta

igen érdekes mve a már emhtett ,,Pamasszusi idtöltés”, mely szórakoztató és ismeret-

terjeszt volt és év’könw szeren 1793—1800-ig jelent meg szintén kolozsvári nyomtatás-

ban. E mvének jelmondata jellemz és változatlanul idszer: ,,^Ientül jobban esméri

valaki a tulajdon hazáját, annál jobban tudgya azt mind szeretni, mind pedig más idegen

földek felett betsüllem”. E mvével, valamint múzemnával ,,a természeti dolgok”

gyjtésének kedvét és a ,,ritkaságok iránt való Ízlést” igyekezett az ifjúságban

felébreszteni.

B e n k Ferenc tanitásával, eladásaival, valamint múzemi munkájával az

ifjúság nevelését, természettudományos ismereteinek gazdagítását szolgálta, és el-

készítette a tennészettudományos %'ilágnézet kialakulását is. Múzeuma célkitzésében

tehát a közvetlen iskolai szempontok mellett inegA'annak a tudományos és társadalmi

szempontok is. A nagyenyedi múzeum megszervezése ezért sokkal nagyobb jelentség,

mint a többi korabeli hazai gyjteményé, melyek többn^dre zárt, fúri gyjtemények

voltak és csak az egyéni érdekldés kielégítését szolgálták.

íme B e n k Ferenc, a nemzet taitója, a lelkes tudós és gyjt, az úttör, a

haladó szellem erdélyi református nagj'ságok egyike, aki a nagyenyedi kollégium fisko-

lai jelleg oktatásában új korszakot nyitott az erdélyi szellem és lélek nagy székely kiváló-

ságaihoz hasonlóan.

Xyugat-Európa mveltségével mérkzvén, gyakran mentegetjük elmaradottsá-
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gunkat a török ^dlággal, sok háborúsággal. Pedig nekünk is voltak minden koron jeleseink,

de hányat nem becsültünk, nem értettünk és hányat elfeledtünk, mert

,,Óh e hazában olyan sok jeles.

Sírján ringatja vándor fuvalom,
A feledésnek tüskebokrait”

(Petfi Sándor)

Része van ebben gj'öngeségünknek, de sok mindennel terhelt történelmi múl-

tunknak is.

B e n k Ferenc életmvét, jelentségét méltatva idéztük emlékét azzal a céllal,

hogy nevérl a feledés porát letöröljük. Egyben e jubiláns alkalomból javasoljuk: ,,ÁUít-

sunk emléket B e n k Ferencnek az els magyar mineralógusnak”, mely szerint neve

a Magyar Nemzeti Múzeiun kertjében, vagy épületében elhelyezend mellszoborral,

avagy emléktáblával megörökittessék. Haladó hagyományamk ápolása arra kötelez

bennünket utódokat, hogy elremutató tudósaink emlékét a magyar tudomány és mve-
ldés nagyobb dicsségére megrizzük és megörökitsük.



A „TERRA ROSSA” KÉPZDÉS FÖLDTANI KORA

DR. h.c. dr. VADÁSZ EDEMÉR

A magyarországi bauxitterületek kutatásának, feltárásának alapvet földtani

vizsgálatainak során, kezdettl fogva foglalkoztunk a bauxittal kapcsolatba hozott

,,terra rossa” minden irányú üledékföldtani kérdésével is. \’'izsgálatainkat kiterjesztettük

i Románián kivül, a mediterrán öv jellegzetes terra rossa területein, Spanyolország—
!
Franciaország— Jugoszlávia— Görögország — Albánia közvetlen helyszíni tanulmá-

' nyozására, s továbbmenleg Törökország — Elázsia — Észak- és Dél-Amerika bauxit-

területeinek korszer irodalmára, valamint egyes afrikai (Guinea) bauxit-laterit anya-

j

gának vizsgálatára is. A húszas évek kezdetén megindult dunántúli bauxitkutatásaink

I

során fölismert vizsgálati és tapasztalati megállapításainkat sorozatos bauxittanulmá-

j

nyainktól eltekintve, külön közleményben foglaltuk össze. ,,A dunántúli bauxitterületek

nagymértékben denudált dolomit és mészk tönkfelületek karsztos dolina-mélyedéseiben

(Bakony: Halimba, Vértes-hegység: Gánt, Villányi-hegység: Nagyharsány) gyakori

,,vörösföld” részleteket, kezdettl fogva bauxitmaradványként ismertük föl, s a földtani

kutatásban bauxitmutatóknak tekintettük. Ezek a dolomit-peremeken mutatkozó vörös-

agyagos nyomok vezettek a dolomitrögök közötti mélyedések és öblök alján várható

bauxit niélykutatására is. Ugyanezt találtuk Aggtelek körül és a Szlovákiai karszton

(Pelsc), st a Nyugati Kárpátokban és az Alpokban is (Sann-völgy, Wochein) ,,. . . föl-

tn, hogy a terra rossa területi megjelenése Európában nagy általánosságban a ,,karszt-

bauxit” övére szorítkozik”, ,,.... mert megfigyeléseink szerint a vörösföld seholsem a

mészk kioldási maradéka, hanem mindenütt bauxitmállási anyag, egykori nagyobb
bauxitterületek lepusztulási maradéka”. ,,Hasonló viszonyok vannak a romániai Bihar-

hegység mészkfennsíkján (Mtii Apuseni), a karsztos felületen nagy elterjedésben szét-

szórt bauxitrögökkel, amelyeknek 6—7 keménység, ellenállóbb darabjai közül a vörös-

föld sok helyen lemosódott. Ez a nagy területen bauxittörmelékkel srn teli térszín, a

bihari bauxit nagy téves mennyiségbecslésére vezetett”.

,,A tetket borító vörösföld régebbi (miocén, pliocén, pleisztocén) eredet, száraz-

földi mállási maradvány lehet, a lejtoldalak és elterek vörösföldje pedig áthalmozott

pleisztocén-holocén anyag.” Ezt az üledékföldtanilag valószínsített rétegtani kormeg-

állapítást teljes egészében igazolják az azóta egyre szaporodó mikropaleontológiai spóra-

pollen és szárazföldi gerinces maradvány-leletek, vörösagyagos csontbreccsa \zsgálatok.

Ezek közül kimagasló értékek a \'illányi, beremendi, csarnótai pizolitos aragonit-kalcitos

kötanyagú vörösagyagos hasadékkitöltések, melyeknek európaszerte egyedülálló gazdag-

ságú apró gerinces faunájából K r e t z o i M. a felspliocén aszti határszint erdei fauna-

elemeit (Csarnóta kaolinites agyag) és a pregünzi interglaciális szakaszok füves pusztai

alakjait (Villány—Beremend, montmoriUonit—illit) hasadékirányok szerinti váltakozás-

ban mutatta ki.

A romániai Királyerd (Padurea Craiului) kiemelkedett szárazföldi letároláséi

karsztos bauxit területén, a hasadékokat kitölt, bauxitos agyag, glaciális, preglaciális
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megjelölés bauxit iszapolási maradékában kalcedon és mikrokvarc anyagú Graminea
vagy Cyperacea-ié\& fitolit maradványokat találtak, alsópleisztocén és holocén spóra

nyomokkal. A mikroszkópos méret fitolitrészek a hasadékokon, közetréseken át utóla-

gosan kerülhettek a vörösagyagba, amelynek alsó részében diagenetikus hatások nyo-

mán korrodáltabbak, mit a felsbb rétegekben. Szerzk szerint ez arra utal, hogy a neo-

géu fels részében és a neg3’’edkorban tartósan kiemelt szárazföldi térszínen a felsmiocén-

ben szubtrópusi sztyep füves növényzet, a pleisztocénben hidegebb, füves láptenyészet

volt, a vörösagyagnak a trópusi bauxitképzdésnél sokkal fiatalabb, más éghajlatú erede-

tével. Ez egj^ben megersíti a mediterrán övi terra rossa képzdésének általános fiatal

korát, a villán\d kormegállapítás szerint.
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L’áge géologique de la genése de la „terra-rossa” !

DR. AC. E. VADÁSZ 1

Au cours de la recherche des territoires bauxitiques de la Hongrie nous nous
sommes occupés, des le début, de tous les problémes sédimentologiques de la «terra-rossa » 1

mise en rapport á la bauxite. Outre la Roumanie, nous avons effectué des observations
géologiques personnelles dans les régions typiques méditerranéennes de la «terra-rossa» >

en Yougoslavie, Albanie, Gréce, Francé et en Espagne. De plus, nous avons étudié la li

littérature actuelle des territoires bauxitiques de l’Asie mineure, de l’Amérique du Nord I

et du Sud et les échantillons de certaines latérites bauxitiques d’Afrique (Ea Guinée).
Outre nos études successives, nous avons exprimé nos constatations analytiques et

experimentales — acquéries au cours de nos recherches des le début des années de 1920—
dans les articles particuliers.

Des le commencement, nous avons considéré les «terres-rougesi>, accumulées dans 1

les dépressions karstiques de la surface fortement érodée des dolomies et des calcaires 1

des régions bauxitiféres de la Transdanubie (Bakon^y Halimba; Vértes: Gánt; Mte de ;

Villány: Nagyharsán}^), comme un résidu de la bauxite. Nous les avons utüisé dans la 1

recherche géologique comme des indicatettrs de bauxite. Ces indications d’argüe rouge,

affleurant aux bordures des surfaces dolomitiques, nous ont méné á déceler les bauxites,

présentes dans les dépressions entre les blocs dolomitiques. Nous avons constaté la mérne :

situation dans la région d’Aggtelek (NE de la Hongrie) et sur le karst de la Slovaquie í

(Pelsc), mérne dans les Carpathes occidentaux et dans les Alpes (vallée de Savinja,
lac Bohinj )

.

Et nous avons souligné: «... .il est bien frappant que la répartition de la terra-

rossa en Europe se bome en, général, á la zone des bauxites de karst*. «... .cár selon nos
|

observations, les «terres-rouges» ne sont nuUe part les résidus de la dissolution des cal-
|

caires, mais plutót ceux des anciens territoires bauxitiféres plus vastes et érodés, et pár
conséquent des matiéres altérées de la bauxite.* «I1 y a des conditions analogues sm: le

plateau de calcaire des Monts Apuseni en Roumanie. Sur íme surface trés étandue se

trouvent des blocs de bauxite dönt certains durs (dureté 6— 7), résistants á l’altération, I

cependant la «terre-rouge» est érodée entre eux. Ce terrain plein de débris de bauxite a
méné á íme évaluation erronée des réserves de bauxite de cette région.*

La «terre-rouge» coiffant les úlévations de la surface est, peut-étre, im résidu de
l’altération continentale (miocéné, pliocéne, pléistocéne) ;

alors que la «terre-rouge»

des pentes et des avantpays dóit étre réaccumulée dans le Pléistocéne et l’Holocéne
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'es obsen'ations sédimentologiques et géologiciiies présumées étaient complötement
onfinnées pár les études palynologiques. pár la découverte des Vertébrés continentaux
t pár les etudes des bréclies ossiféres á «terre-rouge>>. l’arini celles-ci, les renqdissages
le crevasses á argiles rougeset áciment pisolithique (aragoiiitique-calcitique) sont d’une
niportaiice éniinente dönt la fauné de ^licrovertébrés, unique pár sa ricliesse en líurope,
ontient les fonnes forestiéres du niveau de limité astien-])lioeéne supérieur (argile

Laolinitique de Csamóta) et les fonnes de steppe des interglacials de Prégiinz (Montagne
le Villány: Beremend; argile á montmorillonite et illite), connne les avait recomui M.
í r e t z o i

,
qui les avait trouvé en alteniance selon les (lirections des crevasses.

Dans la région karstique bauxitifére du territoire élévé, et érdé dans des conditions
;ontinentales, de Padmea Craiului (Roumanie), on a déterniiné réceninient des Ph\dolithes
lont la matiére est du calcédoine et du inicroquartz (Graminea ou Cyperacea)

,

dans la

iterre-rouge» coinblant les fissures de la bauxite. Ils ont été démontrés dans le résidu de la-

í^age de la «terre-rouge», et ils sont accompagnés de spores du Pléistocéne inférieur et de
’Holocéne. Ces plijdolithes microscopiques pourraient arriver dans la «terre-rouge»

lar les fissures et les cassures de la roche, ultériemement. Ils sont plus corrodés dans les

jarties profondes que dans les couclies plus élvées de la roche, ce qui est díi aux effets

liagénétiques. Selon les auteurs, ce fait indique que la région était durablenient élevée,

ians des conditions continentales, pendant tout le Néogéne supérieur et le Quaternaire;

:t dans le Miocéné supérieur c’était mi steppe subtropical. Dans le Pléistocéne le climat

:st devenu plus froid avec une végétation herbeuse de tourbiére. C’est ainsi une preuve
ie l’origine de climat différent et beaucoup plus récent de la «terre-rouge» que celle de
a bauxite. Elle confinne l’áge récent des «terra-rossa» de la province méditerranéemie,
;n accord avec les datation sur l’áge des «terres-rouges» de Villány.



A BUDAI „BRIOZOUMOS-ORTOFRAGMINÁS MÁRGA” ÉS A TULAJ-
DONKÉPPENI BUDAI MÁRGA PLANKTON FORAMINIFERÁIRÓL ÉS

RÉTEGTANI HELYZETÜKRL
DR. SZÓ'TS ENDRE

Földtani irodalmunk a Budai-hegység „briozomuos ortofragminás márgá”-ját a

priabonai emeletbe (= ,,felseocén”-be) sorolja Hofmann K. munkája (1871)

alapján.

^Megoszlanak a vélemények azonban a tulajdonképpeni budai márga rétegtani hely-

zetére vonatkozóan. Egyesek vélemén5"e szerint a priabonai emelet zárótagja. Mások
szerint az oHgocén aljára sorolható; ezt a véleményt tartottam helyesnek magam is

(S z t s E . 1956).

E'tóbbi két é\’tizedünk mikropaleontológiai kutatási irányzataiban a plankton

Fóraminiférák \dzsgálatának eg^^re fontosabb szerep jutott. Az eredmények a rétegtani

azonositások szempontjából kitneknek bizonyultak.

Ilyen vizsgálati szempontból egy kísérleti mintát vettem a Mátyás-hegy Xy-i ol-

dalának kfejtjében feltárt „briozomnos-ortofragminás márga” felsbb padjai közti

lazább csikból. Ez a minta kiiszapolható, de nem jó megtartású és átkristáh’osodott

Fóraminifera-ia\má.t szolgáltatott, igen gyéren plankton-alakokkal:

Globigerina officinalis S u b b ., Gl. eocaena G u e m b ., Gl. ouachitaensis H o \v e

et tv a 1

1

a c e , Gl. ampliaperínra B o 1

1

i , Gl. cf. yeguaensis W e i n z . et A p p 1 .,

Globoratalia cocoaensis C u s h m ., Gl. centrális C u s h ni . et B e r m .

Ez a kis plankton-faunácska is igen jól jellemzi azonban— a priabonai emelet fels

részével rétegtanilag azonos — Globorotalia cocoaensis-zóná.t.
íg>' a képzdmény rétegtani helyzetére vonatkozó eddigi véleményeket a plankton

Fóraminiférák elfordulása is megersíti.

Viszont a Budai-hegj'ség számos elfordulásából vett tulajdonképpeni budai

márga iszapolási maradékaiban egyetlen egy priabonai emeletre jellemz plankton

Foraminifera alakot nem találtam. Hantkenina-, Globanimálina- , Globigerapsis-ia^dkaak.

nyomuk sem volt; úgj’szintén liiányzik a Globoratalia cocoaensis C u s h m . és & Gl.

centrális C u s h m . et B e r m . is. ^Mindezen említett alakok pedig megvannak a pria-

bonai emelet végéig, az oda tartozó Globorotalia cocoaensis zónában.

így a tulajdonképpeni budai márga rétegtani helyzete csakis fiatalabb lehet a pria-

bonai emeletnél. A Kisgellért-hegy budai márgájából már ismertettem egy kisebb plank-

ton Foraniinifera-egjvittest (Szts E. (1961), mely a trinidadi Cipero-képzdmény

fajait tartalmazza elssorban. Újabb AÜzsgálataim csak megersítették ezt a véleménye-

met. A budai márgában eddig felismert, mintegy húsz, plankton Foratninifera-ia] kivétel

nélkül mind olyan alak, meUmek ortogenetikus vonala többé-kevésbé végig vonul az

egyébként a plankton Foraminiferák törzsfejldése szempontjából meglehetsen stagnáló

jelleg oliocénen.

A ,,briozomnos-ortofragminás niárgá”-ból és a tulajdonképpeni budai márgából

emlitett Globigeria bnlloides D' Orb. és ,,Globigerina” trHóba Rss fajokat (D u d i c h

E. jr. (1959) és M a j z o n L. (1966) nem találtam meg. Ez érthet is, mert mindkét faj

a miocénben jelenik csak meg.
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A nagy vastagságú magyarországi rétegsor vizsgálata igen nagy jelentség lenne

ÍZ oligocénnek plankton Foraminiferákon alapuló zónációja szempontjából. És ezért

lyen irányú vizsgálat végrehajtása is igen kívánatos lenne. (A „briozoiimos-ortofragminás

nárga” vizsgált plankton Poraniiniferái az Országos Természettudományi Múzeum s-
énytára mikropaleontológiai gyjteményében 1304 sz. alatt nyertek elhelyezést.
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Remarques sur les niveaux á Foraminifére en Hongrie. Compt. Rend. Soc. Géol. Francé.

Les Foraminiféres planctoniques de „la niarne á Bryozoaires et Orthophragmines” et de la

marne de Buda s. s, (— Ofner Mergel s. s.) et leur position stratigraphique

E. SZÓ'TS

Dans <(la mame á Bryozoaires et Orthophragmines», l’auteur a reconnu Globovotalia

cocoaensis C u s h m . et Gl. centrális C u s h m . et B e r m . Ces espaces indiquent
bien la zone á Globovotalia cocoaensis du Priabonien supérieur.

Cependant, les espéces caractéristiques du Priabonien manquent totalement dans
la mame de Buda s. s. On n’y trouvait que de telles formes — environ une vingtaine
cl’espéces — dönt les lignées orthogéniques traversent POligocéne entier. Pár suite la

mame de Buda s. s. appartient á POligocéne (S z t s , 1956).

7 Földtani Közlöny



ALSÓBARRÉMI KORÜ ANCYLOCERAS ÉS STOMOHAMITES
(CEPHALOPODA, AMMONOIDEA)

DR. NAGY ISTVÁN ZORTÁN*

(i táblával) ;

összefoglalás: Szerz a gerecsei (lábatlan, Berzsek-hegy) alsókréta kor barrémi-
emeletébl mutat be két ösmaradván5't, az Ancyloceras cfr. zitteli (U h 1 i g) és? Hamites
(Stomohamües

)

sp. Cephalopodákat (Ammonoidea). A két nemzetség korát az eddigi
nyilvántartások felsöbarrémi, illetve apti emeletbelinek tekintették. Miután mindkét
példány alsóbarrémi emeletbl való, szükségesnek látszik idbeli elterjedésükrl alko-

tott véleménjáinket módosítani.

A Természettudományi Álúzeum Föld- és slénvdárának a gyjteményét 1966-ban

új gyjtésekkel egészítettem ki. Feldolgozás közben számos olyan smaradvány került

el, amelyek élettudományi vagy rétegtani vonatkozásban érdekldésre tarthatnak szá-

mot.

A berzsek-hegyi (Gerecse-hegj'ség) alsókréta kori rétegekbl származó smarad-
ványanyagban több olyan faj volt, amelyek jelenléte módosítja a kézikönyvek idbeli

elterjedésekrl szóló adatait. A következkben két, jelentsebb idhézagot mutató Ammo-
nitest kívánok bemutatni. Ez a jelenség nem új, hiszen számtalanszor megfigyelt tény az,

hogy új feltárások, gyjtések anyagának feldolgozásakor, a vizsgálatok eredményeként

meg kell változtatnunk az smaradványok élettartamáról alkotott elképzeléseinket. Ezzel

jár természetesen rétegtani értékjelölésük módosítása is. A rétegtan számos vitás területe és

problematikája egyre sürgetbben követeli a korszeren begyjtött anyag rendszertani

— származástani feldolgozását. A módszertani és logikai sorrend is ezt írja el.

Az Ancyloceras genust d’O r b i g n y áhította fel 1840-ben, nagyon heterogén

és heteromorf Ammonites csoportra. Ebben az idben az Ancylocerasok közölt három—
kétcsomós és csomó nélkiUi formát különböztettek meg, életkorukat a jurától a neokomig

rögzítették (d’O r b i g n y , 1840). Ma már csak az úgynevezett háromcsomós formákat

számítjuk az Ancyloceras genushoz, melynek jellegzetessége egy lassú — planispirál —

•

kicsavarodás, majd kiegyenesed ház, amely végül horogban végzdik. A felsbarréniitl

az alsóapti tagozatig úgyszólván \dlágszerte elterjedt nemzetség (Európa; Astier,
1850; Ausztráha: Whitehouse, 1926; Dél-Amerika; Royoy Gomez, 1945;

Japán: Wright, i957)-

Az Ancyloceras nemzetség fajait gyakran keverik össze az Anísoceras genushoz

tartozó alakokkal. Ehiatárolásuk mind taxionómiai — evolúciós, mind sztratigráfiai

szempontból igen lényeges. Az Anísoceras nemzetség tagjai, slénytani ismereteink mai

állása szerint, a felsalbai korszaktól a turoni emelet végéig éltek.

Irodalmi adatainkban, faunaUstákban felsorolt kép\dseliket fenntartással kell

fogadnunk addig, amíg azok rendszertani hitelesítése, feldolgozása meg nem jelenik.

Régebbi adatokra fokozottabban áll ez, ahol Ancyloceras név alatt sokszor egészen más,

távolálló rendszertani egj'ségeket említenek.

Eladta a MFT slén3'tani Szakosztálj'ának 1968 február 5-i szakülésén.
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Az 1966-ban gyjtött példányok:

Família: Ancyloceratidae M e e k, 1876
Subfam.: Ancylocerati)iae M e e k, 1876
Genus; .t ncyloccras d’O r b i g n y, 1842.

Ancyloceras cfr. zitteli (U h 1 i g)
(I. tábla, 1—2 ábra)

Példány szám: két egyedhez tartozó köbéi töredéke.

Méretek: (M 66, 1023). Kaiiyandatmagassíiga 95, szélessége 45 mm.
I, e i r á s: A legfiatalabb, a horoghajlaton túl lev házrész erteljes, durva csomókkal (tubercu-

lum) ellátott bordákat visel. A bordák csomóinak száma három. A bordák között néhol gyengébb mellék-

bordák is fejldtek. Az egj'enesen futó házrész vízszintes, egyenl vastagságvi bordákkal borított. Ezek a
kanyarulatok teljesen átfogják, rajtuk a ventrális peremen csomók nyomait is láthatunk. A horogrész

dorsalis peremén több g3'engébb bordát figj-elhetiink meg, ezek kissé elörehajló hurkokat képeznek (a

ház fala itt a hajlás következtében valósággal begyürödik). A varratvonalak nem vizsgálhatók.
Megjegyzés: Ez a nagyméret faj legközelebb áll U h 1 i g fenti alakjához (= Crioceras

zitteli U h 1 i g, 1883, p. 264, 28. tábla, i. ábra). Mind alakja, mind díszítése, nagyságrendje megfelel annak.
A nyílt nevet a hiányos megtartás miatt adom. A gerecsei példáu3’on a kezdeti, ,,nonnálisan” becsavaro-

dott rész teljesen hiányzik, illetve teljes, ép összefüggés példán3' még nem került el. U h 1 i g 450 rum-es
példányt írt le, a gerecsei pedig óvatos becsléssel is 700—800 mm-re tehet. A kiegyenesedett házrész bor-

dázata sima, illetve eg3’ik-másikon felismerhet a ventrális csomók felszínes nyoma. Ebben nem egyezik

meg teljesen a mallenowitzi fajjal (U h 1 i g op. cit.), ahol a csomók ezen a házszakaszon teljesen eltntek.
X berzsek-hegyi példány kiegyenesedett házrészén idnként a befzödésekre emlékeztet szélesebb borda-

köz is megjelenik.
A horogrészen megersödött bordák távköze a ventrális perem növekedését követi, tehát a kanya-

nílatbau legyezszer. Itt, ezen a helyen köztesbordák is megfigyelhetk. A csomók a köldökperemen a
dorsalis résznek a ventrális perem felé es területén, végül a ,,küls” csomók a ventrális peremen hel3'ez-

kednek el. A bordák vastagsága itt a 14— 15 mm-t is eléri. A csomók kissé kopottak, csúcsuk nem figyel-

het meg.
.A. generotypus (A . matheronianum d’O r b i g n y) fajhoz igen közelállónak látszik (d’O r b i g n y,

1840— 42, p. 122). A zitteli faj különbözik ettl, szabáh’talanabb diszités-módjában (t. i. az ontogenezis

alatt végig követhet díszítésváltozásban). Házának alakja is jobban kiegyenesedett. U h 1 i g szerint

a két faj varratvonalai is jól megegyeznek, sajnos, ebbl a szempontból a berzsek-hegyi példányok nem
vizsgálhatók.

Elfordulás: mindkét példán3' alsóbarrémi márgából került el.

Kísér faunája a Hamulina, Eoleptoceras, Pulchellia, Xicklesia genusokhoz tartozó fajokból állt.

A pédányok a Természettudományi Múzeum Föld- és Öslén3’tárának a g3’-jteményében talál-

hatók (M66, 1021, M66, ro22, M 66, 1023).

Família: Hamitidae H y a 1 1, 1900
Genus: Hamites Parkinson, i8ii

Subgenus; Stomohamites Breistroffer, 1940

? Hamites (Stomohamites) sp.

(I. tábla, 3. ábra)

Még nagyobb meglepetést okozott az u.g3'anezen idben gyjtött ösmaradványan3-agban több

I

kiegyenesedett ház köbele, amelyek határozottan a StomolMinites subgenust látszanak képviselni. Bélye-

teik alapján minden nehézség nélkül azonosíthatók mind az európai, mind az amerikai alakkörök kép-
viselivel.

A nyílt nevet a varratvonal hiánya miatt, fleg azonban ,,korai” megjelenése miatt adom. A sub-

genus megjelenését ezidöszerint az albai emeletben rögzítik. A gerecsei példányok bezáró kzetének kora
kétségkívül alsóbarrémi. A kísér fauna tagjai azonosak az Ancyloceras cf. zitteli (U h 1 i g) fajnál felsorol-

gakkal.

A példán3’ok a Természettudomán3’i Múzeum Föld- és Öslénytárában találhatók (M66, 1025).

T.ÁBE.AALAGY.ARÁZ.AT - EXPE.AX.ATIOX OF THE PEATE

I. tábla — Plate I.

1 — 2. ábra. Ancyloceras cfr. zitteli (U h 1 i g). Term. nag3'S.

3. ábra.? Hamites (Stomohamites) sp. Term. nag3'S.

7
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Ancyloceras and Stomohamites (Cephalopoda, Ammonoidea)
of Lower Barreniian age

Dr. I. Z. NAGY

Two fossil cephalopods, Ancyloceras cf. zitteli (U h 1 i g) and? Hamites (Stomohami-
tes) sp., írom the Barremian stage of the Lower Cretaceous of the Gerecse ítlountains

(Berzsek— Hill, Lábatlan, covmty Komárom), Hungary, are presented. In earlier records
the two genera were dated as LTpper Barremian and Aptian, respectively. The associated
faima consisted of species of the genera Hamulina, Eoleptoceras, Pulchellia, Nicklesia.

Since both specimens were fomid in Lower Barremian deposits, it seems to be necessary
to modify the earlier opinion conceming the ranges of their extension. The open deno-
mination of Stomohamites is due to the impossibility of examination of its septal lines.
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SZEMLE

AZ EURÓPAI NEOGÉN EMELETEK HELYZETÉRL

Dr. RÁI^DI TAMÁS

(i táblázattal)

összefoglalás; Szerz az emelet fogalmának nemzetközileg általánosan elismert definicióját
ismerteti, majd áttekintést ad az európai neogén kronosztratigráfiai tagolásíira vonatkozó
legújabb javaslatokról.

A IVIediterrán Xeogén Bizottság 4., bolognai kongresszusa 1967. szeptemberében

jól tükrözte a neogén eddigi, meggyökeresedett rétegtani rendszerének bomlását, elavu-

lását, és valamely vij, jobb rendszer kialakításának igényét. E jelenség oka a korreláció

módszereinek tökéletesedésében keresend, melyet elssorban a plankton és nannoplank-

ton maradványok utóbbi években végbement gyors ütem feldolgozása, és rétegtani jelen-

tségüknek neogén viszonylatban történ felismerése jelentett. (A kongresszuson bejelen-

tett több mint száz eladásból 38 planktonnal foglalkozott, és mindössze 8 eladás tár-

gyát képezték molluszkák és további 8 eladásét a nagy-Foraminiferák.)

Ugyanezt az erjedést jelzi egy másik munkafolyamat is, mely a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia (Dr. J. S e n e s), kezdeményezésével és irányításával a Középs Para-

tethys — Magj’arországot is a legközvetlenebbül érint — új neogén emeletbeosztására

irányul.

Alábbi soraim ismertetés jellegek, n e m saját véleményem tükrözi, bár

számos pontban egyetértek az újítások szükségességével. Célom továbbá olyan vita
megindítása is, amelynek eredményeként a magyar földtan aktív és jelents szere-

pet vállalhatna a neogén ,,új rendjének” kialakításában, tekintélyét méltóképp érvénye-

síthetné az 1969-es budapesti Xeogén Kollokvmmon.

Az emelet fogalmának tisztázása terén alkalmazkodnunk kell az ,,International

Subcommission on Stratigraphic Tenninology of International Commission on Stratigraphy” (Továbbiak-
ban ICS) 1960-ban közzétett (azóta kevés kiegészitéssel ellátott) ,,Stateme of ntPrinciples of Stratigraphic

Classification and Terminologj'” c. köriratához (circ. No. ii), melyet Magj’arország részérl Vadász
Elemér is egyetért jóváhagj'ással aláirt (p. 10). Eszerint az emelet kronosztratigráfiai
egység, tehát a rétegek olyan összlete, mely a földtörténeti id adott szakaszában képzdött. Közelebb-
rl ez azt jelenti, hogy’ az egy’azon emeletbe tartozó rétegeket — elvben — nem a kzettani és slény-
tani jellegek hasonlósága kapcsolja egységbe, hanem egy’cdül és kizárólag az a körülmény, hogy egy idben
keletkeztek. így — ugyancsak elméletileg — elképzelhet, hogy’ az emelethatárok nem esnek egy'be a litho-

és biosztratigráfiai egységek határaival, hanem ezen egy'ségeket metszik.
A gyakorlat azonban alapveten más. A földtörténeti id egy'-egy szakaszát, illetve ennek

határát (,,izochron felület”, ,,dátum”) egy’Cdül kzettani és — sokkal hatékonyabban — slénytani jellegek

alapján ismerték és ismerik fel a Föld különböz pontjain. Az emelethatárok — bár kronosztratigráfiai

egy’ségek határai — szükségszeren kzet- vagy' életrétegtani egységek határaival voltak jellemezhetk a
múltban és jellemezhetk ma is.

A kronosztratigráfia végs célja, amint azt a fentiekben idézett elaborátum is hangsúlyozza,
hogy’ a földtörténeti idt hézagok és átfedések nélkül ,,;efed”, az egész világra kiterjed, egységes, standard
nevezéktannal ellátott rendszert építsen ki. Ez a kivánalom azonban gy'akran csak a legtágabb kronosztrati-

gráfiai egy’ségek; „idk”, ,,idszakok” (Systems, mint pl. perm, harmadidöszak stb.) esetében érvénye-

síthet.

A túl kis id intervallumot (,,age”) képvisel emeletek (,,stage”) esetében a fenti standard-globális

rendszer kialakítása — a neogén viszonylatában — még szinte illuzórikus (ami azonban nem jelenti

azt, hogy holnap, épp a plankton kutatások elrehaladtával, nem lesz valóság). A nehézség oka is világos

* Eladta a MFT 1967. XII. 13-i klubdélutánján.
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annak ismeretében, hogj' az emelethatárok közetrétegtani és — jobbik esetben — biozóna határokkal
jellemezhetk. A közetrétegtani egységek horizontális kiterjedésének korlátozottsága,
diszkordáns vagy konkordáns határainak heterochron volta köztudomású és aligha képezheti vita tárgyát.
Jóval nagyobb területen nyomozhatók, és — tekintve a szerkezetek (új taxonok) földtörténeti értelemben
,
.pillanatszer”, gyors elterjedését — izochron felületeknek tekinthetk a biosztratigráfiai
zónahatárok. Azonban még a pelágikus maradványokra alapozott zónahatárok is sokszor csak a
Föld egyik vagy másik részén ismerhetk fel egj-kori éghajlati, vágj- eg\'éb gátak (barrierek) elheh-ezkedé-
sének megfelelen. Az emeletek felismerhetségének földrajzi korlátái
tehát adottak a gyakorlatban, és ezt az ICS 1964 évi elaborátuma (circ. 14, p. 9) is

elismeri: ,,>Iany Stages are still primarilj' régiónál in usage and it should be recognized that useful Stages
may exist prorsionalls' in one region which may nt necessarily carry the same name or coincide in time
scope with those of another region. In this respect Stages contrast with the world-uáde Systems.”

Az emeletek rendszerének kialakításánál tehát ketts követelmény jelentkezik:

I. a földtörténeti id hézagtalan és átfedések nélküli rétegegységekkel történ tartalmi

,,kitöltése”, 2. az emeletek képmselte földtörténeti idszakasz földrajzilag minél nagyobb
területen — ha lehet az egész Földön — felismerhet legyen.

E követelmények teljesítése nélkülözhetetlenné teszi a sztratotípusok
mércéjének bevezetését. Az ICS körlevele a fentiekben idézett helyen (circ. No.
II, p. 18) leszögezi: ,,The specific interval of geologic time which the rocks of a stage

represent is defined by the time-scope of the designated t\*pe-section of that stage”.

Késbb ezt 1964-ben (circ. 14, p. 8) ismét megersíti: . . . „the scope of a Stage appears

to be best defined as the rocks anywhere in the world corresponding in age to the totál

time-interval represented by the rocks between horizons designated as marking the top

and the bottom of that Stage in its type section or stratot\-pe.”

A Mediterrán Xeogén Bizottság 1967 érd 4., bolognai kongresszusán 33, az eu-
rópai mediterrán térségben leírt neogén emelet kronosztrati-

gráfiai helyzetét revideálta az elbbiekben ismertetett alapelveknek megfelelen. Nyilván-

való, hogy ezen emeletnevek nagy része — éppen a bizonyítható idbeh átfedés, használ-

hatatlan sztratotípus, vagy más okok miatt — szükségtelen és elvetend.

A mellékelt táblázat 3 els oszlopában a bolognai kongresszuson javasolt,
de általánosan még el nem fogadott felfogást mutatom be. A kongresz-

szuson érezhet volt az a törekvés, hogy —a kronosztratigráfia céljának megfelelen —
a délnyugat-európai emeletbeosztás vdlágstandarddá legyen (táb-

lázat I. oszlopa). Észak-Olaszországban a stratotípusok vastag, hézagtalan rétegsorokkal,

egymásra települt helyzetben találhatók, iijramzsgálatuk elrehaladott stádiumban van,

planktongazdagságuk a vdlágkorreláció lehetségét hordja magában. A langhientl a

messinienig, st a pliocénvégi villafranchienig úgyszólván megszakítatlan, nagyrészben

tengeri a rétegsor. Bizonytalan rdszont a helvetien helyzete, mivel itt mind lefelé, mind
felfelé kisebb mérték átfedés lehetséges. A mikropaleontológiai mzsgálatok szerint bizo-

nyos, hogy a helvétien fels határának kérdéses dátuma ellenére is a tortonien sztrato-

típus igen magas rétegtani helyzete szükségessé teszi a nálunk kevéssé ismert langhien és

serravaUien emeletek megtartását.

Bár a délnyugat-európai emeletbeosztás általánosítására v’onatkozó törekvés meg-

njlatkozott a kongresszuson, mégis sokan úgy vélték, hogy általános ,,tabula rasa”-t

teremtve, a neogén merben új beosztását kell megkísérelni. Az új, és

szerencsés módon jóval tágabb, emeletek illetve femeletek (táblázat, 3. oszlop) határait,

egy-egy általánosan elfogadott, ^’ilágszerte felismerhet ,,plankton Foraminifera dátum-

mal” kell jellemezni, és az iij egységek sztratotípusait úgv’^szintén Olaszországban kell

megjelölni a fentiekben már ismertetett indokok alapján. Mindez azonban csak javaslat,

mely végleges megrútatásra és kidolgozásra 1971-ben, a Mediterrán Neogén Bizottság 5.

kongresszusán kerülne.

Kiegészítésül a 4—6. oszlopban Európa más részein használatos, vagy javasolt

emeletbeosztást ismertetem, a jelenlegi — többé-kevésbé — általános felfogásnak meg-

felel korrelációban.
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Az emelet bevezetben tárgyalt definíciójának els pillantásra merben ellent-

mond az a körülmény, hogy viszonylag ilyen kis területen, mint Európa, sem tudunk
pillanatnyilag a kronosztratigráfia elveinek megfelel standard emeletrendszert kiala-

1

kitani. Északnyugat — Európában, az Északi-tenger meden-
céjének területén önálló emeletrendszert építettek ki a sztratigráfusok, melynek
korrelációja a ,,világstandardot” igényl délnyugat-európaival még ma is sok részleté-

ben tisztázatlan és épp ezért szükség van használatára.

Ugyanez mondható el a délnyugat-szovjet neogénrl (K —
P a r a t e t h y s) is, ahol ugyan nem emeletekre, hanem a kevésbé formális jelleg

,,horizontokra” tagolták a neogént. A korreláció itt Nyugat- és Kelet-Európa között,

különösen a fiatalabb neogénben annyira nehéz, hogy kétséges, valaha is nélkülözni

tudják-e majd saját, regionális sztratigráfiai rendszerüket.

Végül ,,saját” viszonyainkra, a Középs Paratethysre térve: koráb-

ban a szerzk e területen— és ez feltétlen érdemük— nem elégedtek meg helyi sztratigrá-

fiai rendszer kiépítésével, st ezt el is mulasztották. Az itteni neogén rétegösszleteket

— természetesen az sföldrajzi helyzetnek megfelelen — a délnyugat-európai emele-

tekkel azonosították, és így honosodott meg nálunk és a környez országokban (Cseh-

szlovákia, Ausztria) az ismert ,,ak-\dtáni”, ,,burdigalai”, ,,helvéti”, ,,tortonai” skála

és csak ott kényszerültek új emeletnév bevezetésére, ahol megsznt a Délnyugat-Európá-

val való összehasonlítási alap a Paratethys izolációja következtében (szarmata, pannon).

S e n e á J. és P a p p A. javaslata, melyet többek között hozzám, mint a ,, Para-

tethys munkabizottság” egyik tagjához levélben intéztek (1967. november), eldeink

munkájához képest látszólag visszalépés, mivel már elterjedten használt emeletek

globáhs kronológiai értékének további szkítését jelenti egy terminológiájában és tar-

talmában új, nyilván helyi érték emeletrendszer javaslatával.

Ami mégis indokolná ennek a regionális rétegtani rendszernek kiépítését, az a mel-

lékelt táblázatra vetett egyetlen pillantással felmérhet. Amit ,,nálunk” (értve ezen

Magyarországot, a Bécsi-medencét, Csehszlovákiát
)
S c h a f f e r F. X. munkássága

óta ,,burdigalai”-nak nevezünk (nem térek itt ki id. X o s z k y J. H o r u s i t z k y F.

ésCsepreghyné IMeznerics Ilona között a múltban lezajlott, ismert vitákra),

az egyre \'ilágosabbaii úgy tnik, hogy nemcsak a sztratotípus burdigalien idtartamát,

hanem az akvitanienét is felöleli, vagyis jelenlegi terminológiánk máris a kronosztratig-

ráfia ICS által lefektetett, és általunk is elfogadott alapelveibe ütközik. Helyesebb tehát

a girrmdien vagy az eggenburgien használata feltéve, hogy ezek a korszer követelmények-

nek megfelelen, sztratotípusok alapján leirt emeletek. A ,,mi tortonunk” — amint

az a plankton Foraminifera ,,dátumokból” egyértelmen adódik — idsebb a sztrato-

típus tortoniennél (ellentétben a korábbi téves korrelációkra alapozott véleményekkel),

tehát nincs jogunk ezt az emeletnevet az eddigi értelemben használni. Helyesebb az új

badenien elnevezés, mely Délnyugat-Európában a serravalliennel és felslanghiennel

egvúds. Minden jel szerint a típus tortouiennel a szarmata emeletünk és talán az alsó-

pannonien azonos korú. A badenien és kárpátién határát jelz Orhulina suturalis ,,dátum”

a langhienen belül húzódik, így a kárpátién (irodalmunkban ,,helvéti”, vagy ,,felshel-

véti”) a mélyebb langhiennek felel meg. Az ottnangien (a magyar irodalomban ,,helvét

s. str.”, ,,felsburdigalai”, az osztrák és csehszlovák irodalomban ,,innviertler és luzicer

Serie”) a helvetiennel korrelálható.

A fenti példák jól illusztrálják, hogy korrelációnkban mennyi még a bizonytalan-

ság Délnyugat-Európával. Tehát ideiglenesen szükségesnek mutatkozik a Kö-

zéps Paratethys regionális emeletrendszere, mindaddig, amíg a ,,világstandard” a je-

lenlegi chaoszból kibontakozik. Ezeknek az lij emeleteknek természetesen nagy körül-

tekintéssel kiválasztott sztratotípusai is kisegít (auxiliary) szelvényei (,,faciosztrato-
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típusai”) lesznek illetve vannak, mivel a m u n ka a Szlovák T u d o m á n y o s

Akadémia irányításával már f o 1 y a m a t b a n i s van. Múlt évben
jelent meg a vaskos ,,Kárpátién” kötet. Jelenleg az ..líggenburgien” kötet nyomdában
van. Az eggenburgien egyik faciosztratotipusa egyébként a budafoki anomiás-nagypec-

tenes összlet pacsirta-hegyi szelvénye. Magyar részrl több aktivitást és kezdeményezést
igényelnek, amit az is indokol, hogy a pannonién és egerien sztratotipusa Magyarorszá-

gon kell hogy leírásra kerüljön. Tehát ez folyamatban lev munka, melyben aktív rész-

vételünk, véleménynyilvánításunk halaszthatatlan*

.

Azoligocén — miocén határ kérdését egyszersíti a tény, hogy
a kattien és akvítanien között nincs idbeli átfedés és — általános vélemény szerint —
hézag sem. E határ a Globigerinoides ,,dátuni”-mal jól jellemezhet, st az utóbbi évek

malakológiai vizsgálatai alapján a puhatestek is alkalmasak felismerésére néhány még
továbbkutatásra szoruló \dtás helyet kivéve (Thalbergschichten, Bretka). Vizsgálataim

szerint — Senes és Papp véleményétl eltéren— az ,,egerien” még fels részében

sem ek^^valense az akvitaniennek, tehát nem átmeneti oligocén — miocén (OM), hanem
a kattiennek megfelel O3 emelet.

Sokkal problematikusabb a miocén — pliocén határ, ahol a korreláció

egj’etlen eszköze X^mgat- és Kelet-Phirópa között — a tengeri utak elzáródása miatt
— aHipparion ,,dátum” lehet. A Hipparionok megjelenésének egyidejségében

valamennyi gerinces paleontológus a bolognai kongresszuson is egyetértett. Ha a gerin-

ces paleontológusok javaslata szerint a Hipparion ,,dátummal” vonjuk meg a miocén —
pliocén határt, iig\- ez a Középs Paratethysben — nagyon kedvezen — a szarmata

és pannon, esetleg az alsó- és felspannon (ez utóbbi jugoszláv álláspont) közé esne.

A Kelet Paratethys szarmata emelete — a Hipparion ,,dátum” szerint — csak mélyebb
részében eg^nds a Középs Paratethys szarmatájával. Egyes szovjet malakológusok

a meoti és pontusi emelet közötti miocén—pliocén határmeg\'onást javasolták.

Észak-Olaszországban ezzel szemben a regressziós jelleg messiniennel záródó

egységes miocén üledékciklus és a Globorotalia ,,x” ,,dátummal” kezdd plaisancien

új tengeri nagyciklus közé kívánkozik természetszeren a miocén—pliocén határa. A dél-

nyugat-európai miocén — pliocén határ így jóval a Hipparion ,,dátum” felett lenne,

mivel már a tortonien fels részébl ismertek Hipparion maradványok. Ez utóbbi javas-

lat elfogadása azt jelentené, hogy a Középs Paratethys pannonienje teljes egészében

még a miocénhez tartozna. Épp a határkérdés ^'itás volta miatt véli Senes és Papp
javaslatukban a pannonient MP (miocén — pliocén) átmeneti emeletnek

Fentiekben vázolt ,,helyzetkép” adatai általában még publikálatlan forrásokból:

az 1967 évi bolognai kongresszus eladásaiból és mtaanyagából, az ott folytatott megbe-

szélésekbl, továbbá a ,,Chronostratigraphie und Xeostratotypen” sorozat elkészíté-

sével kapcsolatos levelezésbl származnak. Gyors közlésüket a hazai \dta mielbbi meg-

indxxlása teszi szükségessé.

* A kézirat lezárása után, a Paratethys Munkabizottság iq68 áprilisi, pozsonyi ülésén, vala-

mint a Magyar Neogén Bizottság fóruma eltt egyetért és együttmködési készséget nyilvánitó ma-
gyar állásfoglalás hangzott el.



4 MAGYAR FÖLDTANI TÁRSULAT GAZDASÁGFÖLDTANI
SZAKOSZTÁLYÁNAK MEGALAKULÁSA

Dr. VARJÚ GA’UIvA

Az Új gazdasági szemlélet a földtani kutatás terén is a produktivitás mellett el-

térbe hozza a rentabilitást. Ez azt jelenti, hogy az ásványi nyersanyagkutatásnak is,

mint értéktermel tevékenj-ségnek a lehet legnagyobb hatékonysággal kell résztvenni

az életszínvonal emelésében és a termelés b\dtéséhez szükséges anyagi eszközök el-

teremtésére irányuló erfeszítésekben.

Az ásványi nyersanyagok gazdasági jelentségét történelmi példák mutatják,

s ez a szerep a modern társadalmakban csak fokozódik. Erre utal, hogy az emberiség

az elmúlt 50 évben több ásványi nyersanyagot fogyasztott, mint a történelme elz
szakaszában összesen, és az elrejelzések szerint a következ 50 évben kétszer annyit

igényel, mint amennjdt az elmúlt 50 évben felhasznált. A már megkutatott ásványi

nyersanyagkészletek a nagy igénybevételek miatt rohamosan fogynak. Ezért világszin-

ten is, de különösen egyes területeken és egyes nyersanyagok vonatkozásában a gazda-

sági élet fejldésére bénítóan ható szükségletek merülnek fel. A hatalmas anyagtömeg

mozgatása nagy szállítási kapacitásokat köt le, amibl egyébként mindenütt a világon

kevés van s nem is beszélve arról, hogj* a hosszú szállítás nagymértékben drágítja az

ásványi' nyersanyagokat.

Az elzekbl következik, hogy mindenütt ahol erre a természeti adottságok

megvannak, fokozzák a földtani kutatást.

A földtani kutatás azonban nem öncél, st még nem is egyszer szükséglet-kielé-

gítés, hanem gazdasági tevékenység. A gazdálkodás alapelve a lex minimi — a szükség-

letek lehet legkisebb áldozattal történ kielégítése.

Ez az ásványi nyersanyagkutatásban azt kívánja, hogy a földtani adottságaink-

ból, valamint az adott és a várható szükségletek alapján kiválasszuk azokat a lehetsé-

geket, melyek realizálásától a szükséglet kielégítése mellett a legnagyobb hasznot (nye-

reséget) reméljük. A földtani kutatási témákat tehát gazdasági értékük alapján kell

rangsorolni és ennek sorrendjében ki\dtelezni.

A földtani — mszaki témákat — mely tevékenyésünk naturális részét adja —
ki kell egészíteni gazdasági témákkal, mely már értékfunkció s így válik tevékenységünk

komplex egésszé.

A naturális és az értékoldal egvmiásra kölcsönösen hat és ezért helyes döntések

csak mindkét vonatkozások ismeretében hozhatók.

Az elzekbl következik, hogy a földtani kutatás szakembereinek, bár a vállalat

funkcióitól függen különböz, de minden esetben a gazdasági értékelésre vonatkozó

ismeretekkel is rendelkezniök kell.

A földtani kutatás új szemlélete iij témakör kialakításához vezetett. A földtani

kutatás naturális és értékoldalának összekapcsolása munkánkban az alkalmazott föld-

tan és a gazdaság (a népgazdaság és a vállalat-gazdaság) tudásanyagának speciális

összekapcsolását is kívánja. Ezen a határterületen új témák bontakoznak ki, melyek

megoldása az eredményes, helyes munka nélkülözhetetlen feltétele.
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Az lij témakör megnevezésére a gazdaságföldtaii, illetve gazdasági földtan elne-

vezést használjuk.

A mködési terület lehatárolása még nyitott kérdés. Különböz felfogások ural-

kodnak, hogy milyen mértékben tartoznak ide földtani és mszaki témák s milyen mély-

ségig a gazdasági problémák.

E kérdésre feleletet az élet fog adni, illetve e témakörben dolgozók sikeres feladat-

megoldásai.

Jelenleg a földtani kutatások gazdasági értékelésének, az ásványi nyersanyagok

világgazdaságának (export-import, bizonyos térségek ásványi nyersanyagkutatási adott-

ságai és a szükségletek kielégítésének lehetségei)
, valamint a távlati nyersanyagigények

és készletmozgások prognózisainak problémái állnak az érdekldés homlokterében.

A gazdasági érdek hatásos képviselete megkivánja, hogy tájékozottak legyünk

szomszédaink és a világ ásványi nyersanyag helyzetérl, a már ismert elfordulásairól,

telepeirl és földtani adottságairól. Az elkövetkezend idben az ásványi nyersanyagok

rohamosan fokozódó 'sdlágkereskedelmével számolnak. Ebbe Magyarországnak szervesen

kell bele illeszkednie. Magyarország ásványi nyersanyagszükségletének jelenleg kb.

6o%-át tudja hazai elfordulásokról kielégíteni. A nagy ütemben növekv szükséglet

miatt átmenetileg ez az arány még tovább romlik. Földtani adottságaink több ásványi

nyersanyag hazai termelését kizárja. Az elzekbl következik, hogy külföldi ásványi

nyersanyagbázisok biztosítása alapvet feladataink közé tartozik. A kereskedelmi meg-
oldásokon túlmenen ki kell dolgozni a földtani lehetségeket is. Ebbe beletartozik az

ásványi nyersanyagelfordulások és telepek összehasonhtó gazdasági vizsgálata is,

a leggazdaságosabb és így a legelnyösebb megoldások kimutatásával.

Magyarországon ilyen témájú kutatás csak alkalomszeren és szórványosan folyt.

A magyar geológusok az elmiilt évek folyamán sikeres kutatásokat végeztek a fej-

ldésben lév országokban. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy geológusaink és geofizikusaink

munkája iránti igények megnttek. Részben ennek, részben pedig az elz fejezetekben

kifejtettek miatt a Központi Földtani Hivatal javaslatot dolgozott ki a rendszeres és

átfogó külföldi földtani munkára. Általános vélemény, hogy a következ években a kül-

földön végzend földtani kutatásoknak jó lehetsége adódik, melynek kihasználásához

fontos népgazdasági érdek fzdik.
A külföldön dolgozott vagy dolgozó geológusok szakmai elkészülete eddig ön-

képzéssel történt — sokszor teljesen elszigetelten. Az eredményes, a lehetségeket jól

kihasználó munka megkívánja a szakmai elkészítés intézményes rendezését. Biztosítani

kell tehát olyan fórumot, hol a geológus szaktársadalom széles körben tud tájékozódó

és konzultáló lehetséget kapni. Kétségtelen, hogy ez a Magyarhoni Földtani Társulat

keretében történhet legjobban.

A gazdaságossági elv fokozottabb érvényesítésére vonatkozó törekvés az új gaz-

dasági mechanizmusban szükségessé teszi, hogy a földtani kutatások terén is teremtsük

meg a gazdasági vizsgálatok és kutatás tudományos, valamint gyakorlati feltételeit.

E munka mind a bányászat, mind pedig a földtani kutatás állami szerveinél már
megindult. Mondhatjuk, hogy az alapokat leraktuk. A földtani kutatási tervek és a ku-

tatások eredményeirl beszámolójelentéseknek is tartalmazniok kell a gazdasági értéke-

lést. A földtani kutatások megvalósításának sorrendjét a bányászat rentabilitása alapján

határozzuk meg.

Elérkezett tehát az id, mikor a földtani kutatásokkal kapcsolatos gazdasági

kérdések témáit társulati keretek között lehet, st kell megtárgyalni egyrészt, hogy minél

több szempont, észrevétel az anyagba bedolgozható legyen, másrészt, hogy a geológusok

eltt meglehetsen idegen gazdasági vonatkozások világosan álljanak.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1966. október 17-én tartott választmányi íUése
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\ a r j ii Gyula elterjesztése alapján elhatározta a Gazdaságföldtani Szakosztály meg-

szervezését. E szakosztály célja a földtani kutatás gazdasági kérdéseinek tudományos

és gyakorlati (alkalmazott) vizsgálata, kutatása és ezen a téren elért eredmények publi-

kálása (eladás, ankét, cikk, stb.).

A Gazdaságföldtani Szakosztály az alábbi kérdésekkel kiván foglalkozni:

1. Az ásványi nyersanyagok nép- és világgazdasági jelentsége.

2. A világ és egyes országok, térségek ásványi nyersanyag ellátottsága; a fejlesz-

tés földtani és gazdasági adottságai, lehetségei, valamint tervei.

3. Az ásványi nyersanyagok, az elfordulások és a földtani kutatás gazdasági

értékelésének ehd és módszertani kérdései.

4. A geostatisztika elvi és módszertani kérdései.

5. A földtani kutatás módszertani kérdései beleértve az ásványi nyersanyagkész-

letek számbavételének és a készletek mozgásának módszertanát is.

6. Az ásványi nyersanyagok mrevalóságának meghatározására vonatkozó kér-

dések.

7. Az ásványi nyersanyag készletgazdálkodás elvi és módszertani kérdései.

8. A földtani kutatás gépi adatfeldolgozásának és a számítás gépesítésének kérdései

9. Ásványi nyersanyagkészleteink fokozottabb felhasználását célzó eladások,

ankétok megrendezése.

Természetesen ez a tematika a földtani kutatás gazdasági vonatkozásainak sok-

rétsége miatt az élet mindenkori szükségletének megfelelen alakul.

Az 1967 januárjában megtartott alakuló ülésén a Gazdaságföldtani Szakosztály

elnökéül K e r t a i Györgyöt, titkárául pedig Varjú Gyulát választották meg.
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Akadémiai eladás a szovjet geológia 50 éves fejldésérl

S z i d o r e n k o A. V. akadémikus, a Szovjetunió geológiai minisztere 1967
_ október 13.-án eladást tartott a szovjet geológia ötvenéves fejldésérl. Az ünnepi ela-

P dást dr. Szádeczky Kardoss Elemér és dr. K e r t a i György üdvözl és
tájékoztató szavai vezették be. vS z i d o r e 11 k o A. V. számszer adatokkal illusztrálta,

hogy a SZU az ipari termelés mennyiségében a világon második, Európában pedig az
els helyen áll. Széntermelése é\ 600 millió tonna, gáztermelése 160 milliárd köbméter.
Az acéltermelés meghaladja a 100 millió, a mtrágyagyártás pedig az évi 36 millió tonnát.
Ebben a nagyarányú termelésben nem kis szerepe van az ország ásványi nyersanyag-
bázisának, melyet szovjet geológusok tártak fel. E munka arányait néhány tanulságos
összehasonlitás érzékelteti: 1918-ig mindössze száz geológus dolgozott 98 expedíció kereté-
ben, ma 552 ezer ember foglalkozik földtani kutatással, ebbl no ezer közép- és felsfo-

I

kon. E munkát 14 000 fúróberendezés, 60 000 gépkocsi és terepjáró, valamint 1000
repülgép segíti. Kereken évi 40 millió tonna anyagot mozgatnak meg a földtani expedi-
ciók során; eimek körülbelül felét olyan terepen, ahol sem út, sem közlekedés limesen.
Mig a cári Oroszországban még egy sor ásványi nyersanyagot importálni kellett (így
Angliából szenet, Európa más országaiból színesfémeket stb.), — st építanyagokat is —
addig ma már a SZU-nak van számottev exportja ásványi nyersanyagokból.

I

Erre az eddig feltárt mintegy 15 ezer, fontos ásványi nyersanyaglelhely ad lehe-

tséget.
A 30 legfontosabb megkutatott nyersanyagfajtából 16 nyersanyag tekintetében

a SzU világviszonylatban az els helyen áll. Ilyenek a szén, vasérc, mangánérc, gyémánt,

I

réz, cink, nikkel, kobalt, ólom, wolfram, kén, apatit, azbeszt stb. A megkutatott szénkész-
let 240 miliárd tonna. A szén úgynevezett geológiai készletei 80,2 billió tonnát tesznek
ki, míg a megkutatott földgáz mennyisége 8 billió m-*.

A szovjet hatalom ideje alatt létrejött 700 új település kétharmadát a geológiai
feltárások eredményeképpen építették fel. Jelenleg a geológia elsrend perspektivikus

I

feladata a 2000. év nyersanyagbázisának biztosítása. A párt és a kormány állandó figyel-

met fordít a geológusokra és arra, hogy ezek miként növelhetnék kutatásaikkal az ország
nyersanyagkészletét

.

A Szovjetunióban ma az össz-szövetségi geológiai és ásványvagyon minisztérium
: egységes szervezete rködik a kutatómunka és annak koordinációja felett, biztosítva
I egyben annak módszertani helyességét is. A világ 20 országában dolgoznak szerzdéses

I
alapon szovjet geológusok, s a tengerfenék kéregszerkezetének kutatásában is jelents

I mértékben vesznek részt.

Az ásványi nyersanyagok feltárására irányuló kutatások az SzU-ban mélyen átgon-

I

dlt tudományos megalapozottsággal folynak. Számos nyersanyagot sikerült kizárólag

I
tudományos meggondolások alapján kimutatni: ilyen a Jakutföldön fellelt gyémánt és a
nyugat-szibériai szénhidrogén. Ma 28 geológiai tudományos kutató intézet mködik az

1

országban kereken 7000 munkatárssai. Jelents problémát okoz, hogy gyakran olyan
helyeken kell ma már ásványi nyersanyagok után kutatni, ahol a könnyen fellelhet

[

telepeket már régen lemvelték, ás kutatni kell olyan területeken is, ahol az ércesedésnek,
' vagy szénhidrogénképzdésnek még csak nyomai sem mutatkoznak. Ily módon kutatnak

Moszkvától északra földgázt és kolajat, Voronyezstl délre nikkelt, a Kaukázusban pedig
színes fémeket. Nagy jelentsége van az ásványvagyon-prognózisoknak is. A XXIII. párt-
kongre.sszus nemcsak a földtani kutatások további kiterjesztését írta el, hanem a legren-
tábüisabb lelhelyeken való termelést és az önköltség csökkentését is. A prognózisokhoz
kell alapot nyújtó kutatásokat különösen lokális vonatkozásban kell továbljfejleszteni,

illetve kiegészíteni. Mivel a nyersanyagképzdés bonyolult geológiai folyamat, nemcsak
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regionális szinten kell ismereteket g^níjteni, hanem a kzetek genetikáját is tüzetesen
meg kell ismenii. J3zért kell a lelhelyek képzdésére vonatkozó elméleti kutatásokat
ehnélyiteni, különösen az olaj. földgáz, és a széntelepek képzdése tekintetében. ]\Ia már
igen nagy adattömeg áll rendelkezésre arról, hogy vannak vulkáni eredet üledékes lel-
helyek is. IMa még szakadék tátong a természettudományok kémiai, fizikai, matematikai
ága és a földtudomán}’^ok között, amely még áthidalásra vár.

Az utóbbi években a fizikusok és kémikusok kimagasló eredményeivel büszkélked-
het a ^dlág tudománya, de biztosra vehet, hogy hasonlóan fényes jöv áll a földtudomá-
nyok fejldése eltt is, ahol az elmélet mind szorosabb kapcsolatba kerül a gyakorlattal.

A szovjet geológusok nemcsak gazdag tapasztalatkincsüket osztják meg más orszá-
gok szakembereivel, de munkájukban is szivesen segitik ket.

B a u e r Jen dr

A Központi Bányászati Múzeum 10 éves

A Bányászati Kutatóintézet a Központi Bányászati Múzeum 10 éves femiállása
alkalmából ünnepséget szervezett. Az 1967. október 20-i jubileumon a Múzeum épületében
(Sopron, Templom u. 2.) Dr. INI a r t o s Ferenc, a mszaki tudományok doktora, a
Bányászati Kutatóintézet igazgatója emlékezett meg az alapítás körülményeirl, a
Múzeum fejldésérl, s az abban elévülhetetlen érdemeket szerzett Dr. F a 1

1

e r Jen
igazgatóról. A megnyitót követen Dr. Vendel IMiklós tiszteleti tag, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, a Múzeum jelenlegi vezetje mondott ünnepi beszédet.
,,Kiemelte azt a felbecsülhetetlen érték munkát, amelyet néhai Dr. F a 1

1

e r Jen
professzor a Múzenni igazgatója végzett a bányászati emlékek összegyjtéséért. Hangoz-
tatta: a Központi Bánj'ászati Múzeum betölti hivatását, mutatja ezt a látogatók számá-
nak nagyarányú növekedése is. Soproni elhelyezése nagyon alkalmas arra, hogy népünk
széles körben megismerhesse bányászatunk történetét.” (Magyar Nemzet, XXIII. év,

249. szám, 1967. október 21.)

A Magyar Hidrológiai Társaság közgylése

A ^lagyar Hidrológiai Társaság folyó évi március hó 8-án a Technika Házában
tartotta tisztújitó közgyíUését.

Vitális Sándor elnöki megnyitójában: ,,Z s i g m o 11 d y Vilmos 100 évvel
ezeltt kezdte el a városligeti artézikúf fúrását” vázolta Zsigmondy Vilmos hení^ad-

hatatlan érdemeit a hazai kútfúró ipar megteremtéséért és Alföldünk mostoha ivóviz ellá-

tása érdekében folytatott korszakalkotó munkásságát az artézi kutak fúrásával kapcso-
latosan. Rámutatott arra, hogy Zsigmondy 100 év' eltti mködésével összehason-
lítva kútfúró iparunk technikailag nagy haladást tett, de a kútkiképzés fleg a korszer
szrzés, fúrási anyag feldolgozás és a víztartó réteg oldalfal magvételének terén még
nagyon sok a ja\dtani és tenni való.

A közgylés meghallgatta ezután Elek Zoltán ftitkár beszámolóját, aki vázolta
az utolsó tisztújító közgylés óta eltelt 4 éves idszak munkásságát.

A szám\dzsgáló bizottság jelentésének meghallgatása után a közgylés a tisztség

viselknek a fehnentvényt megadta. Ezután az elnöki széket nünt korelnök Dr. h. c.

Dr. Németh Endre professzor a Társaság tiszteleti tagja foglalta el, aki kiküldte a
szavazatszed bizottságot Pap István vezetésével, majd Dr. V. Nagy Imre a jelöl
bizottság elnöke ismertette az új tisztségviselkre vonatkozó javaslatot. Ezután a válasz-

tás idtartamára szünetet rendelt el, majd utána D é g e n Imre államtitkár az 0\'H.
vezetje tartotta meg üimepi eladását: ,,A vízgazdálkodás és az új gazdaságirányítási
rendszer” címen, melyben részletesen ismertette a AÚzgazdálkodás önálló kiemelt szerepét
az új gazdaságiránjdtási rendszerben -és konkrét adatokkal, tervszámokkal világította

meg a több ötéves tervszakaszokat és az 1985-ig kidolgozott vízgazdálkodási fejlesztési

terveket. Az eladás után a szavazatszed bizottság elnöke kihirdette a lezajlott választás
eredményét mely szerint a tagság egyhangúlag elnökké ismét Dr. Vitális Sándort,
ftitkárrá Elek Zoltánt választotta.

B a u e r Jen dr.
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Tiszteleti tagjaink köszöntése

Társulatunk Választmányának 1967. október 30-i ülése kiemelt napirendi pontként
ünnepelte dr. Schréter Zoltán tiszteleti tag 85. születésnapját (1882. október 21).

A jubilánst dr. D a n k Viktor társelnök köszöntötte. Visszaemlékezett dr. Schréter
Zoltán eddigi pályafutására, s munkálkodása klasszikus vonásainak kiemelésével feleinli-

tette a jubiláns érdemes munkásságú jelenét, mel\Tiek egyik nagy eredményét a ,,Bükk-
liegység felspermi Bracliiopodái” c. monográfiát a Társulat 1966. március 23-i Tisztújitó

Közgylése Sz a b ó József limlékéremmel jutalmazott. l.)r. Schréter Zoltán beiins-
séges szavakkal válaszolt a személyével és munkásságával kapcsolatos méltatásra és jókí-

vánságokra.
A Társulat Választmányának fenti ülésén emlékeztek meg— a napirend egyképpen

kiemelt pontjaként — dr. Balle 11 egger Róbert tiszteleti tag. 85 születése napjáról

is (1882. november ii). A jubiláns távollétében — egészségi okokból maradt távol —
dr. K r i V á n Pál ftitkár emlékezet meg dr. Ballen egger Róbert tudományos
munkásságának jelentségérl, 80. életévéig töretlenül fohdatott oktatói munkájáról,
valamint arról a tudománytörténeti jelentség szervez munkáról, melyet jubiláns a
Mag}'arhoni P'öldtani Társulat titkára. Közlönyének szerkesztjeként végzett. Megemlí-
tette, hogy az élk közül dr. Ballen egger Róbert kapta meg legrégebben (1918)
a Szabó József Etrdékénnet ,,A tokaj -hegyaljai nyiroktalajról” írott munkájával.
Végezetül felolvasta dr. Ballenegger Róbert köszönetét a megemlékezésért, mely-
nek záradéka a következképpen hangzik: ,,A Társulat közleményei révén élénk figyelem-

mel kísérem a sokoldalú s valóban nagyarányú fejldést, amely a Társulat tevékenysége
minden terén hozzájárul a geológiai tudományok elbbre viteléhez. E szép eredményhez
gratulálva melegen üdvözlöm Társulatunk tagjait.”

Dr Balogh Ern 85 éves

1967. júUus 24-én töltötte be 85. életévét Dr. Balogh Eni nyug. egyetemi
tanár, a föld- és ásványtam tudományok doktora, a Magyarhoni Földtani Társulat dísz-

oklevéllel kitüntetett rendes tagja, az erdélyi magyar geológus társadalom nesztora.

Erdélyben született Erdhegyen 1882-ben. A középiskolát Nagyszalontán és

Debrecenben, az egyetemet Kolozsváron végezte. Itt nyerte doktori oklevelét is (1906)
és a dr. Szádeczk y-K a r d o s s Gyula professzor vezette
ásvány-földtani tanszéken volt tanársegéd (1905—1914) dr.

P a p p Simonnal együtt aküiez szoros barátságf zte.
Az els világháború harcterein és hadifogságban töltött,

négy esztend után rövid ideig a gyergyószentmiklósi fgimná-
ziumban (1919), majd 1920—1940 között a kolozsvári ,,Maria-

num” lánygimnáziumban volt természetrajz—földrajz tanár.

Ezalatt a hiisz esztend alatt mint az erdélyi föld egyik leg-

jobb ismerje és tanítója lankadatlan hittel nevelte a természet
és tudományai szeretetére és megismerésére a fiatal geológus
nemzedékeket.

Ugyanakkor mint az Erdélyi Múzeum Egyesület termé-
szettudományi szakosztályának titkára majd elnöke és az Er-
délyi Kárpát Egyesület elnöke, T u 1 o g d y Jánossal együtt
a legtöbbet tett a földtani és földrajzi tudományok népszersí-
té.se terén.

1940. év szén a Kolozsvári Tudomány Egyetem földtani

tanszékének vezet tanárává nevezték ki, majd ugyanott 1945-ben a Bólyai egyetemmé
való átszervezéskor az ásvány-kzettani tanszék tanára lett és maradt egészen 1959-ig,

nyugdíjba vonulásáig.
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Dr. Balogh Ernt, földünk lelkes kutató-

ját, aki pátriárkális életkorával a geológus társadalom egyik ,,nagy öregje” és kívánjuk,
hogy erben, egészségben és teljes szellemi frissességben még sokáig velünk legyen.

Dr. C s i k y Gábor
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Dr P o s g a y Károly 75 éves

1967. április 28-án töltötte be 75. életévét dr, P o s g a y Károly tagtársunk a
Bauxitkutató Vállalat 1967. július 15-ével nyugállományba vonult geológusa.

Dr. P o s g a y Károly 1892. április 28-án Budapesten született. Egyetemi tanrd-
niányait a Budapesti Tudományegyetemen végezte. Háborús sérülésébl felgyógyultan
ugyanitt szerzett doktori fokozatot földrajz ftárgv'ból, földtan, matematikai földrajz
melléktárgyakból. 1917-ben hadapródiskolái, 1919-tl katonai freáliskolai szaktanár.
Elvégezte a Keleti Kereskedelmi Akadémiát is. A II. világháborúban nem vett részt.

Nyugdíjba vonult.
1948-tól érvényesítette szakmai ismereteit s elször a Nemzeti Mtizeum Ásvány-

Kzettani Tárában, 1951-tl pedig a M. All. Földtani Intézetben mködött dr S ü m e g-

h y József és dr. S z e b é 11 y i Lajos geológusok vezetése mellett. Tevékenysége hidro-
geológiai és negy^edkorföldtani területeket érintett. P'öldtani térképezési feladatokat
látott el a Mátrában és Somogv’ban. 1952-tl az Intézet tudományos munkatárssá lép-

tette el. 1952 áprilisától viszont 15 év folyamatos és igen aktiv szolgálattételre a bauxit-
kutatáshoz került. Mködése alatt nyolc zárójelentést készített— néha társszerzkkel
— a különböz bauxitelfordulások földtani dokumentációjaképen. Legutóbbi tanulmá-
nyát, amely a bauxit-térfogatsúly meghatározásokkal és értékelésükkel foglalkozik a
Földtani Közlöny 97. köt. 4. füzete közölte.

1963-ban megkapta a ,, Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója” címet s tevékenységét
ezt követen is a rá jellemz vállalkozó készséggel, odaadó szorgalommal, lelkes kutatóhoz
mérten végezte. Társulatunk elnöksége szíves jókívánságokkal köszöntötte a rokonszen-
ves jubilánst.

Kitüntetések

A vSzovjetunió Legfels Tanácsának Elnöksége B e s e \’ihnosnak, az Országos
Kolaj- és Gázipari Tröszt vezérigazgtójának, a úlagyar Geofizikusok Egyesülete elnö-

kének, választmányi tagunknak a Barátság kolajvezeték építésében és üzembehelyezésé-
ben végzett aktív tevékenysége elismeréséül a IMunka \’örös Zászlója rendjelet adomá-
nyozta. Az okiratot Podgornij,a Szovjetunió Legfels Tanácsa Elnökségének elnöke
és Georgadze, a Szovjetunió Legfels Tanácsa Elnökségének titkára írta alá.

(Magyar Nemzet, XXIII. év, 244 szám, 1967. okt. 15.) A kitüntetést 1967 november i-én

a Szovjetunió magyarországi nagykövetségén T y i t o v , F. J. nagykövet nyújtotta át

rö\dd iúmepi köszönt keretében. Az ünnepélyes aktuson megjelent Apró Antal, a
Minisztertanács elnökhelyettese, L é v á r d i Ferenc nehézipari miniszter. Böjti
János külügyminiszterhelyettes (Népszabadság, XXV. évf. 259. szám, 1967 nov. 2.)

Tudományos minsítések

1967. december 22-én volt Hámor Géza társulati titkár ,,Keleti Mecsek miocén
képzdményei” c. kandidátusi értekezésének nyilvános \dtája. Az opponensek véleménye
s a jelölt válaszadásainak kielégít volta alapján a Bíráló Bizottság Hámor Géza
disszertációját a kandidátusi fokozat elnyerésére érdemesnek nyilvánította, s állásfoglalá-

sát javaslatként jóváhagyásra a Tudományos IMinsít Bizottság elé terjesztette. A
disszertáció opponensei S t r a u s z László a föld- és ásványtani tudományok doktora
és B a r t k ó Lajos a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa voltak.

1968. március 5-én rendezték meg Gábori né Csánk Vera ,,Az érdi középs-
paleolit tele]5” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitáját. Az opponensek véleménye
s a jelölt válaszadásának kielégít volta alapján a Bíráló Bizottság Gá boriné Csánk
\'era disszertációját érdemesnek nyilvánította a kandidátusi cím elnyeréséhez, s javaslatát

a Tudományos IMinsít Bizottsághoz ily értelemben jóváhagyásra terjesztette el. A
disszertáció opponensei K r e t z o i Miklós a föld- és ásványdani tudományok doktora és
K a 1 i c z Nándor a történeti tudományok (régészet) kandidátusa voltak.

Dr Radim K e t t n e r

(1891—1967)

1967 április 9-én 76 éves korában meghalt Dr. Radim K e 1

1

n e r akadémikus,
a prágai Károly Egyetem nyugalmazott geológus professzora, a ^Magyarhoni Földtani
Társulat tiszteleti tagja. Halálát csehszlovák és magyar tanítványai, nemzete és az egész
kulturált emberiség gyászolja.
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' Dr. Radim K e 1

1

ii e r 1891 május 5-én született Prágában. 1926-ban nevezték
i| ki a prágai Károly Kgyetem földtani tanszékére tanszékvezet egyetemi tanárrá. Azóta
( hosszú generációkat nevelt hazájának és az egyetemes földtani tudománynak.
!

Tudományos munkássága rendkivül szerteágazó volt. Kedvelt témája a cseh algon-
, kium sztratigráfiája és tektonikája. Ugyanilyen szeretettel foglalkozott a barrandien
’ ópaleozoikumával, a középcsehországi gránitmasszívummal, a morvaországi karszttal és az

I
Alacsony Tátra mezozoikumával.

Publikált tudományos dolgozatainak száma 400. Kimagasló mve a 4 kötetes
elemz földtan, amely 3 kiadást ért meg és német nyelven is megjelent. Utolsó nagy mun-
káját a történti földtant és a cseh földtani tudomány történetét közvetlenül halála eltt
rendezte sajtó alá.

' Kimagasló munkásságának elismeréseként 1950-ben állami nagydíjjal tüntették
ki. 1965-ben pedig az NDK Tudományos Akadémiája a Leopold von B u c h érdemrendet
a(loinányozta számára. Több külföldi földtani egyesületnek — köztük a mi Társulatunk-
nak is tiszteleti tagja volt.

Élete végéig szenvedélyes muzeológus. Tanszékének messze földön híressé vált
földtani gyjteményét nagyrészt személyesen gyjtötte.

Kimagasló tudós, kivételes szervez, példás nevel. Tanítványaihoz mindvégig
meleg szeretet és barátság fzte. Emberi magatartása példamutató. Szakszeretete szinte
páratlan volt, kivételes adottságait önzetlenül osztotta szét tanítványai között. Emlékét
mi magyar geológusok is kegyelettel rizzük.

Dr. J a n t s k y

Elhalálozások

1967 augusztus 29-én, 31 éves korában tragikus körülmények között hunyt el

Puskás János tagtársunk, a Társulat Középdunántúli Területi Osztályának aktív
tagja. Puskás János 1936 április 7-én, Vásárosbécen született. P'elsfokú tanulmányait
az Eötvös Uoránd Tudományegyetemen végezte, ahol földrajz—földtan szakon 1958-ban
kitüntetéses minsítéssel tanári oklevelet szerzett. Pályája elképzelés-szerinti geológus
pályaként indult. Puskás János 1967-ig a Bauxitkutató Vállalat keretében, 1967
tavaszától pedig az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat Várpalotai üzemegységé-
nél dolgozott. Munkáját mindkét helyen elhivatottan, megelégedésre végezte. Mindenütt
szerették. Elvesztését szintén fájlaljuk. Puskás Jánost 1967 szeptember 2-án a
várpalotai temetben helyezték örök nyugalomra.

1967 szeptember 9-én, 82 éves korában Budapesten elhunyt dr. Ueidenfrost
j

Gyula ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora. Társulatunknak 1920-ig nagy aktivi-
' tású tagja, az 1919 március 15-én kelt, a Társulat Rendki^mli Közgyléséhez beadott
forradalmi különvélemény egyik aláírója, 1919 augusztus 6-ig a Természettudományi
Múzeumok és Társulatok adminisztratív vezetje, akit a Társulat 1920 február i8-í

á^álasztmányi ülése saját kérésére tagsága alól felmentett azzal a megkötéssel, hogy újból
való jelentkezése esetén csakis igazoló eljárás után vehet fel. (Földtani Közi 50. köt.

59 o. 1921.) Hamvait 1967 szeptember 19-én helyezték örök nyugalomra a Farkasréti
temetben.

1967 szeptember 27-én, 41 éves korában, építkezési baleset következtében elhunyt
Kelemen István tagtársunk, a Mecseki Ércbánya Vállalat I. sz. Üzemének üzemvezet
geológusa, a Társulat Déldunántúli Területi Szakosztályának aktív tagja. Kelemen

I István egyetemi tanulmányait az Eötvös Uoránd Tudományegyetemen végezte. 1955-ben
szerzett geológusi oklevelet. Szakdolgozatának címe: Bánd és környékének földtani viszo-
nyai. Elhunytával a magyar geológus-társadalom egyik igen rokonszenves, egyenes
jellem, érdemes tagját vesztette el. Hamvait 1967 szeptember 30-án, Pécsett helyezték
örök nyugalomra.

; 1967 november 20-án, 72 éves korában váratlanul elhunyt dr. Andreánszky
i Gábor tagtársunk, az Eötvös Uoránd Tudományegyetem Növényrendszertani tanszéké-
nek volt professzora, paleobotanikus. snövénytani tanulmányai, monográfiái hazánk
harmadidszaki flórájának ismeretét szélesbítették olyan opuszokkal, mint a szarmata
flóra monográfia, amely a társulati kitüntetésre felterjesztett inimkák között is kiemelt
helyet foglalt el. Munkálkodásának az snövénytan, séghajlattan, sföldrajz területére

vetül része él hagyaték a magyar földtan számára. Dr. Andreánszky Gábort

8 Földtani Közlöny
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nagy részvét mellett helyezték örök n^mgalomra 1967 november 25-én, a Farkasréti teme-
tben. Az elhunyttól a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztál}’a részérl dr.

Kárpáti Zoltán egj^etemi tanár, az Országos Természettudományi IMúzeum Növénv-
tára részérl dr. Újhelyi József búcsúzott.

1967 december 24-én, 69 éves koráiban váratlanul elhun\-t Dr. Gedeon Tiliatnér,
Társulatunk aktiv tagja, választmányának több ^triemiiumon át lelkiismeretes részese,
a föld- és ásvámdani tudományok kandidátusa, az ÉKMFmegliivott tanára. Dr.Gedeon
Tihamér hamvainak búcsúztatása az umaelheh^ezés idpontjában, 1968 január 31-én
a Farkasréti temetben volt. Kiváló tagtársunktól a Budapesti ^lszaki Egyetem nevé-
ben dr. M e s s i n g e r Géza docens, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egj’esúlet nevében 1/ o m n i c z y Dezs, a Magvmr Hidrológiai Társaság, a ^Magyarhoni
Földtani Társulat, valamint pályatársai, tanitványai részérl dr. B i d 1 ó Gábor vett
búcsút.

Megemlékezés Madame Curierl, születésének 100 évfordulóján

Csak szerény törlesztés, ha ^ladanie C u r i e születésének 100. é^•fordulóján feh-
dézzük e híres természettudós küzdelmes életének és gazdag kutatási tevékenységének
legfontosabb állomásait. De sem az ásvánvdan, földtan, sem azon tudományok mveli,
melyek napról-napra hasznosítják IMadame C u r i e munkásságának eredményeit,
nem mehetnek el e fontos és kedves é^dorduló mellett a nélkül, hogy a magyar sz szín-

pompás \rágaiból legalább egy kis csokrot ne kötnének a világszerte ümiepelt tudós
tiszteletére.

Feszült légkörben, nehéz napokat él nemzet lánj-aként látott napvilágot Jlaria Sklodows-
ka, a 100 év eltti Varsóban. Lengyelországon ezidöben három nagyhatalom: Poroszország, Ausztria és
Oroszország osztozott. Az 1831-es és 1863-as felkeléseket a cár leverte és a lengyel hazafiak hosszú sorokban
meneteltek Szibéria deportáló táborai felé. A leigázott nemzet otthon hagyott részében az elnyomók az
intelligenciát tartották a leg\'eszedelmesebbnek. Ebbe a rétegbe tartozott Maria édesapja W 1 a d y s 1 a v
Sklodowski fizikaszakos középiskolai tanár is. Iskolájában a hivatalos orosz m'elv helyett titkon a
lengyelt tanította. Az eg5’etemi tanárok is rejtekhelyeken tartották azokat az órákat, ahol Darwin,
Pasteur és Claude Bemard haladó és új eredményeit, természettudományos felfedezéseit ismer-
tették bátor hallgatóiknak. Ez volt az un. ,,repül egyetem”, mert a rendrség éberségének kijátszására

az eladások helyét állandóan változtatni kellett. Ezeken az eladásokon Maria is résztvett.

De idáig hosszú és keserves lit vezetett. Még csak kilenc éves volt, mikor négy testvére közül el-

vesztette nvérét, akit tifuszjárvnny ragadott el. Tízéves korában édesanj-ja halottaságyánál gyászol,

akit a tüdvész emelt ki az élk sorából. A család anyagi helyzetén csak úgy tudnak segíteni a gyerekek,
hogy tanítványokat vállalnak, és így maguk is tanulhatnak. Maria neveli pályájából csak egy állomást
szeretnék kiragadni, annak tragikus és egész életére kiható volta miatt.

Az utókor, amely nem IMaria Sklodowska, hanem csak Madame C u r i e
fényképeit ismeri; talán nehezen hiszi el, hogy IMaria 17 éves korában sugárzó szépségíí

fiatal lány volt. Xvére Bronia ezidöben Párizsban tanult, s ehhez pénzre és újra pénzre
volt szükség. Ezért iMaria egy gazdag lengyel családnál helyezkedett el nevelnként.
Kenyéradójának felntt fia szerelemre lobbant a csinos neveln iránt, aki érzelmeit viszo-

nozta. A boldog jöv tervezgetésének a fiú apja vetett véget, aki gazdagabb lámT szánt
gyermekének. Ami viszont iMariát összetörte és — talán egy életre — kijózanította, az a
fiú viselkedése volt. Ez kiábrándító gyorsasággal ,,értékelte át” a helyzetet, és passzív,

visszautasító magatartása egyben végleges döntését is jelentette.

^Megváltást hozott IMarianak az 1890-es év, amikor végre Párizsba mehetett, ahol
beiratkozott a Sorbonne fizika—matematika szakára. Xvére anyagi segítésének gondja
most már nem terhelte, mert Bronia befejezte or\'OSÍ tanulmányait, és férjhezment egy
lengyel kollégájához. Persze IMaria Sklodowska anyagi jólétérl ezután sem beszél-

hetünk, hiszen a Quartier Latinben, egy mansard-szobában lakott. Havi 100 frankból
tartotta fenn magát, amibl csak tejre, kenyérre, g}'ümölcsre; télen némi tüzelre, meg
a ruhái átalakításához szükséges tre és cérnára tellett. De cserébe kapta azt, amire már
serdülkora óta vágyott, a Franciaország nyújtotta szellemi szabadságot és a tanulási

lehetséget. Rövid három év alatt elsajátította a tudományos kutatás módszertanát,
tudományos fokozatot (licenciatusságot) szerzett fizikából és kémiából. Személyes isme-

retséget kötött Painlevé, Jearr Perrin kutatókkal, majd 1894-ben megismer-
kedett késbbi férjével, Pierre C u r i e v e 1 . Az akkor 35 éves tudós szegény orvos fia

volt, aki — mint minden próféta, hazájában még ismeretlen kutatónak számított — kül-
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1 földön viszont nagyra értékelték a mágnesesség megismerése terén elért eredményeit
(pl. Curie-törvényt).

I A két tehetséges fiatal egyéves ismeretség után házasságot kötött, s most már cél-
I kitzéseikben, kudarcaikban és sikerekben is végleg egybeforrtak, l’ierre C u r i e az

)
Ecole de physiqne tanára volt, ennek az iskolának a labratóriumában dolgozott felesé-

,

gével, szinte pihenés nélkül. Madame C u r i e közben tovább tanul, évfolyamelsként
j

végez a liceumi államvizsgán.

A h;izasság nem jelentett anyagi révbe jutást Marianak. Esküvjük menyasszonyi nília és násznép
nélkül zajlott le. Ile de Francé országútjain biciklin lebonyolitott nászutazíis a párizsi (ilacierc utca egyik
szegényes kis lakásában ért véget. .\z els bútordarabokat fehérre festett asztal és könyvespolc képviselték,
Pierre havi 530 frankos fizetésébl csak ennyire tellett. A Cu ri e házaspár els gyenneke, Iréné 1897
szén született. Megjelenése újabb gondot és fáradtságot jelentett a fiatalasszony életében. De Madame
C u r i e nem tartozott a mártirkodó asszonyok közé. Fizikailag és szellemileg fárasztó napi kutatómun-
fcija mellett, tökéletesen ellátta a háziasszony és családanj'a feladatait.

Kutatá.si témája eleinte a keményitett acél niágne.ses tulajdonságainak vizsgálata
volt. Doktori disszertációjának tárgyválasztása viszont késbbi sikereinek területére, a
sugárzó anyagok \-izsgálata felé irányította.

1895-ben Röntgen ésBecquerel kutatásai alapján ismertté vált a rádió-
» aktív sugárzás léte, ül. az a tény, hogy az uránvegyületek rádióaktivitásának mértéke nem
' a kémiai kötés típusától, hanem a jelenlev urámuni meimyiségétl függ. Néhány hónapos
kutatás után iMadame C u r i e felfedezte, hogy a thorium is a sugárzó elemek közé tarto-

I zik. Ugyancsak rájött arra, hogy az uránvegyület elállítására használt ásványok sugár-
zása ersebb, mint magáé az uráné. Ebbl arra következtetett, hogy a rádióaktív ásvá-
nyok, eg\' uránnál nagyobb .sugárzóképesség, ismeretlen elemet tartalmaznak (1898
tavasza). Most már férje is teljes energiával vetette bele magát az ismeretlen elem keresé-
sébe. Fáradságos munkájukat hamarosan siker koronázta, uránszurokércbl (UO,) két
sugárzó elemet mutattak ki: melyeket polonimnnak és rádiimmak neveztek el. Magát
a sugárzást Madame C u r i e rádiuniaktivitásnak definiálta.

Ezek után a tiszta rádium elállítását tzte ki célul a házaspár. Ha csak távoli
elképzelései tüc is vannak a sugárzó anyagok érceikbl való kinyerésérl, ennek mai ipari
technikájáról, továbbá csak némi ismeretünk a sugárzás egészségre káros hatásairól:
borzadással és néma tisztelettel kell néznünk azt a küzdelmet, amelyet C u r i e-ék á

! tudományos megismerésért rúvtak.

A rádium alapanyaga, az uráuszurokérc, melyet akkor Csehszlovákiában bányásztak, igen drága
nyersanyag volt. A házaspár mégis elhatározta, hogy addig takarékoskodik, mig a szükséges pénz együtt
nem lesz. Az osztrák állammal kezdtek ilyen irányban tárgyalni, és szerencséjükre ingj'en jutottak hozzá
a kisérleteikhez megfelel anyaghoz. Mivel nem volt alkalmas felszerelésük és laboratóriumi helyiségük, ig>'

a férj munkahelyén egy óriási hangárban kemencét és fzüstöt épitettek. Ellátva a fizikus, vegj-ész, mérnök
laboráns, fizikai munkás, ft feladatkörét: több éves munka árán hozzáláttak az i tonna súIjtí nyersanyag

, bepárlásához, dúsításához. A fortyogó olvadékba — mely felett Maria rködött — sokszor került szén-,

vagy vaspor, meb’ beszennyezte az anj'agot. Ilyenkor elölrl kellett kezdeni az egészet.

Az 1902-es évben járt már a \úlág, mikor a házaspárnak sikerült az i tonna alap-
' anyagból 0,12 gramm rádiunüdoridot eláUítani, amelybl elektrolitikus úton választották
le a színtiszta rádiumot. Ez már AÜlágsikemek számított. A Föld valamenn^ú érdekelt
tudósa izgatottan várta a további eredményeket. A házaspár 1898 és 1904 között 32 tudo-
mányos dolgozatot tett közzé. Az élettani kísérletek bebizonyították, hogy" a rádium
kell adagolásban gyógyútja a lupust, tumort, rákot. .A. francia kormány felajánlotta P.

Curienek a ,,becsületrend lovagja” címet. O azonban azt üzente a miniszternek,
hogy nem kitüntetésre, hanem laboratóriumra van szüksége. Az anyagi megbecsülés ui.

még mindig késik. St, miután P. C u r i e nek nem .sikeriUt pályázattal elnyerni aSorbonne
egyik tanszékének professzori áUását, felesége kény-télén kereset után nézni. Sevreben

,
vállal tanári állást. Közben nagy- ,,üzletet” szalasztanak el. 1905-ben egy francia társaság
gyárat akart alapítani a rádium ipari kinyerésére. A gyártási leírást Madame C u r i e

I szállította volna. De nem volt hajlandó kísérleti stádiumban lev eredményeit szaba-
i dahnaztatni. ,,Ez ellenkezik tudományos lelkiismereteimnel” mondta.

Hogv mégis hamarosan újra neki tudtak állni a kutató-kísérletez munkának, ezt
a X o b e 1-díjnak köszönhették. A megosztott fizikai Nbe 1-díjjal járó 70 000 frank
(másik felét Becquerel kapta) lehetvé tette, hogy- Maria otthagyja állását, és a

I manuáhs munkához preparátort alkalmazhassanak.

S*
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I

Újabb szerencse: P. Curiet a vSorbonne fizika professzorává nevezik ki, továbbá '

két helyiségbl álló laboratóriumot is kap a rue Cuvieren. Az újra munkába lendül
|

házaspár újabb családtaggal szaporodik, 1904-ben megszületik Eve Iánvük.
A már régen megérdemelt nyugalom a munkában, a családi életben, a filléres

1

gondok megsznése szinte csak lélekzetvételnyi szünetet jelentett Madame C u r i e életé- ' 1

ben. 1906 áprilisában a rue Dauphinon egy lovaskocsi halálra gázolt egy gvalogost.
i

A baleset áldozata : Pierre C u r i e .

Madame C u r i e tragédiája felmérhetetlen. Fájdalma néma és ijeszt volt. Pár
napig teljes letargiában élt. Egyszerre vesztette el férjét és legjobb munkatársát. Környe-
zete aggódva figyelte. Talpra tud-e állni Maria? Gyz-e a nehéz sorban edzett asszony,
vagy ezt az utolsó csapást még sem tudja ehdselni? Madame C u r i e nem tört meg.
A munkába temette magát és bánatát.

Ugyanezév szén pedig ott állt a férje halálával megüresedett egyetemi katedrán
,

és a könnyekig meghatott egyetemisták meleg szeretetétl övezve megkezdte eladásait. I

Megkezdte? — Nem. Folytatta ott, ahol férje egy féléve abbahagyta.
S most már nincs megállás. 1910-ben teszi közzé A rádióaktivitás kézikönyve

,1

(Traite de la Radioactimté) c. munkáját, továbbá férje hátrahagyott kutatási eredmé-
j

nyeit. 1911-ben megkapta a kémiai N o b e 1-dijat, és evA'el az eg^^etlen olyan tudóssá
lépett el, aki kétszeres nobeldíjásnák mondhatta magát. Majd újabb me^iszteltetés; 1

a párizsi Pierre Curie utcában, egy neves francia épitész tervei szerint felépitik a Rádium-
Intézetet. A létesitmény avatására, átvételére 1914 júliusában kerül sor, pár nappal i

késbb kirobbant az els mlágháború.
-\ki azt gondolja, hogy Madame Curie a személyére alapított intézetben, mint

elefántcsonttoronyban vészelte át a háborút, téved. A sebesült katonákkal telt kórháza-
kát járta, gyógyított a rádiummal. INIozgó ambulanciákat szervezett, ezekkel a ,,kis

(

curienek” nevezett autókkal látogatta a frontot is. Mikor látta, hogy a rendelkezésére ’

álló gépkocsik száma kevés, addig zaklatta a katonai vezetket, míg azok megfelel
mennyiség személygépkocsit rekrúráltak el a hadigazdagoktól. Ha soffrben volt hiány, .

maga vezette az autót. Ebben az idben nemcsak a tudomány, de a hadsereg katonája
is volt. És a háború végén úgy érezte, hogy a Lengyelország feltámasztásáért vívott
harc gyzelmének is részese.

A külföld elistnerése — mely férje életében még csak kibontakozóban volt — a háború után ugrás-
szeren megnövekedett. S hogyan fogadta ezt Madame Curie ? Félénken és szerényen. Erre jellemz

|

példa, hogy amikor 1920-ban egy nagy amerikai áruház vezetje megkérdezte tle: mi a legnagyobb ki- I

vánsága,"Madame Curie így felelt: i gramm rádiumra lenne szükségem további kutatásaimhoz; de ez ,

nagyon drága. Ekkor az USA-ban gyjtést indítottak, meghívták Madame Curiet lányaival New
Yorkba. A vendégeket elhalmozták ajándékokkal, ünnepségsorozat volt látogatásuk. Hazaérkezéskor :

pedig a legpompásabb ajándék várta: i gramm rádium.

A világszerte kibontakozó ünneplés azonban nem vonta el figyelmét a munkáról, ’

fejld Intézetérl. S boldog volt, mikor 1928-ban Iréné lánya férjhezment a tehetséges
kutatóhoz, Frederic J o 1 i o t hoz. Véleménye vejérl tömör volt: a Rádium Intézet
legtüzetesebb munkatársa.

Madame Curie egészsége rohamosan hanyatlott. Elször — hogy a vakságtól i

megmeneküljön —
,
fájdalmas szemmtétet hajtanak végre rajta. 1934-ben vészes vér-

szegénységgel ág\mak esett, és július 4-én meghalt. Egyetemi professzor-társa, R e g a u d
véleménye szerint valószín, hogy Madame Curie a rádióaktívelemek hosszas tanul-
mányozásának áldozatai közé tartozik. Az Intézet rádiumkészüléke eltt — mely pont
ekkor sznt meg mködni — a fiatal tudósok sírva mondták: ,,]\Iindent elvesztettünk.
Madame, Curie élete legszebb példája annak az odaadásnak, amit egy kutató a tudo-
mánynak és az emberiségnek adhat.”

Ezévben Madame Curiet ünnepli a világ, iSIadame Curiet ünnepli szül-
hazája, Lengyelország, és tevékenységének színhelye, Franciaország. Azokra a mester-
kedésekre, melyek célja kiélezni: vajon csak lengyel, vagy csak francia volt Madame
C u r i e , maga adta meg a csattanós választ még 1903-ban. Els Nbe 1-díjának átvé-
tele után az Elysee-palotában a Curie házaspár tiszteletére rendezett fogadáson, az
lijságírók kérdéseire többek között ezt a választ adta: ,,A tudományban a tények érdeke-
sek és nem a személyek!”

Ravasz Csaba
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Emlékezés Zsigmondy Vilmosra

A hazai bányász társadalom jubileumi közgylése elestélyén loóy. szeptember
,
ii-én méltó módon emlékezett meg koszonizási ünnepség keretében Zsigmondy

I
Vilmosról, a nagy magyar bányászról és geológusról.

Úgy érezzük, hogy a róla való megemlékezéssel a magyar geológus társadalom,
. meKmek kiemelked és úttör tagja volt, megillet tiszteletét rójuk le. Ezzel szakmánkat

és népünket is megbecsüljük.
Most amikor Zsigmondy \'ihnos ezeltt loo esztendvel meginduló littör és

közhasznú tevékenységének centenáriumait éljük, alakja ellenállhatatlanul lép a magyar
bányász és geológus társadalom emlékezésének elterébe.

A Bányatan c. könyvének megjelenése (1865), mely az els magy^ar nyelven
megjelent ilyen m, a harkányi hévizes kút (1866) és a margit-szigeti i. sz. ki'it (1867)
me^úrása, ami a hazai ártézikútfúró ipar megszületését jelenti, majd legnagyobb és
világraszóló mvének a városligeti i. sz. artézikút fúrásának megkezdése (1868), mindezek

,

olyan tettek, melyekrl való megemlékezés nem csak idszer, hanem beleillett, st min-

[

denképpen emelte a hazai bányász társadalom ketts nagy ünnepségének, az egyesület és

lapjának 75. illetve looéves évfordulója fényét, melyeknek létrehozásában Z s i g m on d y
1
\'ümosnak nagy szerepe volt.

A Magyarhoni Földtani Társulat kegyelettel és hálával emlékezik Zsigmondy
i Vilmosra, a geológusra, volt választmányi tagjára, alelnökére és pártoló tagjára. Társula-
tunk és a magyar földtan ügyiének valóban egyik legnagyobb pártolója és fejlesztje
volt. Elssorban azonban a gyakorlati élet kérdéseivel foglalkozott, ezeknek a megoldásá-
nál viszont mindig a tudományos kutatások nyirjtotta biztos alapon állott, amint azt

I

maga szóval és tettel bizonyát ja.

I

Idézzük Trefort Ágoston kultuszminiszterhez irt levelének sorait: ,,Ha a

\
gyakorlat terén némi elismerést kmvnom sikerült, ezt egyesegyedül geológiai s ezzel

szövetséges paleontológia! tanulmányoknak köszönhetem, melyek kombinációimnál
1 mindig biztos alapul szolgáltak.”

Bányatan c. könyvében is rámutatott a földtaiü ismeretek és a fúrási minták
gyjtésének és mikroszkóp! vizsgálatának fontos szerepére. Az javaslata képezte az
Mapot, melyben az országos földtani térképezésnek 1868-ban a magyar kormány részérl
való megindítása gyökerezik, s így nagy szerepe volt az 1869. évben létesített Földtani
Intézet létrehozásában.

Mint az Országgylés képviselje és a Képviselház pénzügyi bizottságának tagja,

; majd elnöke, mindent elkövetett, hogy^ a hazai bányászat és a geológia ügyét elbbre
vigye. A bányászat és a mérnöki munka szempontjából fontos paleontológiái tudománya
oktatása érdekében a Budapesti Tudományegyetemen az slénytani Tanszék, a Mszaki
Egyetemen pedig a Földtani Tanszék felálUtását sürgette.

Ily^en volt Zsigmondy Vilmos, a magyar bányászat és földtan egyik legna-

gyobb alkotója, a mélydúrási technika magy^ar úttörje, a hazai artézikútfúrás atyja,

a mrnika és tett embere, akinek minden tény^kedése a haza, szakma és embertársi szerétéi-

bl fakadt. B ö c k h János szavait idézve ,,áldott lesz az O emléke, ameddig él magyar
geológus, él magyar bányász széles e hazában”.

Amikor a magy^ar geológus társadalom nevében az emlékezés nem herv^adó koszo-
niját szobrára hely*ezzük és úttör, közhasznú tevékenységét kihangsúlyozva, emberi
nagysága eltt meghajlunk, tettük ezt azzal a céllal, hogy nevérl a feledés porát le-

töröljük.

Legyen nagymultú társulatuiik vezetségének változatlanul nemes célkitzése
nagyjaink megbecsülése, hgíadó hagynományaink ápolása a magyar mv^eldés nagy^obb
dicsségére, hogy ezáltal végs fokon szeretett hazánkat és népünket szolgálhassuk.

Dr. C s i k y Gábor

Zsigmondy Vilmos H a n t k e n Miksa védelmében

A földtani intézet alapításának közelg centennáriuma idszervé teszi a korabeli

dolgozók így H a n t k e n Miksa életével kapcsolatos események felelevenítését. Ezért
egy eddig elhalványult epizódot kívánok ismertetni, amely a szakembereknek H a n t k e n
irányában való megbecsülésére utal, egyben arra is figyelmeztet, hogy hozzá nem értk
beleszólása tlük távol álló ügyekbe ártalmakat rejt.

Az 1882. február ii-én tartott országgylésen Hermán Ottó képvisel mter-
pellálta Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi minisztert H a n t k e n Miksának
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a pesti eg\’etemen szen'ezett paleontológiái tanszékére való kinevezése miatt. Kifogásolta,
hogy a miniszter annak ellenére nevezte ki Hantként, hogy a tanári kar többsége nem
javasolta kinevezését. Szerinte H a n t k e n nem tud magyarul, eddigi munkaterületén,
a vezetése alatt álló Földtani Intézetben, 1 2 év alatt az ország területének (akkori terület)
csak 1/5 részét vették fel és ezt H a 11 1 k e 11 és a beosztott tisztviselk közti diszharmó-
niával magyarázza.

Zsigmondy e vádakat tényekkel utasította rassza a február 13-án tartott
országgylésen. "^Meggyzdésem szerint nálánál kitnbb, alkalmasabb egyénre ezen
tanszék nem bízathatott volna”, mondotta. Majd magyar nyelv tudására vonatkozólag
elmondja, hogy azt idegen származása ellenére igen gyorsan elsajátította. ,,Úgv hiszem,
hogy képviseltársam fel fogja tételezni a Magyar Tudományos Akadémiáról, hogy
tagjának megválasztani senkit nem fog, aki a magyar nyelvet nem birja.” A földtani
intézeti munkáról elismerleg nyilatkozik," ami a fölvételeket illeti, különös fogalma van
a t. képvisel társamnak effélékrl. 40 éve foglalkozom ezen tárgyakkal és aki egrdke a
legelsknek voltam, ki hazánkban földtani fölvételeket eszközöltem, a legszíntébb
örömömet fejezem ki, hogy az intézet csekély személyzete mellett oly nagyszer eredménri;
tud fölmutatni”

.

A tanári kar véleményével kapcsolatban pedig megjegyzi, hogy ,,e tekintetben
illetékesen fölszólalni képes”, akit hazánkban és külföldön egyaránt a legels tekintélyek
közé soroznak, csak ,,S z a b ó József eg}’etenii tanár, aki a legerélyesebben Hant k e n
kinevezése uiellett szólalt föl.”

\'égül Így fejezi be felszólalását: ,,Szomorúnak kell jeleznem, hogy oly férfiú, ki
életének legnagyobb részét hazánk geológiai és paleontológiái 'viszonyainak tanuhnányo-
zásában töltötte el, aki számos kitn munkát irt magyar n^^elven, melyek egymaguklían
kis bibliothékát képeznek, s amelyek a külföld által a legkitnbbek közé soroztainak és

paleontológiái kérdésekben a külföld eltt is e szaknak bizonyos részleteiben els tekin-
télyek közé tartozik, ki a legújabb idben a magyar természettudományi társulat által

^Magyarország geológiai és paleontológiái leírásával bízatott meg, ily támadásoknak van
kitéve. Az véleményére természettudományi dolgokban igen nagj^ súlyt fektetek, ezen
támadásra kijelentem, hogy azt mindennek inkább tartom, csak méltányosnak nem.”

Hermán eljárását még magyarázni igyekezett, a miniszter pedig válaszában
kijelentette, hogy máskor is meg fogja kérdezni az egyetem tanácsát liasonló kérdésekben,
de nem mindig követi, mint jelen esetben sem, amikor 12 tanár H a n t k e n ellen, ii

mellette nyilatkozott. De ,,találkoztak az egyetem tanácsán kívül igen jeles szakférfiak,
akik azt állították, hogy H a n t k e n oly tudományos tekintély a paleontológia terén,

hogy senki sincs, aki vele e téren concurrálhasson, és ezért ki is neveztem.” Az ifjúsággal

szemben való magatartásának jellemzésére feleleveníteni H a n t k e n életrajzírójának,

dr. K o c h Antalnak, visszaemlékezését ifjú korára, amellyel dokumentálni kívánta
,,azt a kiválóan közlékeny, oktatni szeret természetét, amely a tanári pályára annyira
hivatottá tette. — IMost is gi^önyörrel és hálával emlékezem idssza arra a szíves fogadta-
tásra, amelyben lakásán részesített és arra a jóindulatra és buzgóságra, amellyel dacára
annak, hogy nem volt tanárom — a paleontológia elemeibe bevezetett és tanulmányom
els zsengéinek paleontológiái meghatározásait teljesítette.”, majd így folytatja ,,fárad-
ságot vett magának, hogy beavasson az általa követett kutatás minden módszereibe és
megismertesse velem a rendelkezésre álló egész irodalmat”.

Székely Fajos

100 éve választotta tiszteleti tagjává dr H a u e r Ferencet a Földtani Társulat

1867-ben választotta tiszteleti tagjává a Földtani Társulat dr. H a u e r Ferencet
^legemlékezésül munkássága fbb állomásait emlékezetbe idézem.

1822. január 30-án született Bécsben, meghalt 1899. március 12-én. Els iskoláit

Bécsben végezte. 1839-ben a bécsi egyetemen bölcsész, majd 1843-ig a Selmecbányái
bányászati és erdészeti akadémia bán3'ászati szakjának hallgatója. Rövid ideig tartó
gyakornoki szolgálat után a bécsi cs. k. múzeumba kerül felsbb kiképzésre, majd ugyan-
ott eladó. Késbb az 1849-ben megalakult bécsi geológiai intézetben geológus.

Új beosztásában hazánk csaknem minden területén földtani felvételeket készít

és ezek alapján földtani térképeket szerkeszt az 1851—1866. években. 1865-ben a Magvmr
Tudománjms Akadémia hazánknak tett szolgálataiért küls tagjává választja. Ugyan-
ezen évben a bécsi egyetem t. doktorává avatja. 1866—1885. évek között a bécsi Földtani
Intézet igazgatója. Ebben az idszakban készíti el a monarchia geológiai térképét. 1885—

•

1896. években a cs. és k. természetrajzi udvari múzeum vezetje.
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Híre messze a monarchia határán túl is ismert. Az uralkodón kívül a szász király
is kitünteti. Férdeme a monarchia, ezen belül a keleti Al]jok és Kárpátok geológiai ismere-
tének helyes alapokra való felépítése, az alpi geológia megteremtje.

vS z é k e 1 y Fajos

Az els magyar „ásványtan”

A közelmúltban széles alapokon emlékeztünk B e n k Ferenc az egykori nagy-
enyedi református kollégium neves tanárának niásfélszázados halála évfordulójáról.
Megállapítottuk, hogy tudománytörténetileg elismert és általában elfogadott els magyar
mineralogia kön^-vének, egy évszázadig terjeden magyarországi részeken semmi hatása,
szerepe nem volt. Itteni könyvtárainkban is hiányozva, chnében, tartalmában ismeretlen

A’

,
T.E R M É S Z E T

HISTÓRIÁJA,
M E 1, L V B E N

az Ásványoknak, Plántáknak

és Állatoknak

HÁROM VILÁGÁT
A’ íí. okaik
'

< mcg-ésmérteiö béllycgeivel ,
terméfzC'

lekkel, hafinokkal, haiíjokkal,

R íí n d b e - f 1 e d V e

is a' gyenge Elmékhei alkalmaitatvS,

mind egygy iitt

Magyar N y- e l v e n

leg-el8fiör botsátja-ki

GÁTI ISTVÁN.

Poison ha n. -

Weber .Simon PíUi kollfígcvcl H bttáivel

1.7 5) 5 '

maradt. Ennek igazolására és kiegészítésére megemlitjük, hogy az ,,ásvány” magyar
szót Molnár János a budai gimnázium igazgatója, az egy^etérni tanács ülnöke használta
elször ,,A természet három országának rövid ismertetése, kezdet gyanánt” c. 58 oldalas
természetrajzi könyvében. II. József németesít politikájával szemben (1780—82), az
oktatásban a magy^ar nyelv érvényesítése érdekében. Továbbmenleg az ,,ásványok
vüágáról elsül, magy^ar nyelven Gáti István ref. lelkész és tanár adott ki könyrvet
Pozsonyban 1795-ben. Be n k Ferencz ,,Mineralogiájával” közel egyidben, ez volna
tehát az els magyar ásványban, ami a címében is olvasható.



304 Földtani Közlöny, XCVIII. kötet, 2. füzet

Ennek a 300 oldalas könyvnek I. része az ásványok világa. A magyar ásván)dan
történetében sem a szerz neve, még kevésbé könyvének eredeti tartalma említve nincs.
Gáti István, B e n k Ferenchez hasonlóan, külföldi egyetemeken tanult; a Magyar
Életrajzi Eexikon I. k. 577. o. szerint nagyon sokoldalú író, aki ,,Sokat fáradozott a m.
irodalmi nyelv terjesztésén. Természettudományi mvében több kérdésben haladó, kor-
szer álláspontot foglal el. Az addigi geometriai rendszer gyorsírás helyett a hangzókat
pontosan és jelképileg jelöl kurzív rendszer írást dolgozott ki.”

Érdemesnek és szükségesnek tartjuk Gáti István ,,Természet história” könyvének egyes kitéte-
leit, s különösen az ásványok világára vonatkozó részt kivonatosan ismertetni. A ,,Kegyes Olvasó !” c.

bevezetésben írja: ,,. . . bvebb jegj'zésekkel botsátom ki-felé a’ Természet Históriáját, mellyet hogy még
valaki Magj'ar Nyelvünkön egy tsomóba tselekedett volna: nem tudom. Mind az által nints itt a’ Természet
Históriája fenékig ki-meritve, hanem tsak rövid summába szorítva.” ,,A’ ki ezeknek a’ mélyjére akar
botsátkozni, Bufont, Tinnét, és a’ régiek közt P 1 i n i u s t olvassa. Én e tudományban járatlan
Nemzetemnek tsak ízt akarok ezzel tsinálni . . .” ,,Ugj'an azért tsak a’ leg-esméretesebbeket ’s legszüksé-
gesebbeket — is illettem, mert nem annyira a’ ritkaságot, mint az ízlésnek leg-élesebb savát, a’ haszon
vételt néztem, ezt magyaráztam leg-örömestebb, st a’ felosztásokat — is sok heljd a’ haszon vételekbl
vettem, minthogy nem azt néztem, mi szép az Oskolában; hanem mi hasznos az életben . .

.”

,,2. A’ Természetnek mindenik világából, mitsoda haszon származott az emberi, nemzetre, röviden
el-adtam.” (VIII. old.)

,,a) Az Ásványok világába, a’ gazdag kenyeret osztogató Bányász tudománynak els vonásait
Ic-rajzoltam, és a’ ritkább drága kövek rendes árát sok helyen megmondottam.” (IX. old.)

,,. . . Magyar oskoláinkba ez a’ Tudomány bé-tsúszhatna, könny vólna az idk szerint ki-szabni,
kik mitsoda részét tanúlják.” (X. old.)

A ma elszónak vagy bevezetésnek nevezett megszólító részbl vett idézetek ponto-
san rögzítik a könyv célját, irányát, tartalmát, st az iskolákban tanítás módját, didakti-.
kai elveit is.

A tartalom ,,bevezetése” és a tárgyalás is kérdés-felelet alakban van. I. könyv
I. szakasz I. részben a Földön lev természeti dolgokat ,,három világokra” osztja
,,V i 1 á g n a k : nevezem azt, a’ mit a’ Deák Regnumnak nevez, azért mert ezek a dolgok
nem köttettek tsak egy országhoz, hanem az egész világon vágynak el-széledve.” Ez a
f^ö 1 d r a

j
z i világkép akkoriban Európán kívül, csak az Övilág kevéssé ismert és az

Újvilág nagyon hézagos ismereteire vonatkozhatott. Azóta mai földtani szemléle-
tünk a vételen világmindenségre bvült, s annak egyre növeked megismerhetségét
vallja.

A három Világok közül ,,E e g - e 1 s az élet nélkül való Ásvány világa.

,,Ásványnak neveztetnek nem tsak azok a’ dólgok, a ’mellyek a föld Gyomrából ásattatnak ki:

hanem azok is, a’ mellyek nem a’ földbe teremnek ugyan; mint a Gyöngyök, mellyek a’ Tsigákban,
Klárisok, mellyek a’ tengerben. Kövek, mellyek az állatokban; de az Ásványos köveknek termé-
szetekkel bírnak.” ,,Az Ásványok felosztatnak Földre, Higságra, Értzre, Kövekre;
kikért jobbára mászkálni kell a Bértzre.”

,,Ezen fel-osztásban az Ásványoknak nem bels természetire vagj-on a’ figyelmezés, méllyé
a’ mélyebb értelm Kemiások, vagy természet bontzolói értenek inkább; hanem azoknak szemben tnbb
minémségeire, mellyek a’ gj’enge tanúlóknak is szemeik elejekbe tnhetnek.”

Nem kívánjuk részletezni ennek a kétségtelenül els hazai ásvánjdannak ásvány-
leírásait, csak megemlítjük, hogy a nyelvújítás korának megfelelen, az ásványok magyar
néven vannak a föntebbi jellegeikkel, hasznosíthatóságukkal, lelhelyekkel jellemezve.
A magyar ásványnevek legnagyobb része nem ment át közhasználatba s mai szaknyel-
\uinkbe sem. Ezért nem említettük földtani szakszóink történeti vázlatában sem. Az
egyes ásványok földtani szemléletében, egymáshoz! viszonyában, keletkezési körülmé-
nyeiben, valamint a természet él világával és az emberrel való kapcsolatában, kevésbé
sztatikus, mint a werneri mineralógia. Érdekes adatokat közöl a növényi részek kövese-
désérl:

,,Kövekké vált plánták. Találtatnak a természetben illyen kvé váltak, madarak, halak, rákok
giliszták, kígyók, bogarak, tsontok, fák, azoknak levelei. De itt szóllok tsak a’ plántákról. Sókszor
a’ plánták által változnak kövekké, sokszor az él plánták azoktól a’ kövek és föld nemeitl, a’hol neveked-
nek, egész ollyan k és föld formát öltöznek magokra. A’ tiszta vízbe sokká válnak a’ fák kövekké. Mária
Therézia vétetett vólt ki Belgrád melll a’ Trajánus hidjából egy lábat 1774. esztend tájba, de még tsak

egy hüvelykn5TÍre kövesedett meg. De a’ földes helyeken hamarább megesik ez a’ változás, még pedig
nem csak a’ gyenge plántákon; hanem a nagy fákon is.” (45. old.)

Ebben a tömör jellemzésben benne van a korszer földtani szemlélet szerinti

szerv^es élet-anyagú kzetképzdés megállapítása.
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„Végzetre ezen könyvet els Köny\*nek neveztem; mert szándékom, hogy a' még
innen ki-maradott természeti dolgokat, mellyek ezen három világtól meg-különboztettek

,

Természeti Tudománynak nevezeti alatt, el adjam, kivált ha ennek kedvességét tapasz-
talándoni. A’ mellyben szóllani fogok a’ Testnek természetirl, e’ \'ilágnak alkotmányá-
nak rendirl, tzrl, vízrl, levegrl, ezekben esni szokott dolgokról, Tsillagokról sat.”

Sajnálatos, hogy a sokoldalú tudós szerz, ezt a könyvet, ami a mai földtudomá-
nyok egészét adta volna, nem írta meg. Ezért ezt a könyvét föltétlenül az els magyar
eredeti Asványtan-nak kell minsítenünk. Nem iskolakönyv, tehát nem tartozik tan-
könyvtörténeti keretbe. Értékelésébl semmitsem csökkent — ref. lelkész voltából
következ istenhite. Érdekes, hogy hasonló szellem földismereti tudományok alapozását
(geo^aphia, mathematika és physica, agronomia, ásványok természethistoriája) célzó
tankönyvben az Asvánvtan 1842-ben, megelzte Szabó József jegvzetkiadásait is.*

l)r. V.E

Ramdohr, P. — Struiiz,H.: Klockmaiin.s Lehrbuch dér Miiieralogie 15 Auf-
age, F. Enke, Stuttgart, 1967.

A K 1 o c k m a n n -féle ásványtan a szakirodalom egyik legnépszerbb s eddigi
egtöbb kiadást elért tankönyve. K 1 o c k 111 a 11 n , Fr. ásványtana elször 1891-ben
jelent meg és a sikeres kiadvány —• többszöri átdolgozással — tíz kiadást ért meg. A
szerz halála után a ii. kiadás Ramdohr, P. átdolgozásaként 1936-ban jelent meg.
A ,,Klockmann—Ramdohr”-ból 1954-ig még három kiadásra került sor. Jelenleg a
K 1 o c k m a n n-könyv tehát a 15. kiadáshoz érkezett el, melyet Ramdohr, P.

mellett S t r u n z , H. neve is fémjelez.

A több mint 50 íves tankönyv általános része — a jelek szerint — S t r u n z ,

mig a genetikai és rendszertani rész Ramdohr munkája. A könyvnek — a korábbi
kiadáshoz viszonyítva —- nemcsak terjedelme, de struktúrája is jelentsen módosult.
Mhidenekeltt a két frész: az általános és rendszeres ásványtan terjedelmének arányában
van változás: a 820 oldalas tankönyvnek mindössze 47%-a foglalkozik az ásványvilág
rendszeres leírásával. A túlsúly tehát a szilárd-test fizikai sajátságok tárgyalására tolódott
át. Magyarázata az, hogy az ún. klasszikus fejezetek mellett az új vizsgáló módszerek, az
ezekkel elért eredmények mind több és több ismeretanyag közlését igénylik, ami S t r u nz,

H. feldolgozásában még számos, a mineralógiában eddig alig is tárgyalt határtudoniányi
ismerettel teljesedik ki. Az alapos átdolgozás és bvítés ellenére is, szerzk — miként az
elszóban írják —• elégedetlenek egyes fejezetek (a kristályoptika és geokémia) tárgyalás-
módjával és ezek teljes átszövegezését a következ kiadásra tervezik. Jelents tehát az
igény, amit a korszersítés terén könyvükkel szemben támasztanak.

Újszer és didaktikailag figyelemre méltó, hogy szerzk a tankönj'v két frészét

új megfogalmazással különítik el. Az I. frész a ,,Kristallkunde” (= Kristálytan) címet
viseli, ami alapelvszeren azt jelzi, hogy a szilárd- (rendezett) fázisok tananyaga, tehát
lényegesen többet ölel fel, mint az eddigi ,, általános” nüneralógia.

Az els frészen belül figyelmet érdemel az anyag rendezése, illetve csoportosítása.

A kristálygeoraetria két részre különül: egyik a kristály mint kontinuum
(morfológia)

,
a másik a kristály mint diszkontinuum (térrácsgeometria)

címet kapta. így a két fogalom nemcsak világos értelmezést nyer, hanem az eddigi

szembeállítás megfelel egymásutániságban oldódik fel. Mintasszer a kristályalaktan
tömör, de szemléletes tárgyalása, s ahol szükséges, Szerkezeti utalásokkal mutatja be a
32 kristályosztály szimmetriavisszonyait, formasorát, s a fontosabb ikerösszenövések
ismertetésével végzdik a fejezet. — A kristály mint diszkontinuum (térrácsgeometria) c.

fejezetet is elssorban a lényegre szorítkozó tárgyalásmód jellemzi. A tércsoportgeometria
alapelemeinek bemutatása kapcsán a diszkontinuum szimmetriaelemeinek kombinációi-
hoz újszer és jól érthet ábrák csatlakoznak. Külön említést érdemel az a jól meg-
választott tíz térc.soportpélda (84—-85. o.), mely a szimmetriaeleni-kombinációkat
vetületben, ugyanazt rácspontokkal és a mellé írt szimbólumjelekkel egyidejleg mutatja
be. Általában hosszas magyarázat helj^ett jól megválogatott típuspéldáklioz folyamodik,
s a fejezetet a teljes tércsoporttáblázat zárja be.

Csécsi Imre Földünk ’s néhány nevezetesb ásvány rövid természetrajza különös tekintettel a’

felsbb polgári ’s közép tudós iskolák szükségeire. Debreczen, I. 1842. II. 1843. III. 1861. Szabó J.

litografált ásványtani eladásjegyzete 1855 — 57-ben jelent meg.
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A kristálygeometriához függelékként a kristálytani száinitások alapmveleteinek
rö\nd, de a mindenkori gyakorlat igényeit teljesen Icielégit feladat-megoldások vagy erre

szolgáló útmutatások fejezete egészíti ki.

A „Kristallkunde" másik nagy fejezete a kristály kémia, mely ugyancsak
eg\dke a legjobban sikerült átdolgozásoknak. Szabatos fogalmazásban és lehetség szerint
leegyszersítve mutatja be az atomszerkezet, a kötésmódok, koordinációk és szerkezeti

rokonságok ismeretanyagát. Ezt követi a kristályszerkezet típusai c. szakasz, mely mind
beosztásában, mind a példák megválogatásában és ezek ábráinak felsorakoztatásában
is mintaszer kidolgozás, anrit még kiteljesit az itt tárgyalt ,,ötvözettan”, valamint az

(eddig ásványtani tankönyvben nem szerepelt) organikus vegyületek alapszerkezeteinek,
az egyszerbb (paraffin-sorbeli és gyrs) veg\'ületek rácstipusainak ismertetése. A
kristáíykémián belül kerül sor a fázisrendszerek tárgyalására és az ismertebb példák,
diagramok mellett számos új eredménnyel bvült az ismeretanyag. A kristáljmövekedés,
az íkerképzdés, az orientált összenövés (epitaxia), étetés-oldódás, valamint a rácshibák
lényegesebb tipusamak bemutatása zárja a kristálykémia fejezetét. Függelékként csatla-

kozik a vegyi elemzés (hagj'ományos és ríj) módszereinek ismertetése, továbbá egy-két
jól megr’álasztott példán az elemzési eredmények felhasználása, a vegrü képlet és a kris-

tálykéniiai formula számításának praktikum-szer bemutatása. Ezt követen kisebb feje-

zetek keretében sor került még a szilárd —- folyadék határfelület reakciók alapjelenségeire

s ennek kapcsán a flotációs ércdúsitás lényegének ismertetésére is.

A kristálytan harmadik, terjedelmes (iio o.) fejezete a ,,kristály fizik a”,

mely a korszer feldolgozásban nemcsak új ismereteket tartalmaz, hanem újszer meg-
fogalmazásokat és tárgyalásmódot vezet be. Példának emlithet, hogy a srség fogalmát
mindjárt a kristályszerkezetbl számítható röntgensrséggel (Dx) kapcsolja egj'be (s

rámutat a szokásos mérmódszerekkel nyert és a szerkezetbl számított D-értékek gyakori
különbségeinek eredetére). Egészen iíjszer pl. a kristályok elektromos és mágneses saját-

ságainak tárgyalása, hasonlókép a rádioaktivitás, lumineszcencia és a fényabszorpcióra
vonatkozó ismeretek tömör összefoglalása is. A hagyományos kristályoptika a szokásos-

nál lényegesen kisebb terjedelmével: rövid, de szabatos szövegezésével és kitíín ábráival

jelez 11j
megoldást. A kristályfizika fejezetén belül kerül sor — véleményünk szerint

nagyon heh’esen — a röntgenkristallográfiára, mely rö\-id módszertani ismertetés után
kitn vezérfonalat ad a szerkezetmeghatározás célravezetbb fogásaiból. A fejezet a
,,Kristallkunde” rö^id történeti összefoglalásával, ezt követen pedig gazdag (tárgykörök
szerint csoportositott) irodalomjegyzékekéi zárul.

A könyv második része, a ,,i\Iineralkunde” foglalkozik a szorosabb értelemben
vett ásványismerettel. Ennek bevezetjeként 40 oldalas fejezet a geokémiai ismereteket
foglalja össze, majd ezt a földkéreg ásvány- és kzetképz folyamatainak rövid, de minden
lényeges részletet érint áttekintése követi, végül a hasznosítható ásván^kú dúsulások
genetikai rendszerének és a teleptípusok ásván^kdársulásainak ismertetése teljesiti ki azt

a genetikai képet, mely a továbbiakhoz, az ásványfajok leírása kapcsán a lelhely és

keletkezés jellemzéséhez nélkülözhetetlen alapokat jelent. .V leiró részben (ásvánjTend-
szertani lényegileg a korábbi kiadások rendszerezési elvei és beosztása valósul meg.
Feltn az, hogy jelentsen megszaporodott a jellemzésekliez beiktatott kristályszerke-

zet-ábrák száma, valamint az opak ásványok leírásában is számos tanulságos érccsiszo-

lati mikrofotó disziti a szöveget.

A tankönyvhöz befejezésül még két (függelék) fejezet illeszkedik: a nevesebb
ásványlelhelyek ismertetése betrendben és a sorszámmal ellátott lelhely neve után
rö^dd genetikai jellemzés, majd az ^ván\dársulás fontosabb tagjamak felsorolása követ-
kezik. Hasznos, s esetenként nagyoimnegkönn^útheti ez a megoldás az ismeretek kibvíté-
sét, illetve rögzítését, de mégis meggondolandó a ,,híresebb” lelhelyek ilyen célú kieme-
lése vág}’ elkülönítése (nem említve azt, hogy a 109 felsorolt lelhely közé a Kárpátok
övezetébl egyedül — a már javarészt kimerült — romániai bánáti Öra\'ica került be a

,,A'ilághíres” érctelepek sorába). Szerencsésebb újításként kell azonban üdvözölnünk az

utolsó fejezetet, mely rö\'id összesítésben tárgyalja a hasznosítható ásványi nyersanyago-
kat, a felhasználás és termelési adatok kíséretében !

A legújabb Klockman n-könw értékét nagyban emeli a már említett nagy
gonddal és igényességgel készült bséges ábraanyag. Különösképpen a vonalas rajzok,

a számos iij és eredeti ábrázolásmód szinte példaképül állítható a hasonló vállalkozások

elé. Külön figyehnet érdemel a távlati kristáhTajzok mögé húzott horizont-vonal, mely
nemcsak a térhatást növeli, hanem egyben elejét veszi a nyomdai tördelés alkalmával
(oly gyakori) hibás vág}’ ferde klisé-állításnak.

A tudományok rohamos fejldése napjainkban mind nagyobb feladatot ró a tan-

könj-vek szerzire. Az ismeretek gyarapodása elkerülhetetlenül tananyagbvülést jelent.



Hírek — ismertetések 307

Azonban a terjedelem nem lehet korlátlan, tehát kell mértéktartásra van szükség:
egyrészt csakis azt és annyit vehetünk fel az új ismeretekbl, ami valóban már tananyaggá
érett, másrészt a továbbra is nélkülözhetetlen ,,régi" alapismereti anyagot lehetség szerint

römditeni, minden ma már felesleges részletezés elhagyásával tömöriteni kell. Az üj
,,Klockmann” ezen követelmények megv'alósitásának lehet mintája, s az utóbbi évek
eg}dk legsikerültebb kiadványa. Tematikájában kissé sokat-ölelnek, zsúfoltnak tnik,
ezt azonban kellleg kiegyensúlyozza a könyv egészében megnyilatkozó helyes mérték-
tartás, a b és kitn ábraanyag, a világos és tömör fogalmazás. Rgyben a tankönyv ala-

pos tájékoztatással szolgál arról a jelents fejldésrl is, mely a kristályos állapotú anyag
sajátságainak megismerésében és az ílsványtani vizsgálódások terén az utóbbi évtizedek
.során végbement.

Sztrókay

Kiihn— Festschrift. (Szerk. : Ba.hmayer F. és Zapfe H.) 480 o., 75 ábra, 77
tábla. Üsterreichische Paláontologische Gesellschaft, Wien 1967.

Társulatunk tiszteleti tagja, K ü h n üt h m a r professzor 75-ik születésnajjjára

jelent meg az 1966-bau alapított Osztrák üslén}’tani Társulat els kiadványa. A pompás
kötet nemcsak az ünnepelthez méltó megemlékezés, hanem egyúttal keresztmetszet az
Ausztriában folyó slénytani kutatásokról is.

A Szerkesztk elszava után, ugyancsak a két Szerkeszt tollából K ü h n O.
életrajzát olvashatjuk és 161 cimet magában foglaló szakirodalmi munkásságának jegy-
zékét. BachmayerF. ésBinder H. a Bécsi-medencébl elkerült fosszilis gyöngyö-
ket ismerteti 9 táblával,^ irodalmukban Kutassy E). és Tas nádi Kubacska
A. munkáit is említve. Érdekesek a Congeriákból említett és a szabadon talált gyöngy-
szemek. Bach 111 ayer F. ésVauicek W. Krenis környékérl perui korú rovar-
maradványokat ismertetnek. B i n d e r H. és S t e i n i g e r F. a Komeuburg környéki
kárpáti szériából elkerült Amphiura (?) kühni n. sp. leírását adja. —-Daxner G. a
Bécsi-medence pannonjában talált Cricetodon-ié\é\L&t írja le, köztük a Megacricetodon
(Mesocricetodon n. subg.) minutus n. sp.-t. Daxner G. és E' e

j
f a r O. cikke kimutatja,

hogj’ a Treucsén környékén talált és Alilepus dietrichi F e j
f a r néven leírt alak a Plio-

pentalagHS genusba tartozik. Örvendetes módon ezen tanulmány irodalomjegyzékében
is találkozunk magyar kutatók (Kormos T. és K r e t z o i M.) névéinél. F 1 ü g e 1

H. W. a szilur —• devon-határ korallfaimáival foglalkozva megállapítja, hogy a szilurra

jellemz korallok legnagyobb része csak a siegeni emeletben hal ki, míg a devonra jellem-

zek a lochkowi emelet alján jelentkeznek. így a szilur — devon-határ megvonása a
lochkowi emelet alján a korallfauna szempontjából helyesnek mondható. Jeletzky
J. A. és Z a p f e H. a zlambachi márgarétegek belsv^ázas és orthoceroid Cephalopodáiról
közölnek 4 táblával illusztrált igen tartalmas tanulmányt. A belsvázas lábasfejek sorá-

ból a Prographulariákon kívül az Austroteiithis kiiehni n. g., n. sp. alapos leírását adják.
A külsvázasok közül az Orthocerida rend egy meghatározhatatlan, új családot és genust
képvisel alakját ismertetik (ábrákkal is) és foglalkoznak a zlamlrachi rétegekbl elkerült
Trematoceras cfr. triadicmn-m^X is. K a h 1 e r F. és G. a Fusulinidák rendszertanával fog-

lalkozva, a Fusiilinida rendet 9 családra osztja (a Polydiexodiniae és az új Chnsenellinae

alcsaládot két külön bizonytalan családba sorozva) . A Fusulinidák rendszerezésével kap-
csolatos nehézségeket nagyon sokoldalú megvilágításban tárgyalja a mélyreható tanul-
mány. Kamptner E. a mászvázas Flagellatáknak az Atlanti-óceán déli medencéje
mélytengeri iszapjából még a Challenge r-expedíció során elkerült maradványait
írja le és ábrázolja 24 táblán és 30 szöv'egközti képen. Fényképeinek jó része elektronmik-
roszkópi fölvétel. Eollmann El. A. a kelet-alpesi felskréta Trochactaeon maradvá-
nyainak feldolgozása során az Actaeonellidae család törzsfejldési viszonyait tárgyalja.

Irodalomjegyzékében a magyarok közül B e n k n é C z a b a 1 a y L. és H o
j
n o s

R. nevével találkozunk. A munkához 4 tábla rajz és 5 tábla fénykép járul. Az értékes

rendszertani részt megelz általános szempontokat tárgyaló rész sokoldahi gondos
vizsgálatával messzemen dicséretet érdemel, csakúgy, mint a törzsfejldési vonalak
tisztázása. K u n z B. W. D. dolgozata Ybbsitz környékérl származó felsdogger faunát
ismertet. A magyarok közül K a s z a p A. és L ó c z y D. nevével találkozunk irodalom-
jegyzékében. M o s 1

1

e r H. alsószilurbeli Conodontákat ismertet a Kitzbühli Alpesek-
bl. Két új alakja közül az Aulacognatus kiiehni n. g., n. sp.-t a jubiláns tiszteletére nevezte
el. A J á n o s s y D.-tl bevezetett európai Hystrix-srAat fogalmához INI o 1 1

1

'SÍ. szolgál-

tat fontos új adatot a Repolust-barlangból és összehasonlítja a Repolust-barlang faunáját
a Lambreclit Kálmán- és a Veternica-barlangéval. Az irodalomjegyzékben a magyar
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kutatók közül Jánossy D., Kormos T. és Kretzoi M. munkáit idézi.

N i k o 1 o Y I. és T li e n i u s E. egy fiatal Schizochoerns állkapocsról számol be, amelyet
Nesebar környékének (Bulgária) besszarábiai rétegeiben találtak. P a p p A. az aderklaai
slir puhatestit ismerteti (Laaer Serie = kárpátién). A limnikus üledékben Congevia cfr.

antecroatica, C. neumayri, Brotia (Tinnyea) escheri escheri, Hydvobia sp., Euchilus sp.,

Cepaea silvana silvana és Cepaea sp. volt meghatározható. S c h m i d M. E. Sooss kör-
nyékének badeni agyagjából ir le két új planktonbeli Fóraminiférát: Globigerinoides kuehni
n. sp. és Globigerinopsis grilli n. sp. néven. S i e b e r R. és W e i n f n r t e r E. az anszt-
riai gosaui rétegek alsó szintjeibl származó Otolithusokat ismertetik (i tábla rajzzal).

Thenius E. a Rohrbach környéki pliocén konglomerátumból ismert ragadozó és patás
emlsök nyomait dolgozta föl az t jellemz alapossággal és analitikus elmélyültséggel.
Magyar szerz nevével (K u b a c s k a A.) ebben a tanulmányban is találkozunk.
W e i n f u r t e r E. St. Veit környékének középsmiocén koni Otolithusait tanulmá-
nyozta. Egy új faja van, amelyet a jubilánsról nevezett el(? Smerdis kühni n. sp.).

\V i 1

1

e—J a n o s c h e k U. az eocénbeli Globorotalia aragonesis két alfaja (aragonensis
és caucasica

)

közötti elhatárolás kérdésével foglalkozik. Z a p f e H. a Lajta-hegység
területérl ,,alsószamiata kori lajtamészkbl” egy Ancylotherium két ujjpercét Írja le.

A kötet utolsó tanulmánya ugyancsak Z a p f e H.-tól származik. A kitn monográfia
az észak-alpesi zátonyképzdmények slénytanához szolgáltat biosztratigráfiailag és
faciológiailag is korszeren, mélyrehatóan és megbízhatóan elemzett faunisztikai adato-
kat. Irodalomjegyzékében a magyar szerzk közül Kutassy E. munkáit említi.

A tartalmas és valóban értékes tanulmányokat közl, szép kiállítású és csaknem
csupa kitn táblamelléklettel ellátott kötet arról gyz meg, hogy az osztrák paleontoló-
gnsok sora sok kitn fiatal kutatóval gyarapodott. A mai osztrák paleontológia ezzel

az alapos és sok esetben kimagaslóan értékes tanulmányokkal jelentkez kötettel h
maradt a régi és nagy hagyományokhoz. A témák változatossága és korszersége mellett
meglep a neogén malakológia ers háttérbe szorulása. Örvendetes tény, hogy a magyar-
országi szakirodalom is komoly arányú és széles skálájú felhasználást nyert, amint az az
irodalomjegyzékekbl kitnik.

Tisztelettel köszöntjük K ü li n O. professzort jnbileuma és az Osztrák Paleonto-
lógiái Tár-sulatot els kiadványának megjelenése alkalmából.

B o g s c h L.

Fortschritte in dér Geologie von Rheinland und Westfalen Bd. 13. Zut Geologie des nordwest*
deutschen Steinkohlengebirges (Az észak-nyugatnémet feketekszén terület földtana).

Krefeld, 1966/67.

Az ismert kiadványsorozat immár 13. kötete a megszokott szép kivitelében és

kiváló, bséges illusztrációk kíséretében jelent meg.
E kötet voltaképpen három könyvbl áll, kett szövegrészt, a harmadik a térkép-

és szelvénymellékleteket tartalmazza. Terjedelme 1470 oldal, 29 nagy alakú rajz mellék-
lettel.

Az els rész témái a Ruhrvidéki karbon tengeri kifejldés szintjeinek fauna és

fáciesvizsgálata, a növénymaradványok morfológiai és rendszertani leírása és sztratig-

ráfiai értékelése körül csoportosulnak.
A második rész a kszéntelepek spóramzsgálatának és szénkzettani tanulmányo-

zásának eredményeit, a mellékkzetek petrográfiai és üledéktani viszonyait tartalmazza,
valamint a telepek azonosításának és tektonikájának problémáit tárgyalja. Számunkra
—a metodikai vonatkozásokon kívül — elssorban a karbon-perm határon kimutatott és

leírt spórák együttese lehet érdekes.

A hatalmas anyag részletes ismertetésére természetesen nem lehet módunk, ezért

elssorban a figyelmet kívántuk csak az újabb kiadványra felhívni.

é g h n é

Batton, G., Bonnefille, R.,Boureau, E., Danze — Corsin, P.,
Jekhowsky, B de: Paléobctanique Sabarienne (Centre National de la Recherche
Scientifiqne, Paris, 1965).

Észak-Afrika mai trópu.si szárazulatán, a tulajdonképpeni Szahara területének

gv'ér flórájával szemben, a karbontól kezdve a mezozoikum végéig többszörösen letarolt

különböz szárazföldi térszínen, jellemz faunaelemeken kívül, viszonylag gazdag flóra-
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tenyészet is volt. Ezek több helyrl származó g)-üjtések egyesített összehasonlító leírását

adja ez a nagyon szép kiállítású monográfia-együttes. Az öt tanulmányból fként az els,
B a 1

1

o n : Contribution á l’étude Anatomique et Biostratigraphique de la h'lore du
Continental Intercalaire Saharien” c. a moszkvai emelettl a cenománíg bezárólag ter-

jed ,,interkaláris” szárazföldi szakaszokat összegez triász, jura és alsókréta szárazulat!
helyzetképet tárgyaló részletes ismertetés, tanulságos számunkra is. A hercini mozgások
után és a cenomáu transzgresszió eltti szárazulat! képzdményeinek kifejldési jellegeivel,

illetleg flóramaradványainak eddig ismert lelhelyek szerinti leirásával. A legelterjed-

tebb növényi fossziliák teljesen kovásodott módon, néhol (Kamerun) valóságos kövesült
erdre utalnak. Általában azonban többnyire kisebb-nagyobb darabokra töredeztek,
koptatottak, ^dzi úton is görgetett kavicsok alakjában tenyészi helyükrl messze terü-
letekre eljutottak. A kovásodás növényi eredetüket, sejtszöveteik mikroszkópi szerkezetét
jól megtartotta, sokszor azonban újrakristályosodással deformálta, st gyakran csak
kbél alakban slénytani vizsgálatra alkalmatlanná váltak. A leírt Araucaria- és egyes
Podocarpia-té\é)í faszöveti jellegekben részben a kezdetleges paleozóos alakokra utalnak,
másrészt szórványos állapotban a Podocarpia-télé^ egyes fejlett családjaira emlékeztet-
nek. Ezek a fás szöveti jellegek a mezozoikum Araucarioxylon- és Protophyllodadoxylon-
félék gyakori hasonló faszöveti jellegeit mutatják. ^lai elterjedésben nagyon szk terü-
leteken, csaknem kizárólag Indomalájiában otthonosak, néhány alak Dél-Amerikában
is él. Ezek szerint az észak-afrikai szaharai területrész a jelzett földtani idszakokban ned-
ves éghajlatú volt. A mezozóos flóra kétségtelenül a mainál forróbb, nedvesebb éghaj-
latot jelez.

A kovásodott fák szétszórtsága, törmelék és koptatott darabokban való elter-

jedése teljes egészében igazolja a magyarországi kovásodott famaradványokra vonatkozó
ilyen irányú megállapitásainkat, a Duna mai hordalékáig terjed szállitottsággal, s leg-

különbözbb korú képzdmények másodlagos lelhelyeinek korkérdéseivel. A kovásodás
üledékföldtani — geokémiai módjával a monográfia nem foglalkozik.

V . e.

Radulesco, C., Sámson, P., Mihail á, N et Kovács, A.: Contributions á

I la connaissance des faunes de Mammiféres pléistocénes de la Dépression de Brasov (Ruma-
. nie) (Adatok a brassóimedence emlsfaunájának ismeretéhez.) Eiszeitalter imd Gegen-
wart. Bánd i6, Öhringen 1966. 17 ábrával, 4 táblával és 9 táblázattal.

A brassó-háromszéki medencerendszert kitölt fiatal üledékek kortan! viszonyát
egy évszázad óta \ritatják.

(
H e r b i c h, Fr. Róth D., Lrenthey I.,

Schlosser M., Halaváts Gy.
,
Jekelius E., Kormos T., Kretzoi

M., Gaál I., Liteanu, E.)
A bukaresti ,,E. Racovitá” Barlangkutató Intézet és a sepsiszentgyörgyi Tar-

tományi (volt Székely Nemzeti) Múzeum kutatóinak e munkáját az utóbbi két évtized-
ben kikerült és részben a régebbi szakirodalomban említett de általuk újraértékelt és ha-
tározott emlsfauna alapján (amelynek kizárólagos korjelz szerepet tulajdonítanak)
szintezi a medence rétegösszleteit, párhuzamositja a korábbi csoportosításokkal (Jeke-
lius, E. 1932, Liteanu, E. 1962).

Részletes leírását adja az eddigi faunalistákban nem szerepl fajoknak. (Dicerorhi-

,
nus cf. megarhinus (De Christ), Tapirus cf. arernensis (Dev. et Bouill),

,
Propotamocherus cf. provinciális

(
G e r . ) ,

Pros palax priscus
(
N e h r

) ,
Archidiscodon

I
meridionalis

(
N e s t i

)

,
Equus mosbachensis (v. R e i c h )

. Újabb paleo-fiziológiai

I adatokat közöl. A medence mezozóos (kréta) aljzatára települt bárót—köpeci és ilyefalvi
' lignites telepeket az alsópleisztocénbe (villafrankai)

, míg az Ersd, Árapatak, Nyáras-
patak. Földvár, Szászveresmart, valamint a Sepsiszentgyörgy környéki agyagot, homokot
és kavicsot a középs- és felspleisztocénbe helyezik.

A munka különös értéke a szétszórt semís leletek egybegyjtése, lijraértékelése.

Vitaindító e medencerendszer és az intra-extra kárpáti, hasonló kifejldés medencék
pliocén—pleisztocén határkérdésében.

Kisgyörgy Zoltán
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MexaJi-ibi B ocaAOMHbix TOJiiyax. I. {1964) — II. (1965) — III. (1966) (Fémek az üledé-
kes kzetösszletekben)

A köim3'en kezelliet, jó formátumú kézikö^^’^'so^ozat, amehmek fszerkesztje
P u s z t o V a 1 o V akadémikus, és fejezeteit az egyes elemek geokémiájának és telep-

tanának legjobb szovjet szakemberei Írták, nélkülözhetetlen a hazai geokémiai kutatás-
ban közremködk számára.

Az elemeket gyakorlati-teleptani szempontból csoportosították, és általában
minden elemet külön fejezetben ismertetnek.

Az els kötet, illetve az egész sorozat bevezetjében P u s z t o v a 1 o v hang-
súlx'ozza az üledékes lelheh’ek jelentségét. Diagrammot mellékel, ameh’^bl kitnik,
ho.g3’ a jelenlegi xlágkészletek megoszlásában csak a Cr és Pb—Zn esetében nem az üle-

dékes telepek az uralkodók.
A sorozat felépítése a következ: ,

I. kötet. I. Fekete fémek:
Vas
Mangán
Króm
Titán

2

.

Színes és könn5* fémek:
Alumínium
Magnézium
Stroncium
Bárium
lyitium — Rubidium — Cézium
Berillium
Szkandium

II. kötet./. Színes nehézfémek:
Réz
Ólom és cink
Antimon
Nikkel

2 . Kismennviségü és ritka fémek:
Ón
Higany
Kobalt
Bizmut
Molibdén
Wolfrám
Vanadium
Cirkónium — Hafnium
Tantál — Xiobium

II. kötet./. Nemes fémek:
Aranj'
Ezüst
Platina

2 . Rádioaktiv elemek:
Uránium
Rádium
Tórium

3 . Szórt elemek:
Kadmium
Indium
Gallium
Tallium
Rénium
Germánium
Jód

4 . Ritka földfémek

A fejezetek felépítése általában a következ: megadják az elem kémiai és geoké-

miai állandóit és vázolják szerepét az exogén foh amatokban. Utána tömören, de n^den
lényeges sajátosságra kitérve ismertetik fbb ásvánj’ait. Ezután az elem érceit és el-

fordulásuk teleptani xdszonx’ait tárgyalják. Kitérnek a teleptípusok részletezésére is.
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A következ genetikai osztályozást alkalmazzák:
1. Mállás! kérgek telepei

2. Üledékes telepek

j. Effuziv — üledékes telepek

4. Metamorf — üledékes telepek
Az I. tipuson belül megkülönböztetik a maradék- (reziduális) és infiltrációs tele-

peket.

A 2. típusnál fáciesenként vizsgálják és osztályozzák a lelhelyeket. Különös
fig>’elmet fordítanak a dia — epigenetikus és a torlatos elfordulások ismertetésére.

A továbbiakban az eg^^es elemek nemzetgazdasági jelentségét vázolják. Itt a fel-

használás módját, a világtermelés adatait, területi és idbeli megoszlását stb. találhatjuk.
Egyes elemeknél a további kutatások feladataira is kitérnek. IMinden fejezetet

külön irodalomjegyzék egészít ki.

Horváth I. — Ság I/.

VcnexH na.rieoHTOjiorHH b Cobctckom Coiose sa 50 jier. (A paleontológia eredményei a
Szovjetimióban 1917— 1967) (Paleolitok Zsumal, 4/1967, Moszkva)

A Xagy Októberi Forradalom 50- éves évfordulója alkalmából a SZU Tudományos
Akadémiája paleontológia! folyóirata, a ,,Paleontologicseszkij Zsurnal” 1967. évi 4.

számában összefoglalja a szovjet paleontológia eredményeit a legutóbbi 50 év folyamán.
Az els lépés a tudományos dolgozók képzése terén a forradalom után niegszám-

lálliatatlan új közép- és felsoktatási intézmény alapítása volt. INIa az egész világ tudomá-
I nyos munkásainak egynegyede (több mint 175 ezer) a Szovjetimióban mködik, ezek
I között világxdszonylatban is kimagasló tudósok.

A forradalom után meginduló nagyszabású fejldés alapjául tennészetesen a ré-

gebbi orosz geológusok és paleontológusok munkája szolgált. Ezek között kimagasló
egyéniségek akadtak, mmt Kovalevszkij V. O., Karpinszkij A. P.,

C s e r n ü s e V F. X., A 11 d r u s z o v X". I., P a v 1 o v A. P. és mások, akik már az
evolúciós, darvinista irányzat hívei voltak.

Az ötéves tervek megvalósítása, az ipar ugrásszer fejldése mmd nagyobb kiter-

jedés ásványi nyersanyagkutatást tett szükségessé, ami tennészetesen a paleontológiái
kutatások fejlesztését is meggyorsította. A paleontológia szolgáltatta a geológia számára
a bicsztratigráfiai alapot, ami egjaészt ter^'szerfí specializálódáshoz, másrészt a paleon-
tológusok számának növekedéséhez vezetett. A munka folyamán olyan vij smarad-
vány-csoportok kerültek eltérbe, amelyekkel régebben nem foglalkoztak (Foramini-
ferák, Ostracodák, spóra-pollen stb.). Érdekes új jelenség, hogy a paleontológia mind
szorosabb kapcsolatba került a biológiával. ^Megalakult a Paleontológiái Intézet, amely
1936-ban a SZU Tudományos Akadémiája Biológiai Tudományok Osztályának kötelé-
kébe került. Els igazgatója Borisz jak A. A. volt. Ugyanezen irányzat másik
kimagasló mvelje, a Grúz Tudományos Akadémia Paleobiológiai Intézetének igazga-

I

tója: D a vitás vili L. S. Szorgalmas munka folyt ugyancsak szoros kapcsolatban
' a gyakorlati feladatokkal az egyes köztársaságok akadénáinak és egyetemeinek kutató-
I intézeteiben is.

, A paleontológiái kutatások jobb szervezésében, a paleontológusok szerepének

I

emelésében az ország kulturális és gazdasági életében nagy lendületet és segítséget nyrij-

tott az Országos Paleontológia! Társaság és a Természetvizsgálók Moszkvai Társasága,
valarmnt az 1959-ben meginduló folyóirat, a ,,Paleontologicseszkij Zsumal”. A szovjet
hatalom éveiben a paleontológiái kutatások módszere is gyökeresen megváltozott. Mig
régebben geológusok g>úijtötték be az slénjdani anyagot is, amelyet azután a paleon-
toló^sok dolgoztak fel, újabban maguk a paleontológusok mentek ki a terepre, gyjtöt-
ték össze a kövületeket és a tervszerííen összeválogatott anyag alapján születtek meg
egymásután a nagyszabású slénytani szakmunkák. Két nagyszabású expedíciót szer-

veztek az ország határain is túl, az egyik a Mongol Xépköztársaság területén (1946

—

1949) kréta és paleogén gerinceseket, a másik a Kínai Xépköztársaság északi részén

(19,59—1960) mezo-kainozoós gerinces maradványokat tárt fel.

A Paleontológiái Intézettel szoros kapcsolatban álló Paleontológiái IMúzeum 1930-
ban üeningrádban, majd 1935-tl fogva Moszkvában mködik. Fképpen gerinces gyj-
teménye xlághír. Munkatársai részt vesznek az Intézet tervszer munkájában is.

A Múzeum régi épülete idközben szknek bizonyult, az új nagj’szabású épület tervezése
és építése folyamatban van.
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Helyszke miatt nem áll módunkban itt ismertetni az egyes smaradvány-cso-
portok kutatásában és feldolgozásában elért szovjet eredményeket, a szakemberek
munkásságát. A Szovjetunióban ma él és mköd paleontológusok száma több mint
százszorosa a forradalom elttinek. Mig régen a paleontológus magányos tudós volt,

aki valamilyen esetleges anyagot dolgozott fel, ma nagy koUektivák mködnek, akik-
nek rendelkezésére tervszeren gyjtött, hatalmas anyag áll.

A szovjet paleontológusok — kiindulva a haladó orosz paleontológusok mvmká-
ból — megalkották a paleontológia! tudományok enciklopédiáját: ,,A paleontológia
alapjai” sorozatot (Osznovü paleontologii)

.

Az elmélet és gyakorlat egysége, amely a szovjet paleontológiában teljes mérték-
ben megvalósult, talán a legnagyobb eredménye a szovjet paleontológusoknak.

K i 1 é n y i Istvánn

Noéi, D.: Sur les Coccolithes du Jurassique européen et d’Afrique du Nord. Essai de classifi-

cation des Coccolithes fossiles (Az európai és észak-afrikai jura kokkolitjairól. A fosszi-

lis kokkolitok rendszerezési kisérlete.) Éditions du Centre National de la Recherche
Scientifique. Paris, 1965., pp. i—209., Pl. I — XXIX. Ara 98 francia frank.

vSajnos csak kissé késve ismertethetem ezt az igen szép kiállitású — konvencionális
cim, de — rendkívüli jelentség mikropaleontológiai munkát.

Mlle Noéi olyan földtörténeti képzdményeken tanulmányozta az ultramik-
rofossUiumok jelzett csoportját, amelyekre vonatkozóan az eddig végzett kutatások egyál-
talán nem voltak biztatóak, hanem határozottan elakadtak.

A munka nyolc fejezetre oszlik. Az els rövid történeti áttekintést ad az eddigi
kísérletekrl. A másodikban szerz a jelenlegi kokkolitoforidák biológiáját tárgyalja,
különös tekintettel a szaporodásra — és ew'el kapcsolatban az esetleges kétalakúságra,
ivadékváltásra, valamint a kokkohtok kiválasztására. Majd a harmadik fejezetben a tanul-
mányozott anyagot ismerteti rétegtani és elfordulási szempontokból.

Egyik legfontosabb fejezete a mnek a negyedik, ahol a minták elkészítését írja

le a szerz optikai és elektronmikroszkópiái \dzsgálatok céljaira.

Az ötödik fejezetben tárja elénk, —- részletes leírásban —
,
a kokkolitoforidákra

felállított új rendszerét. Elször a fosszilis faj fogalmát tárgyalja. Véleménye szerint
ez csak tipológiai jelleg lehet, legalábbis ismereteink jelenlegi szakaszában. Négy új
családba osztja be a kokkolitoforidákat, tizennégy új nemzetséggel. A fejezet végén
a bizonytalan rendszertani helyzet csoportokat — köztük a nannokonidákat — ismer-
teti.

A hatodik fejezet a rétegtani elterjedésre vonatkozik.

Jóval nagyobb szerepet játszottak a kokkolitoforidák a meszes tengeri üledékek
képzdésében, mint ahogyan azt eddig véltük. Szerznek ez a legfontosabb megállapí-
tása a hetedik fejezetben.

Végül a nyolcadik fejezetben az elért eredmények áttekintésére kerül sor.

A tárgykörre vonatkozó csaknem teljes irodalmi jegyzék egészíti ki a munkát.
Külön ki kell emelnem a könyvet esztétikailag is díszít nyolcvan szövegközti

ábrát — mely térbelileg mutat be kokkolitokat — és a huszonkilenc ketts táblának
kettszázkilencvenegy elektronmikrográfiáját. Utóbbiak nagyítása eléri a hatvanezer-
szerest is.

Szerz az optikai és elektronmikroszkópiái vizsgálatok együttes alkalmazását
javasolja. Kétségtelen azonban, hogy lényegében az új technikai elkészít módszerek
azok, amelyek biztosítják a kokkolitok térbeli vizsgálatát elektronmikroszkóp alatt és

teszik lehetvé megfelel nagyítások elérését. Legfontosabb az i'm. ,,lenyomatok” készítése

és ezeknek áthatoíhatóvá tétele az elektronok részére. Erre a célra szerz germániumot
és szént alkalmazott.

A Mlle Noéi munkájában elért eredmények útmutatással szolgálhatnak hazai
—

- túlnyomóan ,,pelágikus” kifejldés — júra képzdményeink mikropaleontológiai

tanulmányozására olyan rétegtani szintek ^’iszonylatában is ahol, egyéb mikrofossziliu-

mok hiánvoznak.
S z t s Endre
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M o u I 1 a d e M. ; Étude stratigraphique el micropaléoiitolgique du Crétacé inférieur de a
„Fssé vocontienne”. (A ,,Voconsi-árok” alsókrétájáiiak rétegtani és inikropaleoiitológiai
tanulmánya.) Documents des Laboratoires de Géologie de la I-'aculté des Sciences de
Lyon. X’ 15. Fasc. i

—

z. 1966., pp. i—369.. 27 textfig., 17 j)l. liors-texte.

Szerz mintaszer alapossággal mutatja be a Voconsi-árok alsókréta képzdmé-
nyein végzett rétegtani és niikropaleontológiai tanulmányainak eredményeit.

A niikrofossziliumok kiszabaditását újabb, a kzet\ászonyoknak megfelelbb,
módszerekkel végezte. így apróbb részletelenieket is sikerült a rátapadt kzetanyagtól
megtisztítani és a vizsgálatok részére hozzáférhetvé tenni.

Szerz a felsvalangini emelettl az albai emeletig bezárólag terjed rétegsort
tanulmányozta. (Az alsókréta mélyebb képzdményeivel és a jura — kréta határ kér-
désével másik szerz foglalkozott.)

Rétegtani kiértékelés szempontjából alapveten helyes szerznek az az elve,
miszerint a fölismert Foraminifera-zónákat a Voconsi-árok klasszikus Ammonites-
zónáival igyekezett párhuzaniosítani.

A felállított Foraminifera-zónák azonban két szempontból bírálat alá vonhatók.
Elször is szerz ,,vegyes zónációt” állitott fel, amelyben váltakoznak bentosz és plankton
Foraminiferákkal jellemzett zónák. Helyesebb lett volna egy egységes bentosz Foraminife-
ra-zónációt adni a teljes ^’izsgált rétegsorra. A barémei emelettl, — ahol a plankton
Foraminiferák megjelennek —

,
fölfelé pedig külön plankton Foraminifera-zónációt

lehetett volna felállítani, elbbivel párhuzamba vonva. Másodszor pedig nem egészen
helyes szerznek az a felfogása sem, mely szerint a zónák felállításában és elnevezésében
nem az egyes fajok megjelenését veszi figyelembe. így jóval a faj megjelenése feletti

szintekben nevez meg egy zónát arról. Ez a zónabeosztás nem áll összhangban a törzs-
fejldési alapon álló biosztratigráfiai meggondolással.

Külön meg kell említenünk szerz értelmezését a ,,vraconnei emelet” rétegtani
helyzetérl. Szerinte ez az ,,emelet” az alsókrétába, egy kiszélesített ,, albai emelet”
fels részébe tartozik, melynek Ammonites- és Foraminifera-zónái: a) Puzosia paronai;
Planomalina biixtorfi és b) Turrilites bergeri — Zelayidites dozei; Schackoina moliniensis.

A Rotalipora appeninica (R e n z) a ,,\naconnei emelet” alján megjelenik. Ez az értel-

mezés az eddigiekkel szemben ellentétben áll mind az említett A mmonites-ío-^ck, mind
pedig a R. appeninica (R e n z) rétegtani szerepére vonatkozóan. Ugyanis ezeket a ceno-
máni emeletre tartották jellemznek. A kérdés eldöntésében a ,,vraconnei emelet” és a
cenománi emelet sztratotípusainak a \dzsgálata lesz dönt.

Szerz kezdeményez jelleg tanulmánya igen nagy érdem. A \"oconsi-árok
és környékének nagy vastagságú, teljes kifejldés, pelágikns üledéksorai azonban nem-
csak az alsókréta, hanem a jura szempontjából is igen fontosak. Az ilyen teljes medence-
rétegsorok alkalmasak ugyanis új biosztratigráfia egységek sztratotípusainak felállítá-

sára, szemben az eddigi biosztratigráfiai egységek sekéhriengeri, gjmkran hiányos vagy
fáciesváltozásokkal tarkított üledéksoraivaí.

Hazai használatra is igen fontos ez a munka. Alsókréta képzdményeink fáciesei

azonosak vagy legalábbis hasonlóak a \'oconsi-árokból és környékérl ismertekhez.

S i d ó M. — S z t s E

.

Cicha, I. — Senes J. — Tejkai J.: Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozán
dér Zentralen Paratethys. Bd. I. M3 . Kárpátién. Vydavatelstvo .Slovenskej Akademie á'ied

,

Bratislava. 1967.

Ez a nag^rierjedelm és alapos tanulmány els tagja annak a sorozatnak, amely
a Paratethys miocén kifejldéseinek újravizsgálatát és új sztratotípusok kijelölését tzte
célul. A kötet csak a Kelet-alpi—Kárpáti térséggel — mint az európai bioprovinciák
egyik tagjával — foglalkozik. És e terület miocén rétegsoraiból a ,,kárpáti sorozatot”,
mint idegységet: a karpatient ragadja ki, melyet feltételesen a s. s. helvéti és a s. s.

tortonai emelet közé helyez, ezekkel egyenl rangban.
A 312 oldalnyi és 57 táblából álló tanulmány 3 ffejezetre oszlik.

Az I. ffejezet általánosságban kronosztratigrafiai alapfogalmakat tárg3’al.

Ezen belül a ,,nyílt"rétegtani rendszer szükségességét indokolja. Eszerint amiocénen
belül rétegsorok vannak, amelyeket betkkel és számokkal jelöl. E sorozatok csak rész-

ben fedik a régi emeleteket idben. A számok az emeletekre, indexeik: a betk pedig
üledékhézagra, vagy' ismert, esetleg még ismeretlen üledéksorokra vonatkoznak.

9 Földtani Közlöny
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Majd a neosztratotípusok felállításának szükségességét indokolva leírja az ezzel

szemben fennálló követelményeket. A holosztratotípusok mellett faciosztratotípusokat
is felállít, melyek az illet üledékgyjt kifejldéseinek sokféleségét tükrözik \dssza.

Ezek elrebocsátása után az Alpi-Kárpáti térség miocénjének taglalását adja
indexjelöléssel. Röviden ismerteti az egységek földtörténeti mozzanatait, kitölti ezeket
rétegsorokkal, és ezt a taglalást összehasonlitja a régi emeletnevekkel.

A II. ffejezet a miocén új emeletével (M^. kárpátién), az emeletet kitölt réteg-
sorral (kárpáti sorozat) és ennek sztratotípusaival foglalkozik.

A kárpátién a miocén azon idtartamát kép\’iseli, amely id a helvéti tagozat
végét jelz Rzehakia (Oncophora) tartalmú rétegek leülepedése óta telt el az Orbulina-
félék els fellépéséig, az alsótortonaüg. A kárpátién fels részébe esik a világviszonylat-
ban is elterjedt Globigerinoides bisphaericus zóna.

A kárpátién tengeri kifejldés és több, mint 2000 m vastag összlet. A karpatient
kitölt rétegsorozatot; a kárpáti sorozatot röviden ismerteti medencénként lithológiai

és paleontológiái szempontból: a Xj’ugati Kárpátok elsüllyedékében, a Bécsi-medence
szlovákiai részében, a n}mgat kárpáti Dima-medencében (amely tulajdonképpen Pöstyén
környéke) és innen egy feltételezett DK-i sávban csatlakozik az ún. dél-szlovákiai-me-
dencéhez (amely az Ipol^'-medence szlovákiai része), a kelet-szlovákiai-medencében
(amely Kassától ÉK-re terül el és áthúzódik a Szovjetunió Kárpátokon belüli területeire)

.

Ez utóbbi medencén belül tárgyalja az ausztriai karpatient és ugyanazon bekezdésben
közvetlenül föladatva az Intrakárpáti-medencébl ^lagyarországot ismerteti, megemlítve,
hogy az összehasonlításhoz szükséges alapok még hiányoznak.

A kárpátién a Salgótarjáni-medencébl ismert, a Rzehakia (Oncophoraj-tartahnú
rétegek fedjébl, Borsod—Heves területén pedig a — Csepreghyné Meznerics
Ilona által vizsgált — Chlamys-os homok. Váckisújlak, Csornád, Fót, Mogyoród régi adata-
inak felülvizsgálását hangsúlyozza. Külön bekezdésben foglalkozik K ó k a y J. által

1963-ban, Várpalota rneUl, Bánta-pusztáról leírt faimával (sajnos, az irodalomfel-
sorolásból kimaradt). Új bekezdésben emhti még a Nagykanizsa, Nagylengyel és egyéb
helyek fiürásaiból a kárpáti sorozatot, megjegyezve, hogy valószínleg szoros kapcso-
latban vannak a Steier-niedencével. Úgyanitt írja, hogy az újabb vizsgálatok mikro-
falmával a Száva süllyedékében is kimutatták a karpatient.

Fentiekbl látható, hogy nálunk is feltételezik a kárpáti sorozat jelenlétét. El kell

ismernünk, hogj- lelhelyeink feldolgozása még nem olyan sokoldahi, hogy összehason-
lítást tehetnénk a csehszlovák elfordulásokkal. Mindezek ellenére a nem Csehszlovákia
területére es elfordulások tárgyalása mégis megért volna egy-egy alcímet, vagy lega-

lább is önálló bekezdést. Ilyen beosztású tárgjmlás —• a kelet-szlovákiai-medencén belül
— zavaró és nem áttekinthet.

A kárpáti sorozat számára egy holosztratotípust és több faciosztratotípust jelöl-

nek ki. A holosztratotípus a Morca-Kárpáti elsüllyedékében van: Slup helység melletti

felszíni feltárások, melyekrl pontos helyrajzi leírást és helyszínrajzot adnak. A többi
(facio)sztratotípus részben fúrásszelv^ényekbl áll (ún. típusprofüok, 5 db.), részben
pedig felszíni feltárásokból (13 db.). Közlik a minták tárolási helyét is.

A III. fejezet a kárpáti sorozat paleobiológiai jellegeit, fauna- és flóraelemeit

tárgyalja (Foraminiferák, csigák, kag^dók, Ostracodák, Otolithuszok, makroflóra,
Diatomák, pollenek). A rendszertani egységek elején rövid összefoglalást, illetv'e összefogó
kiértékelést ad. Külön irodalomösszeállítás vmn a II. és a III. fejezet után.

A tanulmány jó példája a sokoldalú és összehangolt anyagfeldolgozásnak. Köve-
tésre méltó. Úg5" véljük, rajtunlc a sor, hogy hasonló szellemben végigvizsgáljuk a fel-

teheten kárpáti sorozatunk üledékeit. De ugvmnez vonatkozik Ausztriára, Jugoszláviára
és esetleg Lengyelországra. Míg ezek meg nem történtek, addig nem készülhet el a kár-

pátién monográfiája. Ilyen szemszögbl nézve az a véleményünk, hogy a kiadv'ány címe
nem fedi teljesen a tartalmat, liiszen a kárpátién elterjedésének csak egy részét dolgozza
fel khnerítbben: a karpatient Csehszlov'ákiában. Tehát a cím kissé megtéveszt.

Függetlenül attól, hogy európai viszonylatban a kárpátién emelet elfogadtatík-e

vagy sem, e tanulmány mindenképpen nyeresége a rétegtannak, slénvTannak és regi-

onális földtannak.
B o d a Jen
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r* Dr. Kovács Lajos; Magvarország regionális földtana. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.

f

Ára 25,— Ft.

A magyar földtan történetére vonatkozó, közelniúltbaii megjelent Szabó J

.

tanulmány egjdk fejezetében, vázlatos összefoglalásban jeleztük kézikönyveink és tan-
könyveink három szakaszra osztott százéves fejldéstörténetét. Örömmel állapíthatjuk
meg, hogy azóta ez a fejldés a szocializmus építésének kultúrforradalmi hatása és lehet-
ségei között, valamint kiteljesed minden rend oktatási reformunk során, tervszer
folyamatossággal halad. Földtani vonatkozásban országimk nagyszabású kutatásának és
újratérképezésének ismeretadatai kisebb-nagyobb tanulmányokban, monográfiákban
egy évtized óta fokozódóan nyilvánosságra kerülnek, oktatásban, kutatásban megfelel
fölhasználásra serkentenek; újrendszer, módszeres tankönyvek kiadására is.

Ez a korszellem indította a Mveldésügyi Minisztert bányageológus-mérnök hall-
gatók számára írt Magyarország földtana tankönyv elrendelésére. A kiadott tankönyv
elszava szerint ,,Magyarország regionális földtana a hazai földtani viszonyok részlete-
sebb tárgyalásán túlmenen, új rendszerez elvre veti a si'xlyt . . . földtani egységeket
különít el, de ezeken belül a földtani képzdmények tárgyalásában továbbra is meg-
tartja a rendszerezés idbeli elvét." . . . ,,Magyarország földtani felépítésének megértetése
céljából az ismeretanyagnak a gyakorlati szempontokhoz is jobban igazodó csoportosítá-
sával, világos tér- és idbeli szemlélet kialakítását biztosítja." . . . ,,neni törekedhetik
teljességre, nem is ez a célja. Csupán a vezérfonal szerepét töltheti be, s a megismerés mai
állásának megfelelen . .

.".

Ennek a célkitzésnek szellemében örömmel fogadjuk a tankönyv jelleget, de a
néhány év eltt a Felsoktatási Szemlében lefolji; ,,taiikönyv-vita" szerint felvetdik itt

a tankönyv és az eladás közti \-iszony, az ismeretanyag mennyiségének és minségének
kérdése, túlzottan széttagolt elemz módszer, egyes részek egyenltlensége, sok egyéb
vitatott és mtatható logiJcai és módszertani kérdésekkel. Bármennyire megnyugtató az
illusztris szakbírálók ellenrzése, a köny\' tartalma nagyon sok tárgyi liibával, fogalom-
zavarral, hiányossággal teli, nem is emhtve a helyesírási egyenltlenséget, az idegen szók-
nak következetlen magyaros, kiejtés szerinti és görög vagy latinos írásmódjának váltakozó
használatát. Az alaki liibák a példamutató tankönyvben súlyosabb beszámítás alá esnek.
Vannak azonban tárgyú hibák, hiányok is. Ezeknek részletes fölsorolására itt nincs módimk

.

Hiánymak érezzük az egyes kérdések tárgyalásában az eddig fölmerült összes megoldások
,

magyarázatok, bizonytalanságok történeti részletezését, a jelenlegi ismeretek szerinti ha

-

tározozott állásfoglalás nélkiU. Az irodalom összeálhtása is hiányos, szinte öncélú,
illetve személyei kapcsolat szerinti, nem is szólván arról, hogy egyes legújabb munkák
teljesen hiányoznak. A Bakonyt különösen a Vértes és a Gerecse, valamint a Pilis triász -

jura tagolása hiányos és az új \-izsgálatok szerint meghaladott. A szételemzett részletek
összefoglalását célzó fejldéstörténeti zárófejezet nagyvonalú sföldrajzi általánosítása,
sokszoros ismétléssel, hallgatók számára alig ad maradandó képet.

A Tankönyrv'kiadót dicséret illeti a mszonylag szép kiálhtásért s az elnyös ármeg-
szabásért. Xem kevésbé a gyors kiadásért. A hibák meglátása ne csökkentse a szerz
szorgalmát és szándékát.

V. e.

Dr. Bendefy László: A Bakony-hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerkezeti
vonatkozásai. (Die Rolle dér Geokinetik bei dér Erforschung dér Erdkrustenstruktur im
Bakony-Gebirge.) A Bakonyt természettudományi kutatásának eredményei IV. (Resul-
tationes investigationum rerum naturalium Montium Bakony IV.). Veszprém 1967.
159 oldal.

Szocialista kultúrforradalmunk fejldésében vidéki önálló helyúörténeti körülhatá-
' rolású kultúrgócokká alakultak s a megyoi és városi tanácsok hatáskörében múzeumok,
könyvtárak és különböz kulturális intézmények létesültek, a régiek felújultak és a társa-
dalmi igényekkel szorosabb kapcsolatba jutottak. A Népfront és a TIT helyi szervezetei
is állandósulva rendszeresen mködnek.

Ilyen vonatkozásban Dunántúl példamutatóan élen járók Székesfehérvár, Vesz-
prém, Pécs, Gyr, Sopron, Szombathely múzeumai, mint a nymgat-magyarországi si
kutúrák letéteményesei. Kutatásban, megrzésben, rendszeres természettudományi
gyjtésekkel, tanulmányokkal és ismeretterjesztéssel. B e n d e f y- munkája a Vesz-
prém megyei tanács és a Veszprém megyei Múzemn részérl rendszeresített ,,A Bakonv
természeti képe" kutatóprogram keretében készült, a kiadvány-sorozatban eddig meg-

9
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jelent növényvilág és madárvilág után további sokféle tanulmány készülésének és
kiadásának tervszer programjában.

B e n d e f y tanulmánykötete a tágabb értelemben vett Bakony-hegység földké-
regszerkezeti alakulását vizsgálja, annak eltéri és háttéri medencerészeiveí külszini és
mélyszerkezeti együttesében és összefüggésében. Ennek a területnek gazdag földtani-
földisniereti irodalmát fölhasználva, a mindmáig tartó kéregmozgások (neotektonika)
mozgásjelenségeinek új módszer elemzését, egyben kritikai összesitését és értékelését
adja. A földismereti tudományoknak (geonomia) ebben a legfiatalabb ágában (geokineti-
ka), s a földkéreg jelenkori mozgásainak, egyes kisebb-nagyobb kéregrészek elmozdulási
mértékének szabatos geodéziai mérésekkel való meghatározásával (geokinematika), azok
okainak, összefüggéseinek vizsgálatával (tektonofiziíca) szerz három évtized óta sokoldalú
résztanulmányok sorában igen behatóan foglalkozik. (Az irodalomjegyzék kétszáznál
több fölsorolásának 15%-a szerz munkája.) Ez magában véve is indokolttá és szükségessé
teszi az értékes összefoglaló munkát, annál is inkább, mert a tárgyalt területrész, illetve

IMagyarország egész területe, a Kárpát-medence szerkezetalakulása a neotektonika egyik
legjellegzetesebb példája.

Nem részletezhetjük itt a kiváló munka korszer tudományos megállapításait.
Azok legnagyobb részét elfogadva, a magyar föld megismerésében nagy nyereségnek és
tovább építésre alkalmasnak tekintjük. A tovább munkálásra és egyes részek vitatható-
ságára szerz is reámutat. Föl kell hivnunk azonban a figyelmet a 138. oldalon közölt
,,megjegyzésre", az MTA Földtudományi Osztályának 1967 április 3-án történt beszámoló
vitaülésére, ahol a szerz által javasolt és külföldön is alkalmazott számítási eljárásánál
egy lényegesen több munkával járó, de geodéziai szempontból tökéletesen szabatos ki-

egyenlít számítási mód került javaslatba. Szerz megjegyzése szerint az új számításból
adódó ,,kicsiny eltérések sem a tárgyalás alapjául szolgáló
szint változási görbék, azaz izokinek rajzában nem okoz-
nak lényeges változást, se nem kívánják meg levont követ-
keztetéseinek módosítását.”

Tudomásunk szerint a kiegészített új számítási mód számértékei a szerz számérté-
keivel egyeznek. A matematikai módszer a fiatal és jelenkori kéregmozgások tényét,
folyamatát, s az erre vonatkozó munka tudománvos jellegét nem befolvásolja.

Dr. V. E.

Dr. Bendefy László: A Bakony-hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerkezet

vonatkozásai. A Bakony természettudományi kutatásainak eredményei IV. Veszprém 1967.
I—159. 49. ábrával.

Bendefy László régóta foglalkozik a geodéziai szintváltozásoknak geológiai
értelmezésével. IVIár eddig is több közleményben számolt be eddigi ilyen irányú vizsgála-
tainak eredményeirl. IMindegyiket felülmúlja azonban most megjelent nagy tanulmánj^a,
amelyben egyrészt mintegy összegezi a kéregmozgásokkal kapcsolatosan megállapított
eddigi eredményeit, másrészt egyben jelents mértékben elre is lép. Jelen, elssorban a
Bakonnyal foglalkozó, tanulmán}'ának fontosabb eredményeirl az alábbi áttekint
képet adhatjuk:

A recens kéregmozgásokra vonatkozóan eddig használatos módszert hibák terhelik.

A szerz ezek kiküszöbölésére egy olyan módszert ismertet, amely a mérési vonal végpont-
jai eredeti magasság különbségének az idegység alatti változásain alapul. Ez az eljárás

közvetlenül abszolút értékeket ad anélkül, hogy tengermagasság vonatkozási pontokra
szüksége lenne. A vonalkülönbség-változásokból azután ún. geokinetikai hálót szerkeszt

meg, amelyet a Gauss -féle legkisebb négyzetek elve alapján szintén kiegyenlít. Ha
mármost a kiegyenlített értékekbl álló eme rendszert egy olyan alapponthoz csatlakoz-
tatjuk, amelynek az idegység alatti szintváltozása ismert, akkor a rendszer minden egyes
tagja térben és idben abszolút mérésértéket nyer. Bázispontként az országos precíziós

szintezési háló nadapi alappontja szolgált. E bázispont szintváltozásait a csehszlovákiai

Lisov és Strecno falappontokhoz viszonyította. Az ezen összehasonlításból nyert, a szint-

változási vektorok által meghatározott síknak a Nadapon áthaladó potenciál felülettel

való metszését megszerkesztve arra a következtetésre jut, hogy az e vonaltól ÉNy-ra es
kéregrész emelkedik, a DK-re es süllyed, ami egyezésben van a Földközi-tenger meden-
céjével kapcsolatos ismeretekkel.

Egyébként az egész Dunáltúl mozgásviszonyait, emelkedésben vagy süllyedésben
lev területrészleteit külön-külön megvizsgálta, s az eredményeket izokinek szerkesztésé-

vel egy geokinetikai térképen ábrázolta, s geológiailag értelmezte. Helyszke miatt nem
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áll módunkban az egyes területrészekre, szerkezetekre vonatkozó érdemes megállapításait
itt ismertetnünk, ezeket illeten a tanulmányra kell utalnunk.

Annyit azonban talán mégis megemííthetünk, hogy az ország egész területére

+ 4,50 nmi/io év szintváltozást számított ki, ami azt jelenti, hogy napjainkban az egész
ország felszíne epirogenetikus emelkedésben van.

A Kárpát-medencében a recens kéregmozgások mind tektonikai jellegek.
A Bakony és környezete mélyszerkezetének kutatása nem választható el a Dunán-

túl, st az egész Magyar-medence kutatásától. lí kérdéseket a szerz olyan regionális
geoküi térképek megszerkesztésével kísérli megválaszolni, amelyek a mélységi hatá.sokat
tükrözik. Kzeket a térképeket az adatok fokozatos összevonásával szerkeszti meg, minek
fohdán az egymásután szerkesztett térképeken a kongfigurácicSk lépésrl-lépésre egyszer-
södnek. Ez eljárásban feltételezi, hogy az összevonások fokozása miatt mind mélyebi)
kéregrész, így a C o n r a d -felület, o h o -felület, st esetleg még a köpeny legfelsbb
szerkezeteinek körvonalairól is felvilágosítás nyerhet.

A mélyszerkezetek körvonalail)an egyébként 4 firány ismerhet fel: ÉK — DNy-i
(érchegységi vagy középhegységi), ÉXy — DK-i (hercini)," továbbá egy É — D és egy
K — Xy-i törésirány.

É regionális izokin térképeivel kapcsolatban kiemeli, hogy az egyiknek, amely a
C o n r a d -felület mélységére lenne vonatkoztatható, jó a megegyezése a szóbanforgó
felülettel. Két — legnagyol)b összevonású — regionális izokin térképe pedig egy teljesen

ÉXy — DK-i csapásn, mély tömegkonfignrációt mutat, a:nely valószinleg már a IMoho-
felület közeiének, vagy esetleg még az ez alatt uralkodó viszonyoknak felelhet meg. ÍNIeg-

lehetsen jó továbbá a szóbanforgó 2 térkép egyezése a H e i s k a n e n nak a mesterséges
szatelitek szolgáltatta adatok felhasználásával készült közép-európai geoid^ térképével.

Szénás György ama megállapítását, hogy hazánkban a mélyben ÉXX' — DK-i
szerkezet van a felszínen mutatkozó vag^^ hozzá közel es ÉK — DXy-i irányi! szerkezet
helyett, helyesnek találja. Ugyanis arra a következtetésre jut, hogy a Magyar-lMedence
egy ÉXy — DK csapású rendszerbe illik be. A szóbanforgó csapást \V e i n György
prekambriumnak jelezte. A kéregnek ez az .si alapkonfigurációja megrövidült, minek kö-
vetkeztében ÉK — DX'y-i csapást! antiklinálisok és szinklinálisok keletkeztek rajta.

E csapásnak megfelelen nyomultak be az ország területére a szilurtól a devonig tenger-
ágak. Ez antiklinálisok és szinklinálisok kialkulása már ÉXy —DK-i irányú nyomóerk
következménye

.

Az általánosabb értelemben vett Bakony és a Bálátonfelvidék nagyszerkezetét a

(
következkben foglalja össze:

1. A Pannóniái masszívumot (Tisiát) Xy-i felében két ers lineamentum; a Bala-

)
tón-, illetve a Száva-vonal szegélyezi.

2. A két vonal között alakult ki a harmadidszak végén a gyengén hajló, s még

j

ma is sülivéd Tisza-árok.

I

3. A Szerb-Macedon masszivum kristályos tömegei a Temes környékén mélybe
süllyedve, a IMaroson túl a Szárazéiig nyiünak.

4. A Vardar-öv ers lineamentumokkal Szeged—Kecskemét—Budapest—Xagy-
szombat irányában a Kiskárpátokig halad. A Száva-hegy (Xarbe) határzóna a Dinaridák
és a Pannónia! masszivum között.

5. A Dráva és a Száva közti terület a Pannónia! masszi^mmnak egy küls zónája,
amely szorosan simul a szomszéds dél-zalai és külssomogi,d, valamint a Baranyai szer-

i kezetekhez.

!
6. A K-i Alpok magyar területen három pikkelyes szerkezetövben folytatódnak,

ezek egyike a Kerka-öv, amely a grazi devont a Kisalföld kristályos tömegétl és a Déli
Bakony mezoikumától választja el. A második a Rába -öv. Ez a határ a Kisalföld kristá-

I lyos aljzata és a Bakony közt. A harmadik, egyben utolsó pedig a Bakony-öv — a Xyirád—-A-jka—Vilonya és Iszkaszentgyörgy környéki részt értve bele —
,
amely az eltér fácies

jelleggel kialakult Északi és Déli Bakony között alkot határt. Ez az öv még ma is aleger-

,

sebb mozgásokat mutatja.
7. A Bakony, valamint a környez nagyszerkezetek kialakulása nagyszabású tekto-

i nikai események következménye. A Szepes-Gömöri Ércheg\"ség és a Keleti Alpok közt ki-

alakult Paleokárpátok K-i vonulata S z a 1 a i T. szerint mozgásban volt, s az újpale-

ozoikumban DK-felé áttolódott: Uppony-Szendri hegységek. A hegység üledékei
befedték a Veport, és onnan lenyiródva kerültekmai helyükre.

A Vepor ÉXy-i oldala és a Velencei-hegv'ség között, valamint a Bakony\’onulat
I

és a K-i Alpok között a Paleokárpátok vonulatai a mélybe süllyedtek. E süllyedés az át-

tolással kezddött, de teljes kialakulása a harmadidszakban történt meg. Az els terület-

rl említett süllyedés S z a 1 a i ,,gemerida-kapuja”, s ezen a kapun nyomultak be
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hazánk területére a tengerek már a szenonban, de még inkább a harmadidszakban.
A referens véleménye az, hogy B e n d e f y László nagy munkát végzett el akkor,

amikor feldolgozta az ez id szerint rendelkezésre álló precíziós szintezési adatokat, s

ezeknek jelentését a geológus nézpontjából is értelmezte. A szerzben szerencsésen egyesül
a geodéta és a geológus, s ez tette lehetvé nagyszabásii szintézisének elkészítését. Úgv
véljük, minden további, a Bakonyra, de általában a Dunántúlra, st még az ezen kiviíl

es területre vonatkozó földtörténeti, tektonikai, olajföldtani és geodéziai munkának figye-

lemmel kell majd lennie B e n d e f y szintézisére. Valószínleg lesznek majd, legalább
is egyes olyan részletekben, amelyek még ma is \dta tárgyát képezik, esetleg eltér felfo-

gások is, azt azonban máris elmondhatjuk, hogy B e n d e f y L. igen sokban meggyz
magyarázatot adott vizsgálatai alapján a Bakony s távolabbi környékének szerkezeti
felépítésérl.

Vendel Miklós

Dr. h. c. V a d á s z Elemér: A magyar földtan útja Szabó József nyomában Tankönyvkiadó,
1967. 64 e. (A Budapesti Mszaki Ugyetem Központi Könyvtára Mszaki Tudomány-
történeti Kiadványok sorozatának 16. száma.)

Szabó Józsefnek, a magyar geológus-iskola megalapítójának tudománytörténeti
méltánylása 1961 -el, egyetemi oktatómunkája megkezdésének százéves jubileumával ér-

kezett újabb fordulóponthoz. K o c h Antalnak, I n k e y Bélának és másoknak S z a-

b ó halála után megjelent összefoglaló megemlékezéseit ekkor Vadász Elemér,
Sztrókay Kálmán Imre, Szádeczky-Kardoss Elemér, Ballenegger
Róbert és K r i v á n Pál megemlékez, méltató analízisei követték, melyeknek úgyszól-
ván mindegyike a nagy tudós, kutató és oktató munkásságának más-más területét válasz-
totta vizsgálódása tárgyául. A mszeres kristály\'izsgálat hazai elindítása, a talajtani

kutatások megalapozása, az aktualizmus elvének korai méltánylása, st szkebb, európai
viszonyokra történt alakalmazása megannyi olyan érdem volt, melyek újabb biografusai
szemében méltán avatták Szabó Józsefet a magyar geológiai szemlélet, st geológus-
iskola kezdeményezjévé. Ezek a felismerések adtak bizoimyal impulzust munkásságának
részleteit bogozgató további kutatásokra, amelyek közül V e n d 1 Aladár Szabó
József leveleit publikáló tanulmánya és Vadász Elemér most megjelent munkája a
Budapesti Mszaki Egyetem tudománytörténeti kiadványainak sorozatában látott nap-
világot. A Szabó professzor életmvével való odaadó foglalkozás igényét, szükséges-
ségét találóan ragadja meg a d á s z Elemér, most megjelent tanulmányának két külön-
álló, de tartalmilag bens egységet alkotó mondatában, mikor megállapitja: . . .,,egy

évszázadba telt hogy ... (Szabó) gondolati elemeit utolérjük” . . . ,,ezek tanúságait
szintézisbe foglalni, végtelen folyamat számunkra.”

Ehhez a végtelennek tn folymathoz szolgáltat értékes építkövet Vadász
Elemér 1 2 fejezetre terjed tanulmánya is, mely fáradságot nem kimél részletmunkával
nemcsak Szabó kutatói, oktatói, adatgyjtési munkásságának iijabb területeit tárja

fel, hanem felmutatja szeméKdségének sokoldalú jellemzésével a mszaki geológia korai
:nveljét, a sokrét természetbiivárt, s a mély humanitás szellemétl áthatott kultúr-
politikust is. Ugyanakkor eddig kevéssé ismert nagyszámú adatot közöl S.z a b ó szár-

mazását, életútja alakulását illeten. Szeretettel elemzi európai szemlélet magyarságá-
nak kérdését, s naplójeg^'zetekkel, magyar és idegennyelv levelekkel illusztrálja szakiuai
érvényesülésének, oktatói katedráig való eljutásának olykor göröngyös litjait. (De nem
utolsó sorban azt a türelmes, messzepillantó emberséget is, mely még a bécsi kultúrpoli-

tikusok által — bizonnyal nem minden hátsó gondolat nélkül — Pestre kinevezett
P e t e r s geológus professzorral is sziv'élyes kapcsolatot tudott kialakítani.) Részletesen
kimutatia Szab ónak geológiai irodalmunk. — fképp tankönyvirodalmunk — kitere-

bélyesedésére gyakorolt irán^-jelöl szerepét, st azt a szerepet is, ami saját mvein
kivml tanitványainak munkáin keresztül érvényesült a szakirodalom megreformálásában.

Különösen becsesek és sokatmondónk Vadász Elemér könyvének azok a rész-

letei, melyek az 1863-tól 1891-ig terjed idszak utinaplóiból, területbejárási észlelési

jegyzkönyveibl rekonstruálják Szabó Józsefnek — mindenkor az anyag, a kzet-
minta szoros helyszíni megfigyelésén alapuló, majd laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészü-

l — kutatási és anyaggyjtési módszerét.
Szerz eközben nem feledkezik meg Szabó didaktikai tevékenységének konkrét

példákkal való szemléletes illusztrálásáról sem: arról a szelíd, tartózkodásában is szívós

neveli tevékenj^ségrl, mellyel a kzetminták szabványos alakítását, a kirándulások,

területjárások aprólékos, gondos írásbeli rögzítését, s a gyjtött anyag pontos és haladék-
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tálán „cédulázását” sosem fáradt el szorgalmazni tanítványainál és munkatársainál.
(Anekdotikus kedvességíí e tárgyban egy— az akkor a Mátrában dolgozó fiatal S c li a f a r-

zik P''. tanársegédhez írt levél egyik idézett részlete: „Hát a liagy kalapács milyen?
Tárgyat csak hozzon minél többet, a feldolgozásnál az anyag bsége nagy elny . . .”)

IMindezeken az eddig ismeretlen részleteken túl a most megjelent kitn Szabó
tanulmányban méltó helyet kap kiváló geológusunk nyelvmveli tevékenysége is,

mellyel nemcsak mindenkor síkra szállt a geológia nyelvezetének magyarosságáért, de
erre saját írásaival is jó példát mutatott. Helyet kapnak továbbá S z a b ó hidrológiai,
városrendezési, tudománynépszen'ísít kezdeményezései és a mérnöki geológia fontossá-
gával kapcsolatos felismerései. Külön érdeme a mnek, hogy a levéltári gondossággal
összehordott dokumentációs anyagot néhány érdekes, eddig ismeretlen, s az Egyetemi
Nyomda által kitnen reprodukált fényképfelvétel egészíti ki.

Dr. B a u e r

Dr. Papp F. — Dr. Vptális Gy.t Migyararszi* mi jíiki filitaij. T.i’.ikiayvkiadó, Buda-
pest, 1967.

A Mérnöki Továbbképz Intézet kiadványaként megjelent könyv, fontos alkotó-
része a Mszaki Egyetemen jelenleg folyó szakmérnökképzés tananyagának. A mérnök
geológia egyik ágazata az alkalmazott földtannak. Napjainkban mind nagyobb szerepet
kapnak a mszaki földtan kérdései, a nagyarányú építkezései, út-vasút, \’ízépítési és
eg\'éb feladatok megoldásában. A megnövekedett feladatok végrehajtásához viszont nagy-
számú szakemberre van szükség.

A mszaki földtani szakmunkák T e r z a g h i 1929-ben megjelent könyve óta,
viszonylag szép számban jelentek meg, de csak mostanában kezd kialakulni tartalmuk
célnak megfelel teljessége.

Dr. Papp Ferenc és Dr. Vitális György könyve, a magyar mszaki föld-
tannak, a hazai sajátos tennészeti adottsághoz való alkalmazását segíti el. Magyarország
földtanát tárgyalják, a mszaki tervezés igényeinek megfelelen.

A könyv els általános része, földtörténeti-rétegtani sorrendben ismerteti, illetve

tekinti át az ország földtani képzdményeit. Eltte azonban még bevezetést kapunk
Magyarország földtani megismerésébe, földtani helyzetébe az alp-kárpáti hegységrendszer
keretében.

A paleozóos — mezozóos alaphegység, majd fedképzdmények és Magyarország
magmás képzdményei, hegységszerkezeti áttekintése, fejezetek rövid, de vels össze-
foglalását adják hazánk rétegtanának és tektonikájának.

A könys" második, ,,területi” része, földtani egységenként veszi sorra az országot.
Egységenként az alábbi bontásban: a terület kialakiilása, az alapozás szempontjai, viz-

földtan, állékonyság— süllyedés, hasznos ásványi nyersanyagok vonatkozásában. Továb-
bá átlag rétegsor a fontosabb elfordulásokkal és felhasználhatósági tulajdonságokkal.
Az egyes fejezeteket a tájegységekre vonatkozó legfontosabb irodalom jegj'zéke zárja le.

A könyvet 100 ábra, szelvény, rétegsor és térkép teszi szemléletessé. Ezenkívül a
fejezetenkénti irodalomjegyzéket a könj’v^ végén lev 19 oldalas általános irodalmi felsoro-

lás egészíti ki. Ez az egyes részletekben való alaposabb elmélyülést, továbbtanulást teszi

lehetvé.
Jól felépített, szemléletes tankönj'\' minden bizonnyal több olvasóját fogja tovább

földtani könj^ek és cikkek forgatására ösztönözni, nem beszélve arról, hogy jelenlegi ok-
tatási céljának is hasznosan tesz eleget.

R á s o n y i L.

Dr. Láng S.: A Cserhát természeti földrajza Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. p. 376.

Az Akadémiai Kiadó ,, Földrajzi Monográfiák” c. sorozatában újabb, értékes, im-
már a hetedik kötet jelent meg a közelmúltban, ,,A Cserhát Természeti Földrajza” cím-
mel, Az els kötet ,,A Mátra és Börzsöny Természeti Földrajza” szintén a szerz mve.

A szóbanforgó monográfia az elmúlt másfél é\i;ized helyszíni tudományos és m-
szaki-tudományos kutatásai alapján született. Hazánk Északi Középhegységének egyik
legnagyobb kiterjedés tagjával, valamint a hozzá csatlakozó gödölli dombságot és

Salgótarján környékét magában foglaló terület teljes természeti földrajzával foglalkozik.

Am els része általános szempontokkal, így a Cserhát földrajzi fekvésével, föld-

tani felépítésével, morfológiájával, éghajlatával, vízrajzával, természetes növén\i;akaró-
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jával és talajföldrajzának egyes kérdéseivel foglalkozilc. Az általános jellemzés után, a
második hosszabb rész, a Cserhát és környéke hét tájegységét tárgyalja részleteiben.’ A
természeti tényezk mellett a gazdasági élettel való kapcsolatokat is bemutatja.

A könyv részletes földrajzi szempontból teljes összefoglalását adja a cünben meg-
határozott területnek.

A területtel foglalkozó földtani irodalomból (az igen bséges jegvzék mintegy
232 irodalmi forrást sorol fel) a szerz csak a szerinte ,,okvetlenül sziUcséges eredményeket
válogatta ki és rendszerezte”. Mégis nagyon jó összefoglalását adja ez a fejezet a Cserhát
és környéke földtani felépitésének, szerkezetének és rétegtani tagolódásának. Az egyes
koroknak a szükséges szempontok szerinti ismertetése után, az sföldrajzi fejldéstörténet
következik. Szerepel a terület fiatal vulkánossága, tektonikája és tektonikai nagyszerke-
zeti helyzete is.

Szorosan kapcsolódik ezekhez a részekliez a jelenlegi hegység részemek kialakulása,
a felszíni formák kialakulása, relieftípusok és a Cserhát tönkösödése. Ehliez a fejezethez
kapcsolódik a hasznosítható ásványi nyersanyagok rö\dd ismertetése.

Az ismertetett fejezethez hasonlóan bséges, a könyv volumenéhez képest egy
másik fontos téma, a Cserhát \úzrajza, külön a felszín alatti és a felszíni \dzek. Több táblá-
zat sok adata teszi teljessé a fejezetet. A szerz kitér olyan szempontokra is, mint a \úz-
tározási lehetségek a Cserhát-hegység környékén.

A könyv második része, mint már említettük, a cserhát egyes tájegvségeit tárgyalja
melyek nemcsak szerkezeti és morfológiai tulajdonságaikban térnek el egymástól. Vala-
mennyi természeti tényez megjelenésében mutatkoznak jól érzékelhet különbségek.
A hét tájegységen belül, újból, immár még részletesebben kerül sor az egyes földtani,

szerkezeti, tektonikai, morfológiai, majd éghajlat, vízrajz, növén^'zet, talajmszonyok
tárgyalására.

A szerz a könj-v végén érdekesen tanulmányozza azt a kérdést, hogy milyen álla-

potban van a Cserhátban a jelenlegi természeti erforrások együttese, milyen lehetségek
nyílnak ezeknek a leggazdaságosabb kihasználására?

Beszélni lehetett volna e helyütt a táj természetvédelmérl, ennek az ember számá-
ra való közvetett fontosságáról is.

A könyvet a szerz szép fényképei, tömbszelvényei, földtani szelvények, térképek
teszik szinte kézzelfoghatóan színessé, élvezetessé. Ezenkívül 100 táblázat, névmutató és
fejezetenként a már említett igen bséges irodalomjegyzék egészíti ki a mvet.

Mindez egvmttesen értékes segítséget nyújt a területet tanulmányozó szakemberek-
nek, rajtuk keresztül pedig népgazdaságunknak a Cserhát területére vonatkozó tervek
kidolgozásával.

R á s o n y i László

Dr. Móra László: W art ha Vince, a hazai kémiai technológia megalapitója A BME Köz-
ponti Köny\d;ára IMszaki Tudomán\-történeti Kiadványok Xt'. kötet. Tankönyvkiadó,
Budapest.

W a r t h a á'mcének, a kiváló vegyésznek, a Megyetem Ásvány- és Földtani
tanszéke volt professzorának életmvét összegzi Móra László múlt év novemberében
megjelent kötete.

E munkával a hazai tudománytörténeti irodalom egy olyan kiváló magyar tudóssal
szemben rótta le méltó és régóta esedékes háláját, ki Eötvös Lóránd, Bánki Donát,
L ó c z y I,ajos mellett talán a legtöbb érdemet szerezte a magyar mszaki tudományok
fejldése, illetleg a megyetemi oktatás nemzetközi rangjának kivívásában a századfor-
duló idején.

IMivel nyilvánvaló érdemeinek megbecsülése ellenére is nélkülöztük mindezideig
az életmvét összefoglaló tudományos igény monográfiát, annál jobban örülhetünk a
bibliográfus ó r a László dr. munkájának, melyet Ko r a c h Mór akadémikus látott

el értékes elszóval.
Móra László munkája a bibliográfus és életrajzíró alaposságával, 7 fejezetben

rögzíti W a r t h a tudományos és oktatói munkásságát. A nagy példakép iránti tiszte-

lettl áthatott, mégis színes és vonzó stílusban tárja az olvasó elé a kutató tudós, az
akadémikus, megyetemi rektor és köny\i;árszer\^ez W a r t h a életének miden
fontos — köztük egy sor eddig ismeretlen — részletét. Hiteles és plasztikus korrajzot

vázol fel a száraz életrajzi tények mögé attól az idponttól kezdve, mikor \V a r t h a
Heidelbergben és Zürichben Bunsen és Kirchhoff tanítványaként egy maroknyi
magj^ar diáktársával igyekszik magábaszívni az európai tudományos élet legfrissebb \v-
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mányait. Megmutatja, miként harcol \V a r t li a a Megyetem Ásvány- és l'öldtani

Tanszékének (1868—^70), majd Kémia-technológiai Tanszékének (1870— 1912) vezetje-
ként a kutató- és oktatómunka korszer feltételeiért, a \-izsgálati felszerelések tökéletesí-

téséért. Helyesen mutat rá \V a r t h á nak, a kutatónak és tudósnak haladó szellemére,

mellyel az elmélet és gyakorlat elválaszthatatlan egységét felisnier\-e, a tudományt a
mszaki fejldés gyakorlati célkitzéseinek szolgálatába állítja. Munkásságának ez az
irányzata már hidrogeológiai, vizkémiai vizsgálataival kezddik (tudjuk, jódos forrásvize-

ket elemez és elharcosa Budapest higiénikus ivóvízellátásának), majd kiteljesülését éri

el azokban, az ipart a tudománnyal szorosan összeötvöz szervetlen kémiaiai vizsgálatai-

ban, melyekkel az agyagmvesség középkor óta feledésbe merült fémlüszterét fedezi fel

iijra, s megalapítja a kísérletekhez kiapadhatatlan anyagi s technológiai segítséget

nyiijtó Z s o 1 n a y -gyárnak, s a magyar eozin-kerámiának világhírnevét.

A kutatói, oktatói, rektori érdemeken túl kellen méltatja Móra W a r t h a
kiterjedt tudománvmépszeríísít nnmkásságát is, a Természettudományi Közlöny irányí-

tásában AÚtt jelents szerepét. Szerz elmélyült levéltári, irodalmi és niúzeológiai kutatá-
sokon alapuló mimkájának eg>dk legértékesebb része egj' 3.^ oldalra terjed részletes,

összegz bibliográfia és szakregiszter, mely a legkisebb népszersít röplaptól kezdve az

alapvet tudományos mnnkáig felöleli \V a r t h a irodalmi tevékenységének nnnden
fellelhet írásban megjelent termékét. Értékes kiegészítje a kötetnek a nehezen hozzá-
férhet kéziratokat, képdokumentumokat szemléltet illusztrációs anyag is.

Összefoglalóan megállapíthatjuk: Móra László munkája nemcsak technika tör-

téneti könyvsorozatunknak jelents teljesítménye, de tetemes, értékes gyarapodása egye-
temes tudománvtörténeti irodalmunknak is.

B a u e r Jen dr.



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyarhoni Földtani Társulat 1967—1968 szi és téli ülésszakán elhangzott eladások

Szeptember 8. Földtani Közlöny Szerkesztbizottsági ülése

Elnök: N e m e c z Ern
Napirend: a Földtani Közlöny 97. köt. 4. füzetének sajtó alá rendezése
Résztvevk száma: 7

Szeptember 13. Mérnökgeológia-Építésföldtani Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: P a p p Ferenc
Napirend: 1967. szi munkaterv'
Résztvevk száma: 5

Szeptember 18. Mérnökgeológia-Építésföldtani Szakosztály szervezbizottsági ülés

Elnök: Juhász József
Napirend: Budapest mérnökgeológiai térképezése c. ankét elkészitése
Résztvevk száma: 5

Október 2. Elnökségi ülés

Elnök: N e m e c z Ern
Napirend: i. „A bányaföldtani szolgálat fejldése, jelenlegi helyzete, jövbeni feladata és ennek

kapcsolódása az egyetemi oktatással” c. munkabizottsági jelentés elterjesztése (Juhász András ter-

jesztette el): 2. Az 1967 szi részletes és az 1968 évi átnézetes munkaterv megvitatása; 3. Folyó ügyek
Résztvevk száma: 5

Október 2. Mérnökgeológia-Építésföldtani Szakosztály szervezbizottsági ülés

Elnök: Juhász József
Napirend: Budapest mérnökgeológiai térképezése c. ankét szervezése

Résztvevk száma: 9
Október 5. Központi Geológus Szakkör ülése

Vezettanár: K r i v á n Pál
Napirend: 1967— 1968 tanév munkatervének megbeszélése
Résztvevk száma: 18

Október 9. slénytani Szakosztály eladóülése
Elnök: G é c z y Barnabás
Makk Anikó: A Fazekas-hegyi felstriász Ammonoideák
Vita: Csepreghyné Meznerics I., Kaszap A, Scholtz G., Farkas., A.
Géczy B

.

G a 1 á c z András — Vörös Attila; Villányi dogger Belemnitesek
Vita: Kaszap A., Vörös A., Jaskó T., Farkas., Á. Géczy B.

Jankovich István: Oligocén és pannóniai molluszkafaunák Eger környékérl
Vita; Báldi T., Bérezi I., Jankovich I., Géczy B.

Scholtz Gábor: A visegrádi tortonai korall-fauna
Vita: Jaskó T., Báldi T., Géczy B.
M i h á 1 3' Sándor: Tortonai tengerisün-fauna a Kerepesi-úti új feltárásból

Vita; Scholtz G., Báldi T., Géczy B.
Résztvevk száma: 25

Október 9. Mérnökgeológia-Építésföldtani Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Papp Ferenc
Napirend: 1967—1968 évi munkaterv megyitatása
Résztvevk száma: 7

Október ig. Központi Geológus Szakkör ülése

Vezettanár: K r i v á n Pál
Földtani kirándulás a Gellért-hegy're

Résztvevk száma: 17
Október 24. Mérnökgeológia-Építésföldtani Szakosztály tanulmányútja

Érkezés Miskolcra a Tokaj -expresszel 8 óra 54 perckor; gy'ülekezés a miskolci Tiszai pályaudvar
eltti külön autóbusznál.

Program: 9 órakor: Az Avas tervezett beépítésének ismertetése (Szilvág 3' i Imre)

10 óra 30 perckor: A sajóbábony'i mszaki földtani problémák (Hornyai Eászló)

12 óra 30 perckor: Közös ebéd a sajóbábonyi vegyimvek étkezdéjében

13 óra 30 perckor: A sajószentpéteri terület ismertetése (S o 1 y m o s i Sándor)
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15 órakor: Arló és környéke (R o z s 1 a y István)

17 órakor: Visszatérés Miskolcra és zárómegbeszélés a MTIiíSZ eladótermében
Visszatérés Budapestre a 19 óra 25 perckor induló vonattal.
Résztvevk száma: 41

Október 2-j. Központi Geológus Szakkör ülése

Vezettanár: K r i v á n Pál
A kezdk csoportjának els foglalkozása az 1967 — 1968. tanévi munkaprogram bemutatásával
Résztvevk száma: 20

Október 30. Választmányi ülés

Elnök: N e m e c z Eniö
A napirend eltt kiemelt napirendi pontként a Társulat Választmánya köszöntötte Se Uréter

Zoltán és Ballenegger Róbert tiszteleti tagot 85. születésnapjuk (október 21. ill. november ii.)

alkalmából. A köszöntket D a n k Viktor társelnök ill. K r i v á n Pál ftitkár mondta el. B a 1

1

e n e g-

g e r Róbert egészségi okokból kimentette magát és levélben köszönte meg a Választmány jókívánságait.
Napirend: z. A nyersanyagipari földtani szolgálat helyzetérl; 2. 1967. második félévi részletes

program; 5. Folyó ügyek
Résztvevk száma: 48

Október 30. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály eladóülése
Elnök: Kubovics Imre

J a n a c e k , J. (Bratislava) : Kémiai üledékek legújabb elfordulásai Csehszlovákiában és kelet-

kezésük geokémiai problémái
Résztvevk száma: 17

November 2. Központi Geológus Szakkör (haladók)

Vezettanár: K r i v á n Pál
Bárdossy György: Bauxitföldtani tanulmáiijTÍton Görögországban c. színes diapozitivek

bemutatásával kisért eladása hangzott el a haladók csoportjában.
Résztvevk száma: 15

November g. Központi Geológus Szakkör (kezdk)
Vezettanár: K r i v á n Pál
Tanulmányúton a dalmát szigetvilágban címmel Cséfalvaj Imre tartott szines diapozitivek-

kel kisért eladást.
Résztvevk száma: 19

November 13. slénytani Szakosztály Intézbizottsági ülés

Elnök: Csepreghyné Meznerics Ilona

Napirend: Az Evolúciós Kollokvium elkészítése
Résztvevk száma: ii

November 13. Mérnökgeológia- Építésföldtani Szakosztály szervezbizottsági ülése

Elnök: Juhász József

Napirend: Budapest mérnökgeológiai térképezése c. ankét elkészítése
Résztvevk száma: 10

November 13. slénytani Szakosztály eladóülése

Elnök: Csepreghyné Meznerics Ilona
K o n da József: A középhegységi jura ammoniteszes rétegeinek fácies kérdései

Vita: Géczy B., Csepreghyné Meznerics Ilona
B áldi Tamás: A Mány— Zsámbéki-medence felsoligocénje

Vita: Siposs Z., Kókay J., Csepreghyné Meznerics I.

Báldi Tárná s—M i h á 1 y Sándor: A dömösi felsoligocén puhatest fauna (bejelentés)

Vita: Csepreghyné Meznerics I.

Széles Margit: Pleisztocén Ostracodák az alföldi vízkutató fúrásokból (bejelentés)

Vita: Krolopp E., Csepreghyné Meznerics I.

Résztvevk száma: 42
November 13. Agyagásványtani Szakosztály eladóülése

Elnök: Székyné Fux Vilma
T a k á t s Tibor: Agyagok minsítése cementipari célokra

J á r á n y i István: Geomikrobiológiai tájékoztató kísérletek hazai agyagos kzetek vastartal-

I

mának eltávolítására

Résztvevk száma: 51
I November 13. Mérnökgeológia- Építésföldtani Szakosztály eladóülése

I

Elnök: P a p p Ferenc
Benedefy lyászló: Évszázados és pillanatnyi térbeli elmozdulások Budapest és Skopje kör-

nyékén
Résztvevk száma: 16

November 16. Központi Geológus Szakkör (kezdk és haladók)

Vezettanár: K r i v á n Pál
Tanulmányút a budai Várbarlangban Barátosi József vezetésével

Résztvevk száma: 24
November 20. Gazdaságföldtani Szakosztály eladóülése

Elnök: Varjú Gyula
Kun Béla: A mátrai szinesércbányászat kutatás-gazdaságossági problémái
Résztvevk száma: 38

November 27. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság ülése

Elnök: N e m e c z Em
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Napirend: i. 1968 évi utaztatási terv; 2. a XXIII. Xemzetközi Geológus Kongresszus, Prága
Résztvevk száma: 4

Xovember 29. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály eladóülése
Elnök: K u b o v i c s Imre
K o V á c h Ádám—Balogh Kadosa—Sámsoni Zoltán : Rb/Sr adatok a mecseki granitoid

kzetek élet korának kérdéséhez
D i e n e s István— J a s k ó Tamás: Elektronikus digitális számitógép-program kzettani ada-

tok feldolgozására
Résztvevk száma: 26

November 30. Központi Geológus Szakkör (kezdk és haladók)

Vezettanár: K r i v á 11 Pál
Tanulmányúton a Balkán-félsziget nyugati felén címmel C s é f a 1 v a y Imre tartott szines diapo-

zitivekkel kísért eladást.
Résztvevk száma : 2

1

December 4— 3. slénytani Szakosztály Evolúciós Kollokviuma
Elnök: G é c z y Barnabás
December 4. 9 órakor:
Horváth József: A marxista filozófia fejldéselméletének formaváltozása
F a 1 u d i Béla: A molekuláris evolúciótan és néhány slénytani vonatkozása
ifj. Dudich Endre: Néhány törzsfejldéstani probléma — a mohaállatok (Bryozoa) példáján
December 4. 15 órakor:
Greguss Pál: A szárazföldi növénj-világ polifiletikus fejldéstörténete
G é c z y Barnabás: Az Ammonoideák törzsfejldésének vizsgálati módszerei
Varga Zoltán: Az úgvTievezett ,,új rendszertan” (New Systematics) evolúciós szemlélete és a

paleontológia
Résztvevk száma: 102
December 5. 9 órakor:

Végh Sándomé: A Megalodontidák fejldésének fbb vonásai
Benköné Czabalay Denke: A balteknvel rögzített Rudisták evolúciós sora és krouosztra-

tigráfiai értéke
Nagy István Zoltán: Az ontogenezis filogéniai vonatkozásai
Az Evolúciós Kollokvium eladásait követen széleskör és mélyreható vita alakult ki jelezve

a rendezvénytípusnak a Társulat fejldése jelenlegi szakaszában helyesen eltalált formáját.
Résztvevk száma: 71

December 6— 7. Ankét Budapest mérnökgeológiai problémáiról az Építipari Tudományos Egyesülettel s a
Magyar Urbanisztikai Társasággal közös rendezésben a M. All. Földtani Intézet dísztermében

Elnök: N e m e c z Eni
December 6. 14 órakor:
N e m e c z Ern: Elnöki megnyitó
P a p p Ferenc: Budapest földtani áttekintése
Szilvágyi Imre: Mérnökgeológiai problémák Budapesten. Közelfelszini mozgások
Greschik Gjmla: Földalatti vasútépítés
Szablya Ferenc: Közmépítés
G a b o s György: Alapozás régi épületeknél
P a á 1 Tamás: Alapozás új épületeknél
Szabó Gyula: Talajvíz (pincevíz), belvíz, erózió

F a i t h Mihály t- és közúti vasútépítés
Kovácsházy Frigjes: Támfalak, partfalak
Résztvevk száma: 124
December 7. 9 órakor:
Falu János: A korábbi méniökgeológiai térképezések
Karácsonyi Sándor: A budapesti mérnökgeológiai térképezés terve

Z s i 1 á k György László: A Központi Földtani Hivatal és a KGST vonatkozó irányelvei

R a d n a i Ferenc: A mémökgeológia feladatai Budapest fváros rendezésében
Borsos József: A közmépítés és az iitügy’ kívánságai a mémökgeológiával szemben
Résztvevk kiterjedt és alapos vitában nyilvánították véleményüket Budapest mérnökgeológiai

részletes térképezésével kapcsolatos terv és munkálatok megindulása kezdetén. A tények összegyjtése,
s a városfenntartással és fejlesztéssel kapcsolatos igények felmérése és súlyozása tekintetében az ankét ala-

pozó jelentség munkát végzett.

A zárszót ,,A budapesti mérnökgeológiai munkálatok fejlesztése és súlyának növelése” címmel
P e r c z e 1 Károly a Városépítési Tervez Intézet igazgatóhelyettese tartotta.

Résztvevk száma: 67
December 13. Évadzáró klubest

Elnök: G é c z y Barnabás
B á 1 d i Tamás—H á m o r Géza—N agy Lászlóné: Beszámoló a Mediterrán Neogén Bizottság

IV. Kongresszusáról (Bologna, 1967. szeptember)
Résztvevk száma: 38

December 13. Mérnökgeológiai Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: P a p p Ferenc
Napirend: i. Mérnökgeológiai Szemle legújabb számának szerkesztése; 2. 1968 évi muiikaters'

megbeszélése
Résztvevk száma: 8
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December 13. Neogén Munkabizoltsdg ülése

Elnök: Hámor Géza
Napirend: A társulat neonén nagyrendezvényének (1969) tervezése, elkészítése
Résztvevk száma: 24

December 14. Elnökségi ülés a Középdunántúli Területi Szakosztály elnökségével közösen, Balatonalmádiban
Elnök: Nemecz Ern
Napirend: i. Beszámoló és értékelés a Középdunántúli Területi Szakosztály munkásságáról. Az

1968. évi mködési terv megbeszélése; 2. Folyó ügyek
Résztvevk száma: 8

December 18. Munkabizottsági ülés

Elnök: Nemecz Ern
Napirend: A nyersanyagipari földtani szolgálat helyzetérl készült tamdmány elkészítése a máso-

dik vitárabocsátáshoz.
Résztvevk száma: 8

December 18. Gazdaságföldtani Szakosztály eladóülése
Elnök: Varjú Gyula
Szép Endre: Az ásváiiybányászat földtani kutatásával kapcsolatos gazdasági problémák
Résztvevk száma: 36

December 20. Választmányi ülés

Elnök: Nemecz Eni
Kiemelt napirendi pontként K r i v á n Pál ftitkár köszöntötte a Választmány nevében a 80.

születésnapját ünnepl Jugovics I^ajos professzort, aki meleg szavakkal mondott köszönetét és tudo-
mánytörténetileg, társulattörténetileg kedves momentumokat idézett fel munkálkodásának fél évszázadá-
ból, s ma is aktív mködése területérl.

A Társulat Ifjúsági dijait 1967-ben Árkai Péter, Császár Géza, valamint a K o r p á s Eászló
— Peregi Zsolt — Szendrei Géza szerzhármas kapta. A dijak odaítélésének indoklását S z é k y n é

F u X Vilma az Ifjúsági Dijat Odaítél Bizottság elnöke olvasta fel. A díjakat Nemecz Eni elnök
adta át.

A Választmány napirendjén szerepelt második olvasásban a nyersanyagipari földtani szolgálat

helyzetérl szóló tanulmány további élénk vitát idézve fel.

Az 1968 évi tervben idközben elállott változásokról K r i v á n Pál ftitkár tájékoztatta a Vá-
lasztmányt.

Résztvevk száma: 27
December 21. Központi Geológus Szakkör ülése

Vezettanár: K r i v á n Pál
Franciaországi tanulmányútjáról Bárdossj’ G3^örgy tartott színes diapozitivekkel kisért

eladást.
Résztvevk száma: 28

Január 10. Eladóülés
Elnök: J a n t s k Béla
Csiky Gábor: Emlékezés Koch Antalról születésének 125. évfordulóján
Varga Gyula: Vulkanológiai tanulmánj-úton Izlandon (színes diapozitivekkel kisért tanulmánjuit

beszámoló)
Résztvevk száma: 70

Január ii. Központi Geológus Szakkör tanulmányi kirándulása
Vezettanár: K r i v á n Pál
A szakköri foglalkozás ezúttal a Pálvölgjd és a Mátyás-hegyi barlang bejárható részeinek megis-

merését tzte ki céljául . A túrát Szentbe István vezette.
Résztvevk száma: 18

Január 24. Klubest (egyben a Központi Geológus Szakkör foglalkozása is)

Elnök: K r i v á n Pál
Balogh János az EETE Állatrendszertani Tanszékének professzora ,,Terepmunkán Dél-Ameriká-

ban” címmel tartott színes vetített képekkel kísért eladást. A kivételes érdekldéssel megtekintett el-
adáson 92 tagtársunk vett részt.

Január 29. Ásványtan— Geokémiai Szakosztály eladóülése
Elnök: K u b o V i c s Imre
Viczián István: A mecseki fonolit kzettani vizsgálata
Rischák Géza: Mgv^auták alkalmazása kzet-vékonj'csiszolatok készítésénél

Az eladások utáni vitában Bilik I., Székyné Fux V., Vet I., Nagj’ B., Viczián I., Kubovics I.,

Jaskó T., ill. Kubovics I, és Rischák G. vett részt.

Nagy Elemér — Ravasz Csabáné: Sziderites kaolinit a mecseki ladini rétegsor alsó tagoza-

tában (bejelentés)

Vita: Szék\mé Fux V., Viczián I., Bilik I., Nagy E., Kubovdcs I.

Résztvevk száma: 26
Február 2. Elnökségi ülés a Délalföldi Területi Szakosztály elnökségével együttesen, Szegeden

Elnök: Nemecz Ern
Napirend: i. Beszámoló a Szakosztály munkájáról; 2. a III. Magj’ar— Jugoszláv Geológus Talál

kozó elkészítése.

Résztvevk száma: 7
Február 5. slénytani Szakosztály eladóülése

Elnök: Csepreghyné Mezuerics Ilona
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Knauer József: Statisztikai próbák slénytani alkalmazása a Spiroxystonellites nov. gén.
Tintinnina vizsgálatánál (bejelentés)

Krolopp Endre: Eevantei molluszkafauna nagyalföldi mélyfúrásokból (bejelentés)

Nagy István Zoltán: Új slénytani adatok a Gerecsébl (bejelentés)
Oroszné Hajós Márta: Tanulmányúton Ausztriában (szines diapozotívekkel kisért tanul-

mányút-beszámoló)
Résztvevk száma: 22

Február 15. Központi Geológus Szakkör ülése

Vezettanár: Kriván Pál
C s a t h ó István skandináviai tanulmánj-útjáról tartott szines diapozitivekkel kisért eladást.
Résztvevk száma: 27

Február z6. Mérnökgeológiai— Építésföldtani Szakosztály eladóülése a Közlekedéstudományi Egyesület
Alagút és Mélyalapozási Szakosztályával közös rendezésben

Elnök: P a p p Ferenc
Greschik Gyula: .A földalatti vasút Duna alatti szakaszának várható épitési problémái
A nagj- vitával kisért eladáson 87 érdekld vett részt.

Február ig. Agyagásványtani Szakosztály eladóülése
Elnök: Székyné Fux Vilma
V i r á g h János — Rudolf Mihály — Rajnai Rudolf — Kaposvölgyi József —

Kaurek Róbert: Bánj-atömedékelési eljárás agyagásványokat tartalmazó, eddig fel nem használható
tömedékanyagokkal

Résztvevk száma: 17
Február ig. Iliit— Munkabizottság ülése

Elnök: Varjú Gyula
Napirend: Mködési terv megbeszélése
Résztvevk száma: 9

Február 21. Eladóülés
Elnök: G é c z y Barnabás

J a s k ó Sándor: Újabb adatok Kelet-Mongólia kréta rétegtanához
Bállá Zoltán: Perm-mezozóos vulkáni képzdmények térképezése Kelet-Mongóliában

J a n t s k y Béla: Szkamos és molibdenites ércesedés Kelet-Mongóliában
Résztvevk száma: 47

Február 26. Választmányi ülés

Elnök: N e m e c z Em
Napirend: Az 1968. évi Rendes Közg5mlés elökészitése

Résztvevk száma: 27
Február 26. Ásványtan—Geokémiai Szakosztály eladóülése

Elnök: Kubovics Imre
Viczián István: A kzetátszámítás fizikai-kémiai feltételei és pontossága
Székely Ágnes: Agyagásványok meimyiségi vizsgálata
Az eladásokat követ vitában Dienes I., Székjmé Fux V., Viczián I., Kubovics I. ill. Bárdossy

Gy., Földváriné Vogl M., Viczián I. és Kubovics I. vett részt.

Résztvevk száma: 16
Március 4. slénytani Szakosztály eladóülése

Elnök: Csepreghyné Meznerics Ilona
Kaszap András: Korynichnium a balatonrendesi permbl
Vitálisáé Zilahy Eidia: Felsöeocén Foraminiferák az Esztergomi-medencébl
.Az eladást követ élénk vitában Schréter Z., Szts E., Kopek G., Gidai L., Dudich E., Báldi T.,

Jámbomé Kuesch M., Knauer J., Kaszap .A. vettek részt.

Résztvevk száma: 30
Március 7. Központi Geológus Szakkör foglalkozása

Vezettanár: Kriván Pál
,

Kecskeméti Tibor átnézetet adó eladásban ismertette az slénytan tudományát.
Résztvevk száma: 24

Március II. Mérnökgeológia— Építésföldtani Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: P a p p Ferenc
Napirend: Soronkövetkez eladóülés ill. nagjTendezvény elkészítése
Résztvevk száma: 7

.4 Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szakosztályának
1967— 1968 szi és téli ülésszakán elhangzott eladások

November g. Eladóülés
Elnök: Barabás .Andor
V i r á g h Károly — Szolnoki János: Baktériumok, mint a mecseki uránérc keletkezésének

és késbbi áthalmozódásának fontos tényezi
K a b 1 á r János: A mecseki perm produktív összletének kzettani felépitése és az ércesedés

közötti összefüggések vizsgálata bányabeliadatok alapján
Résztvevk száma: 32

December ig. Vezetségi ülés

Elnök: Barabás .Andor
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Napirend: i. 1968. évi munkaters- megvitatása; 2. Folyó ügyek
Résztvevk száma: 7

December a8. Klubest
A Klubesten Varga Gyula számolt be izlandi vulkanológiai tanulmányútjáról szincs diapozi-

tivek kíséretében.

Résztvevk száma: 12

Február 13. Eladóülés a Magyar Kémikusok Egyesülete Pécsi Csoportjával közös rendezésben

Elnök: Barabás Andor
S e 1 m e c z i Béla: Derivatografiás kzet-analizis
Résztvevk száma: 32

Február 13. Eladóülés
Elnök: B a r a b á s Andor
Molnár János: Újabb adatok a Mecsek-hegységtl északra es terület mélyföldtani

ismeretéhez
Németh Gusztáv: Adatok a Mecsek-hegységtl nyugatra és délnyugatra es terület mélyföld-

tani és szénhidrogénföldtani viszonyainak ismeretéhez a hazai és jugoszláviai kutatófúrások alapján
Bimbó Mihály: Pécsbánya földtani viszonyai és az 1967. június 28-i vízbetörés

Az eladásokat követen kiterjedt vita alakult ki.

Résztvevk száma: 34

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Területi Szakosztályának
1967— 1968 szi és téli ülésszakán elhangzott eladások

November 30. Eladóülés
Elnök: V i z y Béla
Szabó Zoltón: A fekükzetek és a mangánérctelepek utólagos elváltozásai

S z e n t a i György: A balinkai terület vízföldtani felépitése

Nyerges Éajos: Fkarsztvizszint-süllyesztéssel kapcsolatos hidraulikai megfigyelések a nyi-

rádi bauxitterületen
Résztvevk száma: 27

December 14. Klubdélután
A klubdélután keretein belül O 1 1

1

i k Péter — Szantner Ferenc jugoszláviai útibeszámolót
tartott. Ezt követen Kovács Zoltán az úrkúti mangánérc-bányászat 50 évérl emlékezett meg,
Hámor Géza pedig a Mediterrán Neogén Bizottság IV. Kongresszusáról (Bologna, 1967. szeptember)
számolt be.

Résztvevk száma: 25
Február 22. Eladóülés

Elnök: Szantner Ferenc
Z s o 1 n a y Eajosné: A vizkutatással kapcsolatos földtani és mszaki problémák
Vita: ifj. Dudich E., Szantner F., Kopek G., Nyerges X,-, Szantner F., Zsolnay E-né, ifj. Dudicli

E., Zsolnay E-né, Horvát K., Szantner F.
ifj. Dudich Endre -- Csernákné Szentes Izabella: Három bauxitkutató fúrás anyag-

vizsgálatának földtani eredményei
Vita: Komlóssy Gy., ifj. Dudich E., Zsolnay E-né, Szantner F., ifj. Dudich E., Kopek G., SzantnerF.
Résztvevk száma: 25

A Magyarhoni Földtani Társulat Eszakmagyarországi. Területi Szakosztályának
1967— 1968 szi és téli ülésszakán elhangzott eladások

Szeptember 7— 8. Ankét az „Ózdvidéki szénmedencé”-rl az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-

sület Ózdvidéki csoportjával közös rendezésben. Ózd— Farkaslyuk ,,Radnóti Miklós" Kultúrotthon
Szeptember 7. 10 órakor:

E c s e i Eajos: Elnöki megnyitó
S z il i Ferenc: Ózdvidéki szénmedence szerepe a magyar szénbányászatban
K ö V i János: Az ózdvidéki szénmedence földtani ismertetése
Eohrmann Keresztély: A földtani viszonyok szerepe a bányák rekonstrukciójában
B o d z s á r Tivadar: Mszaki fejlesztés eredményei
Varga Eajos: Osztályozás hatásfokának szerepe a szénmedence gazdaságosságában
Az eladásokat élénk vita, számos hozzászólás követte.
Résztvevk száma: 89
Szeptember 8. 8 órakor:
Két tanulmányi kirándulás az alábbi program szerint:

I. tanulmányút: Borsodnádasdi függszékes személyszállítás és az arlói suvadás megte-
kintése

II. tanulmányút: Egercsehi hidraulikus meddszállitás és Szues község aláfejtésének
megtekintése
Szeptember 28. Eladóülés

Elnök: B e n k Ferenc
P á 1 f y József — H u r s á n Eászló: Susa i. kutatófúrás földtani eredményei
Mátyás Ern: A vulkáni utómködés vulkanológiai kéregszerkezeti kapcsolatai Mád környékén
Résztvevk száma: 40
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Október 12. Eladóülés
Elnök; H a r t n e r Miháh*
P á 1 f y József — H u r s á n Eászló: A helvéti slir mélyfúrási geofizikai szelvények alapján való

felbontása a mátraverebélyi kutatási területen
Az eladáshoz 5 hozzászólás hangzott el.

Résztvevk száma: 46
November 16. Eladóülés

Elnök: P o j j á k Tibor
H a r n o s János: Sajóbánya földtani viszonyai
Mátyás Ern: A fnzérradványi szarmata limnikus összlete, az utóbbi évek fúrásos kutatásainak

tükrében
Résztvevk száma: 37

December 8. Mérnökgeológiai Szakcsoport eladóülése
Elnök: Hornyai Eászló
Az eladóülés témája: az avasi lakótelep építési problémái
Szilvágyi Imre; Talajmechanikai és építési problémák
Deák Béla: Alapozási problémák különös tekintettel a házgj-ári épületekre
B ó d y Györg3U A lakótelep mélyépítési problémái a szivárgó vizek tükrében
Vita: Juhász J., Bodonjü E-, Szilvágyi I., Földvári A., Homj'ai E.
Résztvevk száma: 21

December 14. Vezetségi ülés

Elnök; Kovács Fajos
Napirend: i. 1968. évi mrmkaterv meg\-itatása; 2. Munkabizottság alakítása; 3. Folyó ügyek
Résztvevk száma: 9

December 14. Klubest
Elnök: Kovács Fajos
Napirend: i. 1968. évi munkaterv ismertetése; 2. Jutalmak kiosztása; 3. Beérkezett pálj'amimkák

ismertetése, díjkiosztás; 4. Mészáros Mihály beszámolója kubai tanulmányairól.
Résztvevk száma: 23

Február 8. Vezetségi ülés

Elnök: Kovács Fajos
Napirend: i. A Borsodi Mszaki Hetek keretében ters’ezett szakosztályi rendezvényekkel kapcso-

latos megbeszélés; 2. 1968. évi pálj’ázatok kiírása; 3. Folj'ó ügj-ek.

Résztvevk száma; 8

Február 8. Eladóülés
Elnök: Kovács Fajos
R i c h t e r Richárd: A képlékeny kzetállapot
Szlabóczkj’ Pál: Mszaki földtani elmunkálat hiánj-ossága következtében keletkezett m-

szaki hibák
A nagy érdekldéssel fogadott eladások után három hozzászólás hangzott el.

Résztvevk száma: 17
Március 7. Eladóülés

Elnök: Benk Ferenc
Szép Endre: Az ásvánj'bánj’ászat földtani kutatásával kapcsolatos gazdasági problémák
M á t >• á s Ern: Az állóvizi üledékképzdés ritmustör\’énye és annak földtani kutatási alkal-

mazása
Az eladásokhoz négy hozzászólás kapcsolódott.
Résztvevk száma: 34

A Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Alföldi Területi Szakosztályának
1967— 1968 szi és téli ülésszakán elhangzott eladások

November 15. Eladóülés
Elnök; Balogh Kálmán
Rónai András: Negj-edkori üledékképzdés és éghajlattörténet a Dél-jászsági medencében
Felkért hozzászólók: Molnár Béla, Mucsi Mihály.
Résztvevk száma 39

December 13. Eladóülés
Elnök: Balogh Kálmán
Mucsi Miháh^: Adatok a Dél-alföldi neogén földtani fejldéstörténetéhez
Révész István: Az Ásotthalom i. fúrás üledékföldtani vizsgálata

Az eladások nj'omán 9 hozzászólás hangzott el.

Résztvevk száma: 23
Február 2. Vezetségi ülés a Társulat elnökségével együttesen

Elnök: N e m e c z Ern
Napirend: i. Beszámoló a Szakosztály munkájáról; 2. A III. Magj’ar— Jugoszláv Geológus

Találkozó elkészítése.
Résztvevk száma; 7

Február 21. Eladóülés
Elnök: Balogh Kálmán
K r ö s s j' Fászló: Mélj-földtani és fejldéstörténeti vázlatok a magj'arországi pannonból
Résztvevk száma: 27
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ÉRTEKEZÉSEK

AZ 1968. ÉVI KÖZGYLÉS ÉLNÖKI MEGNYITÓJA

Dr. X E M E C Z ERXÖ*

ÜdvözlömTársiüatunk tiszteleti tagjait, a Közgylésünkönmegjelenttagtársainkat.

Bejelentem, hogy az idei tavaszi rendes közg\-lésünk összelüvása során eltekin-

tettünk attól, hogy az egybegyl létszám kimerítse a határozatképességet tekintettel

arra, hogy a választmány ezúttal nem terjeszt határozatképességet megkívánó javasla-

tot közgylésünk elé. Az elnökség és választmány dolgozik ugyan több, a közgylés
döntését igényl kérdésen, ezek azonban csak késbb kapják meg azt a formájukat,

hogy a közgylés elé hozhassuk azokat. Ezért az a tervünk, hogy sszel rendkívüli köz-

gylést hívunk össze.

Mostani rendes közg\’lésünket a Társulat és rajta keresztül a magYur geológia

jelenlegi helyzetének felmérésére kívánjuk szentelni, mehue ünnepélyes alkalmat az

a körülmény ad, hogj’ Társulatimk ezidén tölti be a 20 éves fennállását ünnepl Mszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége keretében folytatott mimkálkodásának

20., és fetmállásának 120. fordvdóját. Ez a METESZ kebelén eltöltött két é\dized — mint

a ftitkári beszámolóból részleteiben is ki fog tnni — a magyar geológia nagy átalakulá-

sának a jelents számszer növekedés mellett, a tudomány általános fejldésének gyor-

sulása folytán egyúttal magasabb minségi fokra való emelkedésének korszakát is jelenti.

Tisztelt Közgylés ! Tekintsük most csupán a tavalyi közgylés óta eltelt idszak
tevékenységét, mely a szaküléseinken elhangzott eladások számát és jelentségét

tekintve is minden bizonnyal Társjilatunk történetében egyike a legkiemelkedbbeknek.

Szaküléseinken, beleértve a területi szakosztályok üléseit is, összesen 129 eladás

hangzott el és ezen felül négy gazdasági vagy elvontabb tudományos tekintetben fontos

témakörben egy ül. többségében kétnapos ankétot rendeztünk, részben külföldiek bevo-

násával. Ezek idrendben: a kolajkutatás, a gépi számolás geológiai alkalmazása,

a paleontológia körében az evolúció és végül Budapest mérnökgeológiai problémáit

tekintették át a szakülésekbe nem számított 56 eladás keretében, melyeknek összesen

559 résztvevje volt. 1967. évi vándorgylésünk tekintélyes létszámmal az észak-magyar-

országi kszénmedencék gazdasággeológiai kérdéseivel foglalkozott Salgótarjánban és

Miskolcon s az egyen jó alkalom volt arra, hogy résztvevi a helyszínen figyeljenek fel

a geológiai munka közgazdasági és társadalmi vonatkozásaira.

Rendezvényeink többsége, szakosztályaink és területi szakosztály’aink munkál-

kodásának eredménye, s ez a tény is mutatja, hogy^ mennyire idszer volt néhány év\^el

ezeltt elindítani azt a differenciálódási folyamatot, mely a különböz tudományágak

természetes szervezeti egységére és igényére építve lehetvé tette a szakosztályok meg-

alakiüását, reájuk bízva egyttal a geológia egyes részterületeinek gondozását.

* Eladta a MFT 1968. III. 13-i rendes közgj-lésén.

1
*
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Ezen az úton még tovább akanmk menni, hogy tudományos és személyi, eset- '

lég amennyire lehetséges gazdasági vonatkozású kérdések intézésében is, a központi '

elnökség felügyelete mellett, minél jobban kidomborítsuk a szakosztályok autonómiáját,
i

Itt kell szólnom Társulatunk lapjának, a Földtani Közlönynek helyzetérl is. |t

IMint ismeretes a múlt évi közgylési határozat értelmében átvettem a Közlöny szer-

kesztését és a Szerkesztbizottsággal kidolgoztuk a szerkesztés alapelvét és ügyrendjét.

Ez az ügyrend biztosítja, hogy a szerkesztségbe érkez cikkek kizárólag tartalmi alapon í

bíráltassanak el, de e tekintetben a szerkesztség a lehetségeinkhez képest egyre nagyobb
|

igénnyel fog fellépni. Elhatároztuk azt is, hogy a magyar szöveg rovására egyre inkább '

növeljük az idegen nyelv kivonat terjedelmét, hogy annak elolvasása, miután abban '

az észlelések, bizonyítások és következtetések is benne foglaltatnak, teljes képet adjon
,

a külföldi olvasó számára. Akkor érdemes ezt tenni, ha a cikk kevéssé helyi jelentség '

kérdést tárgyal, hanem mint szeretnk, a Közlöny lapjain a magyar geológiai kutatás

általánosított ehd vonatkozású, következésképen a külföldiek számára is olvasásra
1

érdemes cikket közölne. A magyar földtani publikációs tevékenység egyeztetése a Föld-

tani Intézet kiadványaival és a Földtani Kutatással megtörtént, amelynek lényege az,

aut már fentebb mondtam, hogy a Földtani Közlöny bármely földtani munka — lehet i

az közvetlen gazdasággeológia is — elvi alapkérdéseire irányuló kutatás eredményeinek 1

publikációs helye lesz.

Bizonytalanság mutatkozik egyelre a Közlöny elállításának pénzügjd kérdései- jr

ben. A múlt é\d határozatunk alapján az év els kötetétl kezdve jobb nnség papíron '

megjelen Közlöny elállítási ára ugyanis, a papír nnségétl függetlenül, az új njmmdai
árak folytán nntegy másfélszeresére emelkedett. A 60—70 ezer forintra tehet hiány ,

fedezetének módjait keressük és csak a végs esetben nyúlmik a kényszerít alternatívák

egj’ikéhez, mely vagy' a terjedelenmek a hiánny'al arány'os mérték csökkentésében vagy

a pénzügyi tehernek továbbhárításában áll.

Tisztelt Közgylés ! A társxdat vezetsége a tudományos élet feltételeinek meg-
|

teremtésén túl jelents figyelmet szentelt a földtani munka társadalmi vonatkozásainak
j

változásaira s az ebbl fakadó némely' nehézségre és feszültségre. Az elmúlt közgylésen
1

már elrevetítettem a gazdasági mechanizmus reformjának bennünket érint valószín

hatásait, melyek azóta részben már kibontakozóban vannak, részben még csak a jövben
lépnek eltérbe. Világosan kell látnunk, hogy a gazdasági struktúra változása a geológiai

munka átrendezését is szükségessé teszi. A gazdaságosság elvének eltérbe kerülése

a népgazdaságban, mindenek eltt a ^’iszony'lag drága energiahordozó kszén termelésének

csökkentésére vezetett, és természetesnek veszik ezt az iparágat kiszolgáló mszaki sze-

mélyzet létszámának csökkentését is. Hasonló jelenségek más nyersanyagkutatás terén is

mutatkoznak s így' az új gazdasági elvek érs'ény'esülése sajnálatosan oly'an látszatra vezet,
j

mintha az országnak a potenciális nyersanyagadottságai mellett kisebb volumen geoló-

giai kutatásra volna szüksége, mint korábban.

Ezzel a kérdéssel az elnökség inditvány'ára egy' külön e célra összehívott bizottság

és a választmány' két ülése foglalkozott. A végs állásfoglalás abban csúcsosodott ki,

hogy az ország ásvány'i ny'ersany'agkérdéseinek gondozása nem bízható kizárólag a hely'i

(vállalati) érdekekre s érv'ényre kell juttatni azokat az általános érdekeket is, melyek
I

megfogalmazása és védelme az országos hatáskör Központi Földtani Hivatal feladata.
]

Csak üdvözölhetjük a Hivatahiak azt a törekvését, hogy tevékenységét a jövben,

más ágazatok példájára, szintén államtitkársági szerv'ezet keretei között fejthesse ki.

Általános a felfogás a tekintetben is és támogatjuk a KFH idevonatkozó elgondo-

lását, hogy a földtani tevékeny'ség ügyrendje, a jövben átdolgozásra kerül bányatör-

vényben ny'erjen pontos és a földtani érdekeknek megfelel rögzítést.

Nagy jelentséget tulajdonítunk annak a ténynek, hogy' a Tudományos Akadémia
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kutatási programjában kiemelt helyet foglal el az ország tennészeti kincseinek feltárása.

Ez elismerését jelenti a nyersanyagok nagy szerepének, melyet a modern államban
betöltenek, de egyben nagy felelsséget ró a magj'ar geológusokra. E nagyszabásii tudomá-
nyos program, a Tudományos Akadémia X. Osztályának irányítása alatt áll, s S z á-

deczky — Kardoss Elemér tiszteleti tag, osztálytitkár vezetése mellett, mindenek-
eltt a nyersanyagprognózis legáltalánosabb földtani elfeltételeinek s elveinek tisztázá-

sára irányul s feltehet, hogy a programon dolgozó kutatók száma a jövben emelkedni fog.

Bármiképen igyekszünk is azonban geológusi munkahelyeket feltárni, átcsoporto-

sításokat megoldani, ez úgy látszik nem lesz elegend a jövben a kérdés megoldására az

eddig megszokott, hogy úgymondjam klasszikus geológusi tevékenység körében, különösen

ha számításba vesszük, hogy viszonylag magas egyetenü hallgatói létszámok követ-

keztében az elkövetkezend években jelents számú fiatal szakember fogja elhagyni az

egyetemeket.

Ezt a helyzetet látva Társulatunk elkészületeket tesz arra, hogy a problémák
megoldására hivatott állami szerveink munkáját megkönnyítse, az elgondolások meg-
valósulását társadalmi vonalon elmozdítsa.

Az eg\dk és jelents terv, amely állandóan napirenden van, geológusaink külföldi

munkára való alkalmazása, más szóval az ország geológiai kutatási kapacitása egy
részének szellemi exportként való értékesítése. A harmadik világ országainak megsegíté-

seképen ilyen jelleg igénybevétel szórványosan s egyedi részvétel alapján már hosszabb

ideje folyamatban van, de hatékonyabb felhasználás minden bizonnyal kutató expedíciók

szerv'ezésével, mint amilyen a Mongoliában tevékenyked expedíció, érhet el. Új és

az ország nyersanyagellátása szempontjából rendkívül fontos eleme a KFH idevágó

elgondolásának az, hogy geológiai expedícióink lehetleg ne egyszeren bérmunka
fejében dolgozzanak külföldi állam részére, hanem államközi szerzdés keretei között

a feltárt nyersanyag közös értékesítése legyen a munka célja.

A Társulat szerepe ebben, a küls munkára vállalkozó tagtársaink felkészítése

lehet, azáltal, mint jelenleg is, hogy nyelvi kurzusokat rendezünk és programba vesszük

az expedíciók számára számításba jöv területek geológiájának, földrajzának esetleg élet-

viszonyainak rendszeres feldolgozását.

A szellemi export alakjában történ értékesítése tagtársaink munkájának különö-

sen, ha ennek legfejlettebb formáját tekintjük, mely a nyersanyagtermelést két állam

közös vállalkozásává teszi, nagyjelentség mind az ország, mind pedig az egyén számára,

akiknek tevékenységi tere és szakmai ismerete köre azáltal lényegesen kitágul.

Mégis úgy gondolom, fel kell hívnunk a figyelmet azokra a lehetségekre is, melyek

a geológiai szakmának a felhasználó iparágak mszaki irányába való kibvítésében,

mintegy a ,,bels szellemi exportban” rejlenek. Általában nehézséget okoz nálimk

az a sajátságos helyzet, hogy a földtani munka és a felhasználó ipar közötti határterület

sem intézményesen, sem egyéni vállalkozás formájában nincsen megfelelen betöltve.

Ennek folytán a geológus mszaki ismeretek híján nem tndja kellképen megítélni

a nyersanyag vagy geológiai helyzet ipari értékeit, az ipari szakemberek pedig nem
ismerik a nyersanyag földtani adottságaiban rejl értékeket. Néhány jelenség arra mutat,

hogy vegyészmérnökök tesznek kísérletet e közbens szakterület meghódítására, holott

a fordított helyzet ti. a geológusok érdekldése e kérdések iránt természetesebb és ter-

mékenyebb lehetne.

Fokozza a nehézséget az egységes geológusképzés szemlélete is, amely nem vesz

tudomást arról, hogy egyes tudományágak már régóta önállósultak nemcsak szigorúan

tudományos módszertani, hanem gyakorlati alkalmazási téren is. A mmeralógia eltt ma
óriási lehetségek nyílnának meg ha néhány lépést tenne a mszaki tudományok irányá-

ba, vagyis ha módszertani rutinját a természetes ásványokról kiterjesztené a mesterséges
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vegyületek mszaki alkalmazásának problémakörére is. A világ technikai fejldésének

központjában ma úgy látszik a szilárdtest fizika áll, s ebben a fejldésben a mineralógiá-

nak, a krisztallográfiával együtt jelents szerepe lehet.

Fiatal tagtársaink figyelmét ilyen irányba is terelhetjük s elssorban a mérnök-

továbbképzés kereteit lehetne felhasználni céltudatosan összeállított programokkal

a geológusi szaktevékenység kiterjesztésére.

Tisztelt Közgylés ! Ezidén augusztusban kerül megrendezésre Prágában a Xem-
zetközi Geológus Kongresszus, meh^hez csatlakozó kirándulások némelyikének magyar-

országi elágazásai is lesznek. Értesülésünk szerint hazánkból összesen 56-án vesznek

részt a kongresszuson s szeretnk ha tagtársaink mind a frendezvényeken mind a magyar-

országi kirándulás sikerében eredménnyel munkálkodnának. A ter\’ szerint az idei vándor-

gylésünk helyett megrendezésre kerül magj-ar—jugoszláv geológus találkozónak is

lesz egy közös programja a nemzetközi kongresszus akkor Szegeden tartózkodó részt-

vevivel, kívánatos volna ha ezt a rendezvényt tagtársaink minél nagj'obb számban
való megjelenésével is támogatnák.

\*áltozatlan, st egyre fokozódó mértékben folynak az 1969-ben sorra kerül
nagj’ hazai geológiai megmozdulás elkészületei. A Földtani Intézet 100 éves fenn-

állásának megünnepléséhez kapcsolódó rendezvények, melyek közül a neogén nemzet-

közi kollokviiunot Társulatunk rendezi, els körlevelei már kimentek s a nagv’ nemzetközi

\-isszhang mely a jelentkezések eddigi számában s minségében is megmutatkozik nagj'

felelsséget ró az egész magyar geológus társadalomra a rendezvények szakmai s egyéb

tekintet sikere szempontjából. A terv' szerint a jubilemn ünnepsége két részben történne

meg, júniusban hazai keretek között, s szeptemberben, melyen a nemzetközi jelleg dom-
borodnék ki. Látva az elkészületek eddigi fejleményeit, a Prágai Kongresszus árnyéká-

ban sorra kerül magyar rendezvény eddigi kezdeti nagy külföldi sikerét, az Llnesco

érdekldését, úg>- véljük ez nagy erpróbája lesz a mag}.’ar geológus társadalom teljesít-

képességének. Eg^'úttal alkalom lesz arra is, hogy a geológusi munka társadalmi érték-

teremt szerepét a hivatalos körök és a közvélemény elé tárva növeljük tekintélyét és

megbecsülését.

Tisztelt Közgylés

!

Társulatunk helyzetérl s a közeljövben elttünk álló feladatokról adott e rövid

áttekintéssel megn^'itom femiállásának 120. évében lép Társulatunk 113. Közgr'lését.



í A MECSEK-HEGYSÉG DÉLI ELTERE PANNÓNIA! KÉPZDMÉNYEINEK
ÜLEDÉKFÖLDTANI VIZSGÁLATA

KI, EB BÉEA»

(13 ábrával, 7 táblázattal)

ÖMxefogUiás:- A Mecsek-hegység földtani újratérképezésével egyidejleg nagy
számú fúrás mélyült, igy — a korábbi, néhány felszini feltárásra szorítkozó vizsgálattá
szemben — mód njdlt a pannóniai üledékek elterjedésének és kzettani kifejldésének,
sföldrajzi kapcsolatának tanulmányozására. A nagyszámú ásvány-kzettani és geokémiai
vizsgálati adaf, a szerkezeti helyzet és az üledékképzdés közötti kapcsolat számszer
értékelése alapján kimutatható, hogy a Nyugati és Keleti Mecsek az egészen fiatal, föld-

történeti idkig eltér szerkezetalakulású. Ez a különbség az sföldrajzi jellegekben, a lehor-
dási viszonj’okban ásvány-kzettani adatok alapján is megnyilvánul. A területegységtl
függetlenül megállapítható a fokozatos kiédesedés, fob’óvizi feltöltdésre utaló, törmelé-
kessé váló üledékképzdés.

A Mecsek-hegységet körülvev pannóniai üledékek elterjedésére slénytani majd
kzettani alapon történ szintezésére vonatkozó irodalmi adatok már a századfordulóról

ismertek. Részletes biosztratigráfiai értékelésre, ásvány-kzettani és üledékföldtani

vizsgálatra azonban csak az 1958-ban a Magyar Állami Földtani Intézetben megindult

földtani újratérképez munka keretében került sor.

s

‘ RÉTEGTANI ÉS ÁSVÁNY-KZETTANI VIZSGÁÉATOK

I A Mecsek-hegység peremén az alsó- és felspannóniai üledékek egyaránt kimu-

I

tathatók, a rétegsorok vastagsága, elterjedése és kzettani jellege azonban ersen változó.

^ A pannóniai üledékek változatos kifejldése és az egyes szerzk felfogásának különbözsége folytán
I a rétegtani beosztásban — a hazai és nemzetközi irodalomban egyaránt — jelents eltérés adódik, az

I
alsó- és felspannóniai alemeletre történ tagolás azonban általánosan elterjedt.

A Mecsek-hegység peremén a sekélyvizben történ üledékképzdést az egyidejleg jelentkez erö-
* teljes mozgások nagjunértékben befolyásolták, térben és idben g>’^akori fáciesváltozást eredményeztek.
A jobb áttekinthetség érdekében a fbb kzetldfejldések alapján tárgyaljuk a rétegsort.

Alsópannóniai rétegösszlet

Az alsópannóniai üledékek heg^^ségperemi elterjedése általánosan a szarmata

rétegekre, a Pécsbányatelepi-öbölben és a dél-baranyai mezozóos szigetrögök területén

azonban közvetlen az alaphegységre települ. A helyi, peremi durva törmeléktl eltekintve

a finomszem márga-, mészmárgakifejldés a jellemz, egyhangú, jelents vastagságú

(100—300 m) rétegsorral.

* Eladta a Magj’arhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának 1967. június 5-i

eladóülésén.
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K a V i c s - k o n g 1 o m e r á t u m és h o m o k k i f e
j

1 d é s

A durva ka\dcs-konglomerátuinösszlet idsebb harmadidszaki, helyenként mezo-

zóos képzdmények felszínére települ, — a szarmata regressziós rétegsorral szemben
az üledékképzdés térhódítását, abráziós partszegélyt és

a transzgresszió mértékét jelzi. Elterjedése Pécs—Pécsbányatelep, valamint a dél-

baranyai mezozóos szigetrögök területére korlátozódik.

A dur\'a törmelékes kifejldés Pécs E-i peremén és a Pécsbányatelepi-
ö b ö 1 szegélyén végig követhet. A makár-dombi, bertalan-hegyi és szamárkúti homok-
bányákban feltárt rétegsor nagy mennyiség dur\'a, fejnagyságú, parti hullámverés által

koptatott helyi eredet triász mészkgörgeteget tartalm az. Helyenként aprószem,
többszöri áthalmozásra utaló ersen koptatott kvarc-, kvarcit-, kvarcporfirkavics is

elfordul. E dur\^a rétegcsoport nagy mennyiség Melanopsis kbelet tartalmazó csillá-

mos finomhomok- és mészkgörgeteges homokrétegekbe megy át.

A Pécs környéki pannóniai rétegek vizsgálata során Ferenczi I. a Melanopsis martiniana-
tartalmú homokot az alsópannóniai alemelet önálló, magasabb szintjének tekintette (1937). Vizsgálataink
szerint nem alkot általános elterjedés, önálló szintet (csak Pécs környékérl ismeretes), a Melanopsisok
nagy gyakorisága nem az idbeliséget — az egész rétegsorban végigkövethetk — hanem
a peremi kifejldés jelzi.

A csillámos homok, laza meszes homokk a Pécsbányatelepi-öbölben száz métert

meghaladó vastagságban fejldött ki.

A széchen5á-aknai szinklinálist kitölt 2— 300 m vastagságú pannóniai homok, homokkrétegsor
a földtani irodalomban felspannóni korbesorolással szerepel. A borbálatelepi boltozattól É-ra, kizárólag
alsópannóniai üledéksor rakódott le, ezt igazolja a Széchenjd-akna közelében a közelmúltban lemélyített

Pb. -I. számú fúrás rétegsora is: Hámor G. szerint 31,0 m pleisztocén fekvjében a szarmatára települ
alsópannóniai rétegsort tártak fel 97,8 m vastagságban. Az öböl alsópannóniai alemeletbeli fokozatos
jefüzdésére utal a helyi jelleg édesvízi mészkrétegek jelenléte és a Melanopsis fauna is.

A finomszem, csülámos finomhomok kifejldés K-re Danitz-puszta,
Kishir.d, Romon y a vonaláig követhet, e területen azonban már csak 20—30

m vastagságú.

A homok általában finom- és aprószem, közepesen osztályozott (i. ábra). A Széche-

nyi-akna kömj’ékén keresztrétegzettség fig>-elhet meg, idszakos vízfolyás durvább

anyagszáUítással, teljesen lekerekített kvarcporfír- és permi homokkka%dccsal.

Ásványos összetételben a peremen dúsuló magnetit mellett a metamorf ásványok

(disztén, sztrauoht, epidot) gyakorisága jellemz, mely a még felszínen lev kristályos

pala területrl történ anyagszáUításra utal (I. táblázat). A nyomelemtartalomban

kiugró a Ti szerepe, mely nagyrészt a magnetit, ihnenit peremi dúsulásával magyaráz-

ható (II. táblázat).

Aleuritos márga, mészmárgakifejldés

A fehér mészmárga, szürke alenritos márga, agj'agmárga a hegység K-i elterében

általános elterjedés. Uralkodóan medencekifejldést jelez, azonban a zártabb, csendes-

nz öblökben partközeh elfordiilása is ismeretes.

A fehér mészmárgaösszlet korával kapcsolatban a szakirodalomban eltér vélemények alakultak ki.

E képzdményt 1890-ben Gorjanovic — Kramberger Horvátországból írta le. B ö h m E . ,

Fahrion H. alsópannóniainak, Winkler-Hermaden A. felsszarmatának tekintette.

Mecseki viszonylatban Ferenczi I. önálló szintnek véve indokoltnak találta volna a szarmata
regressziós tenger üledékének tekinteni. V-adász E. az Orygoceras-, Congeria-, Melanopsis-XjaxtaXraxi

márgaösszletet szarmata— pannóniai határrétegnek tekintette. Brusina S. által 1882-ben leirt

Orygoceras nem Vitális I. vizsgálata szerint hazánkban a pliocén legidsebb rétegeiben, az lin.

,, átmeneti” szintben fordul el. Zalányi B. a nagytermet Amplocypris és Herpetocypris
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fajokat tartalmazó átmeneti rétegek önállóságát állapította meg, a tulajtlonkcppeni alsópannóniai üledé-
kekhez viszonyítva. B o d a J . is utal az átmeneti szint jelenlétére, azonban P a p p A . értelmezésével
egybehangzóan nem önálló alemeletnek, hanem az alsópannóniai üledékképzdés bevezet, legalsó tago-
zatának tekinti.

Vizsgálatunk szerint a hegj’ségperemen, ahol a nuírga a kavics-konglomerátummal együtt fordul

el (Dél-baranyai szigetrögök; Monyoród, Versend, Székelyszabar), annak fedjében, egyéb helyütt idsebb
kzetek lepusztulási felszínére települ. Az átmeneti szintnek tekintett alsóbb rétegei peremi kifejl-
désben nem átmeneti, hanem összemosott, kevert faunát tartalmaznak (Pécs, Pécs-
szabolcs, Bogád, Martonfa, Szilágy), helyenként kzetalkotó mennyiségben, általában sok szenescdett
növénymaradvánnyal, dur\-ább törmelék betelepüléssel.

Közvetlen hegységperemi kifejldésben Pécstl K-re aZengvonulat el
terében Nagypallig, a mórágyi gránitterület Xy-i pereméig követhet, nagyobb
vastagságú, medencebeli elfordulása Szilágy, Roniony, Ellend környékérl

ismert. Felszíni feltárásokban a dél-baranyai szigetrögökig követhet. Gazdag vékony-

héjú, kis termet Mollusca faimát tartalmaz. Az Ostracoda fauna a peremi kifejldés elle-

nére fbb alakjaiban azonos a Széles M. által a Madaras-1. fúrásból leírttal.

A peremi rétegsorban (Danitz-puszta) lo—30 cm vastagságú márga, agyag

finomhomok, mészmárga, zöldagyag többszörös ismétldéssel váltja egymást. Itt a márga
jelents mennyiségben tartahnaz törmelékanyagot is. Távolabb a rétegsor egységes

kifejldés, kevés törmelékanyaggal.

A márgaösszlet szürke szine a finom eloszlású pirittl származik. A nagy

mennyiség pirit és a belle képzdött gipsz zárt, csendesviz üledékképzdési térre

utal. A szarmatával szemben lényeges eltérés jelentkezik az ún. érettségi-fokban és

a Cailleux A. -féle földpátmállási arányszámban, mely a korábbi csaknem kizárólag

metamorf eredet anyag mellett a hegv'ségperemen a magmás, illetve a miocén üledék-

áthalmozásból történ anyag eredetét jelzi, magasabb f ö 1 d p á ttartalommal. Távolabb,

medence jelleg kifejldésben természetesen ez a hatás nem olyan jelents. Az EUend-i.

fúrás rétegsorának részletes ásványtani vizsgálata alapján azonban Ravaszné,
Baranyai L. is kimutatott kisebb változást, feltn a titanit nagy gyakorisága

(eléri a nehézásvány-frakció 27%-át !), a kvarcit jelents csökkenése.

A márgaösszlet ag\'agásván\*tartalma szegényes, általában csak az oldási mara-

dékban mutatható ki az i 1 1 i t, kevés helyen kaolinit és montmorillonit (2. ábra).

Xyomelemtartalomban a homokokhoz hasonlóan a Ti dúsúlása a legjelentsebb, a nagy

Ca-tartalomnan megfelelen jelents a Sr mennyisége (III. táblázat). A kémiai vizsgálat

a márgák változatos összetételét mutatta ki, mely az eltér mésztartalom, a peremi

törmelékes anyagkeveredés és szilikátásvány-dúsúlás következménye (IV. táblázat)

.

E kzetkifejldés azonos a híres jugoszláviai beoíini cementmárgával, mely az úu.
románcement egyik legismertebb nyersanj-aga. A dél-mecseki márgák a beoíini, ugyancsak alsó-

pannóniai márgákhoz hasonló ásványos- és kémiai összetételt mutatnak, a cementipari jellemzk (szUikát-

és aluminátmodulus) alapján is me^elelnek bizonyulnak cementgyártásra. Részletes vizsgálatuk figyel-

met érdemelne.

Felsöpannóniai rétegösszlet

Az erteljes szerkezeti mozgások következtében a felsöpannóniai üledékképzdésre

a nagyobb területi elterjedés jellemz, amely fleg a Ny-i Mecsek elterében, valamint

K-en a mórágyi gránitterület peremén jelentkezik.

A faunakép változása nem olyan éles, mint a szarmata—pannóniai határon,

a nagyszámú szintben él faj alapján azonban biztos határmegvonás lehetséges. Nagy-
termet alakok jellemzek, általában csak kbél formájában. A rétegösszlet B a r t h a F.

faima vizsgálatai alapján a felsöpannóniai alemelet idsebb, Congeria rhomboidea-s fau-

nát tartalmazó részét képiseli.
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A hegységperemi kifejldés elhatárolását az általános diszkordáns település és az

eltér kzetkifejldés is megkönnyiti. Az összletre egyre inkább a medencefelöltdést jelz
törmelékes üledékképzdés a jellemz.

Kavicsos homok, homokkifejldés

Általános elterjedés partszegélyi kifejldés, a Nyugati Mecsek és a Zeng-
vonulat elterébl a mórágy! gránitterületet megkerülve a hegység É-i területére követhet.

A Nyugati Mecsek D-i peremén a rétegösszlet közvetlenül a kristályos

alaphegységre települ. A terület sakktáblaszer feldaraboltsága jelents függleges
elmozdulással járt együtt, igy az üledékvastagság ersen változó.

Felszíni feltárásban csak elszórtan jelentkezik a kaviccsal, konglomerátumm al

kezdd rétegsor. A Pécsi-medence DNY-i részén, a Tortyogói- és Pellérdi Vizm terü-

letén nagyszámú fúrással tárták fel száz métert meghaladó vastagságban.

E rétegcsoportból termel Tortyogói Vízmtelep 35 mélyfúrású kúttal, 10 — 12000
m^/nap \'ízszolgáltatással a legnagyobb — hazai pannóniai rétegekre telepített — kútcsoport. Az ötvenes
években bekapcsolt Pellérdi kútcsoporttal, az utóbbi években 25— 32000 m’/nap víz-

mennyiséget szolgáltat, ez az érték Pécs víztermelésének dönt hányadát képezi.

0,2 -0,5mm

1 ^ [!Z]
I. ábra. Az alsó- és felspannóniai homok szemcseösszetétele és osztáb’ozottsága. (A számok a TRASK-féle

osztályozottsági-értéket jelentik.) Jelmag j'arázat: i. Alsópannóniai, 2. Felspaimóniai
Abb. I. Granulometrische Zu.sammensetzung und Sortiemng dér unter- bis oberpannonischen Sande.
(Die Ziffern bedeuten TRASK’sche Sortierungswerte.) Erklárungen: i. Unterpannon, 2. Oberpan-

non

A rétegcsoport kamcsanyaga helyi eredet: gránit, kvarcporfir, permi homokk.
A homok limonitos, vörösesbarna rétegei ugyancsak közeli lepusztulási termékbl állnak,

a kvarc nagyrészt szögletes, unduláló kioltású, mellette jelents mennyiség a mikrokhn.

A rétegsor nem egységes, helyenként vékony agyag- és lignitzsinór közbetelepülés

tagolja. Enyhe D-i dlésben települ, ersen kivastagodik és fokozatosan finomszemvé
válik. E kifejldést a rétegzettség és ersen korlátozott elterjedés alapján W e i n G y.

delta-jellegnek tekintette.

K-re Üszög, Nagyárpád irányába folytatódik a rétegsor. Nagyárpád gazdag

és jómegtartású faunájáról vált hiressé. Az összlet hegységperemi elfordulásban Meszes

—
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Danitz-piiszta vonalán követhet. A d a n i t z- p u s z t a i homokbánya a pannóniai

rétegsor klasszikus és legteljesebb feltárását adja. A meredek dlés alsópamróniai

márgaösszlet rétegeivel tektonikusán érintkezik a felspannóniai homok. A sárgásbarna

közép- és durvaszeni homok jól osztályozott (i. ábra).

Erre a rétegsorra kissé durv'ább, darakavicsos ugyancsak felspannóniai homok
települ erteljes diszkordanciával, jelezve az intrapannóniai mozgások mértékét. Az apró-

kavics aiu’aga kvarc, kvarcit, kvarcporfir, jura mészk és homokk. A homokban gyakori

2 . ábra. Alsópannóniai ,,márgák” DTA görbéi. Jel-
magyarázat: I. Mészmárga (Danitzp.), 2. Márga
(Danitzp.), 3. Zöld agyag (Danitzp.), 4— 5. Mészmárga
és oldási maradéka (Szilágy), 6— 7. Mészmárga és oldási

maradéka (Nagj'pall), 8. Alárga (Romonya)
Abb. 2 . DTA-Kurven von unterpannonischen ,,Mérgein”.

I Erklárungen: i. Kalkmergel (Danitzpnszta), 2.

Mergel (Danitzpnszta), 3. Grüner Tón (Danitzpnszta),

4— 5 . Kalkmergel nnd dessen Dösungsrückstand (Szilágj')

,

6 — 7. Kalkmergel und dessen Dösungsrückstand (Nagy-
pall), 8. Mérgei (Romonj-a)

> I : I , , I
I I I

100 300 500 100 900 °C

j

az ép, 3—5 rrnn-es kvarc bipiramis, mely a kvarcporfirból származtatható. A szemcse-

alaktani vizsgálat szerint már jelents szerep jut a hegységperemrl történ idszakos
folyóvízi jelleg anyagszállításnak, ezt ersiti meg az ásványos összetétel is.

K-re a Zeng-vomdat elterében 3—500 m szélességben, 30—50 m vastagságban

végig követhet a rétegsor. A kulcsos! homokbányában a homokrétegek legyezszeren
szétágazó, 20—55°-os D-i dléssel települnek. A homok szemcsenagysága a fed felé

csökken, anyagában a kvarc mellett a káliföldpát és szilánkos effuziv kzettörmelék sze-

repe jelents, ez utóbbi a közeli vulkáiü területrl (Hosszúhetény) származtatható.

Az egész rétegsort sr, összefügg limonitréteggel kitöltött litoklázishálózat járja át.

A limonitkiválás a homokban általános elterjedésü. Vele általában együtt jár a lignit-

zsinórok és a makrofauna cementált kbeleinek megjelenése. A kiválás kétségtelenül sekélyvízben történt,

ritmikussága a vizszintingadozással függhet össze, keletkezésénél baktériumok, szervesanyagok hatásával
kell számolni. Az érc sötétbarna, kagylóstörés, az ásványtani vizsgálat alapján g o e t h i t

.
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Tovább K-re a hirdi, csokoládé-pusztai és pécsváradi homokbányák tárják fel

jelents vastagságban a limonitos homokrétegsort, helyenként vékony, kiékeld lignit-

zsinórral. A képzdmények nyugodtabb, enyhe D-i dlésben települnek. A homok jól

osztályozott. Feltíín a káliföldpát nagy gyakorisága — 10—30%, 3—5 mm-es szögletes

töredék formájában is elfordul — a közeli gránitterületrl származik. A nehézásvány-

frakcióban ugyanakkor a bázisos területre utaló, peremi dúsulású magnetit az malkodó
(V. táblázat). A nyomelemtartalomban is érzdik a hegységperemrl történ jelents

anyagszálUtás, az ersen niállott földpátból származó Ba diisulással, mellette a Pb, Ti,

Cr szerepe emlitésre méltó (VI. táblázat.).

Az építiparban alkalmazott homokkal szemben támasztott fontosabb követelmény {falazó

-

habarcs; MSZ. 16000, vakolóhabarcs; MSZ. 16 001) az agyag és iszap mentesség, a szemcsék szögletes
formája és az ásványszemcsék ellenállóképessége. É követelménynek a Mecsek-hegység D-i elterében
a kzettani kifejldés és a nagy felszíni elterjedés alapján a felspannóniai homok felel meg leginkább.
A nag>’aránjni épitkezések anj-agigénye különösen fellendítette a Pécs környéki homokbányászatot.
Danitz-puszta, Hird, Csokoládé-puszta, Pécsvárad homokbányáiból a Baranya megyei Épitöanyagipari
Vállalat elssorban habarcs adalékanyagként mintegy 130 000 m^-t termel évente. A Pécs-
várad köm5'éki homok nagy földpáttartalma miatt kedveztlen.

A gránitterület és a Zeng-vonulat között keskeny sávban, tektonikusán ersen
kiemelt helyzetben a földtani térképez fúrások Hámor G. szerint 2—38 m vas-

tagságban tárták fel a limonitos homok és laza homokkrétegsort, mely Pusztakisfalú,

Zengvárkony környékén helyenként közvetlen az ópaleozóos alaphegységre települ.

Távolabb, Apátvarasd, Mecseknádasd határában lemélyített fúrások alapján, fokozatosan

kivastagodva, tovább követhet a rétegsor, valószínsíthet a közvetlen kapcsolat a Cikó,

Hidas, Kismányok körüli, É-i kifejldéssel.

Aleuritos márga, kzetlisztes agyagkifejldés

Az elzekben tárgyalt homokkifejldéstl nem különül el önálló szintként, azzal

egyidej, csendesvíz üledék.

A hegység elterében a pécsi fúrások — Villanytelep, MÁV állomás. Sertéshizlaló,

Honvédsátortábor stb. — mind finomszem, szürke agyagos, márgás rétegsort tártak fel.

E területtl DNy-ra — Gyód, Téseny, Sellye, Okorág irányába a rétegsor ersen kivasta-

godó, tovább követhet a Dráva-völgyig, ahol típusos medencekifejldésbe megy át.

Pécstl K-re, a Bogád-i. fúrás alsópannóniai mészmárga fedjében a peremi

homok rétegsorral azonos —- Congeria rhomboidea M. H ö r n, Congeria balatonica

Partsch —- faunájú szürke mész- és agyagmárgarétegsort tárt fel. K-re a Zeng vonu-

lat elterében elterjedése jelentéktelen.

A hegységtl távolabb, az ellendi süllyedék területén már száz métert meghaladó

vastagságban fejldött ki. Az Ellend-i. fúrás rétegsora alapján megállapítható, hogy

a márgás kifejldés ellenére az alsópannóniaival szemben egyre gyakoribb a törmelékes

anyaglerakodás. Az ásványos összetételben feltn az epigén ásványok (pirít, limonit,

dolomit) nagy gyakorisága (3. ábra).

A kzetlisztes márga, agyagrétegcsoport az elszórt— Kozármisleny, Belvárdgyula,

Borjád — fiirási adatok alapján D-re a Villányi-hegység felé tovább követhet.

Csillám OS, kzetlisztes homokkifejldés

E rétegcsoport a hegység kiemelkedésével, az eltér fokozatos feltöltdésével, az

üledékgyjt fokozatos beszkülésével jellemezhet, ezzel magyarázható egyenetlen

elterjedése, valamint a jeletdeg is süllyed területeken kimutatható nagyobb vastagsága.
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I

Ferenczil.a Pécs környéki neogén vizsgálata során c rétegcsoportot mint a fcisöpannóniai

I

alemelet fiatalabb, önálló szintjét kiilönitette el. Késbb M i li á 1 t z I . a hegység É-i elterébl is leirja,

j

véleménye szerint sok helyen kissé eltér módon települ, mint a limonitos homokkifejldés.
Vizsgálatunk szerint általában nem különül el élesen a peremi durvahomoktól, illetve a medence

jelleg agyagos, márgás kifejldéstl, az üledékképzdés fokozatos feltöltd jellegét, folyóvízi, kiédesed,
elsekélyesed voltát jelzi. Zalányi B. az É-i eltér (Hidas- 53 . fúrás) homokos, kzetlisztes réteg-

I

sorából már csaknem kizárólag édesvízi Ostracoda faunát irt le. B a r t h a F . biosztratigráfiai vizsgálata
afapján a hegység É-i elterébl — Györe-i. fúrás, Kurdesibrák, Szekszárd — a Prosodacna vutskitsi-s

' launával jellemzett fiatalabb szintet mutatott ki, jelezte, hogy az átmenet nem éles, hanem fokozatos.
Véleményünk szerint a fels szakaszban is süllyed és feltöltd területen a csillámos, kzetlisztes homok
megy át a vutskitsis faunájú rétegcsoportba — erre utal a déli területen a tortyogói, pellérdi fúrásokból
szórványosan elkerül fauna is.

A hegység D-i elterében a felspannóniai alemeletben erteljesen süllyed

Nyugati Mecsek peremén fejldött ki jelentsebb vastagságban, összefügg területen

a csillámos, kzetlisztes, helyenként agyagos homok. K-re, Pécs elterében, a Sátortábor

dombjain felszinre is kerül. Távolabb K-re Bogád, Danitz-puszta majd Hirdtl D-re,

Romonya, Pereked irányába követhet, ahol ismét felszinre is kerül 8—10 m vastagság-

ban. A homok finomszem, jól osztályozott, szemcsealaktani vizsgálat szerint nyugodt,

állóvizi képzdést jelez. Finom szemcsenagysága ellenére nyomelemtartahna szegé-

nyes (VII. táblázat).

A hegységtl távolabb délre, az ellendi süllyedék területén már 50 m vastagságban

fejldött ki. A fúrási adatok alapján a fiatal süllyedékterületen a Villányi-heg>'ség, vala-

mint a Dráva-völgy és a Duna-völgy felé követhet.

SZERKEZETATAKUIvÁS és ÜEEDÉKKÉPZÖDÉS

A pannóniai emeletben lezajló nagyméret szerkezetalakulást a földtani irodalom-

ban attikai — rodáni fázis ként tárgyalják, a mozgások idejének változatos

értelmezésével.

Az attikai fázis a szarmata—pannóniai emelet közötti, részben intrapannó-

niai idbeli. Elssorban epirogenetikus jelleg, fenékingadozásokban

nyilvánult meg, erre utal az alsópannóniai tagozat kezdetén jelentkez kisebb terület-
nyerés, peremi durva törmelék, szarmatától eltér ásványos össze-
tétel, mely a lehordási terület változását jelzi.

A rodáni fázis a hegység szerekezetalakxilása szempontjából egyik leg-

jelentsebb szakasz. A mozgások már kétségtelenül orogén jelegek, melyek

a hosszanti törésvonalak menti felpikkelyezdésben, harántvetök menti jelents elmoz-

dulásban nyilvánulnak meg. Az üledékképzdés jelents térhódítással,
durva törmelékes rétegsorral kezddik. A pikkelyes feltolódásban
a Congevia rhomboidea-r étegsor is részt vett. A fiatalabb szakaszra már
a hegység fokozatos kiemelkedése, az üledékképzdési tér
csökkenése, feltöltdés a jellemz.

A mozgások a hegység peremén, az ún. déli diszlokációs övben eltér intenzitás-

sal és jelleggel nyilvánultak meg. A felszíni feltárások és fúrási adatok alapján megálla-

pítható, hogy a Zeng-vonulat elterében az alsópannóniai üledékek felszíne maximálisan

200—220 m, a felspannóniai 260—280 m A. f. magasságú. Csokoládé-puszta és Vasas

között a felszín mélyre zökken, majd Ny-ra a Pécsbányatelepi-öböl peremén az erteljes

felpikkelyezdés következtében az alsópannóniai üledékek 260—300 ni A. f. magasságra

kerühiek, a felspannóniai üledékek itt már nem jelennek meg, csak Pécs elterében

fejldtek ki lényegesen kisebb, 120—160 m A. f. magasságban (4. ábra). A pannóniai

üledékek térbeli helyzetében jelentkez ilyen nagyméret eltérés nagyrészt intra-
pannóniai mozgások eredménye. A diszlokációs övben, a Zeng-
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4. füzet

vonulat peremén az alsópannóniai üledékek nagy vastagság-
ban fejldtek ki. E süllyed és nagyrészt feltöltdött területen a felspannóniai
üledékek |már csak 30—50 m vastagságban jelennek meg. A kis vastagság nem

1

magyarázható jelentsebb lepusztulással, Apátvarasd környékén tektonikailag magasan
j

kiemelt helyzetben vastagságuk közel azonos az eltér lankás területének rétegsorával. L

E kifejldéssel szemben a Nyugati Mecsek elmélységi területén az alsó-
pannóniai rétegsor hiányzik, itt az alaphegységre közvetlen 1

felspannóniai üledékek települnek, a keleti mecsekinél 100—-150 m-e 1

alacsonyabb térszínnel jelents vastagságban (5. ábra) . E terü-

let süllyedése és feltöltdése napjainkban is tart.

A pannóniai üledékek térbeli helyzete, változatos kifejldése és vastagsága arra

utal, hogy a Keleti és Nyugati Mecsek szerkezetalakulása az
egészen fiatal földtörténeti idben is eltér jelleggel
ment végbe. Ez a különbözség egyben felhívja a figyelmet a két nagy szerkezeti

egységet elválasztó Hosszúkétény—Komló között húzódó haránttörés neo-jj
tektonikában betöltött szerepére. Megállapítható, hogy a n a g y i4

neogén süllyedékterület a hegység D-i és É-i elterében egyaránt az É N Y— "

D K-i irányú haránttörések menti árkos beszakadáshoz
kötött (ellendi és ligeti terület)

.

F á c i e s V á 1 t o z á s o k térben és idben

A pannóniai üledékképzdés faciológiai \dzsgálatát nehezíti az a körülmény,

hogy a \dz mélysége csekélj’ volt, ugyanakkor ers szerkezeti mozgások zajlottak le

ezek az üledékképzdést nagymértékben befolyásolták. Egjddejüleg a víz sótartalmában

is jelents változás ment végbe a teljes kiédesedésig. A faunakép alapján a fokozatos

kiédesedés kimutatható. A korábbi vizsgálatokkal szemben az utóbbi években részletes

biosztratigráfiai értékelés alapján arra a megállapításra jutottak (Bartha F, BodaJ.,
Kretzoi M.), hogy az alsópannóniai beltenger vizének sótar-
talma nem tért el lényegesen a szarmatáétól, jelentsebb
kiédesedés az alsóhoz viszonyítva a felspannóniai al-

e m e 1 e t b en történt.

A IMecsek-hegység körüli és egyéb dél-dunántúli, Dráva-völgyi mélyfúrási kutak

pannóniai réteg\-izének Cl“ és Na+ ion mennyiségét (mg/l), valamint a sótartalomra

való következtetés céljából ezek Than-féle egyenértékének hányadosát \dzsgáltuk.

Az alsópannóniai réteg\dzek igen magas Cl~ tartalmukkal tnnek
ki, itt az egyenértékek hányadosa megközelíten i, mely N a C 1 -os vízre utal.
A felspannóniai rétegvizek a medencejelleg kifejldés terüle-

teken (800— 1 500 m üledékvastagság) még jelents Cl~ tartalmúak,
ez az érték azonban már i nagyságrenddel kisebb, a felszínhez közelebbi
rétegsorban (3—400 m-tl) csak jelentéktelen Cl~-tartalom mutatható ki. az egyenérté-

kek hányadosa igen alacsony, édesvízi kifejldésre utal, utólagos felhígulással csak

felszínközeiben számolhatunk (6. ábra).

Az üledékképzdés kémiai, fizikai és biológiai körülményei befolyásolják a kelet-

kezett üledékek kémiai összetételét és nyomelemtartalmát. Degens E. T. — Keith
M. L. B/Ga arányt fáciesjelzésre alkalmasnak találták (1959).

Ismeretes, hogy a B legnag\'obb mennyiségben a tengeri agyagban halmozódik
fel, a szárazföldi agj'agban ugyanakkor alig kimutatható mennjdségben szerepel. A Ga dúsulása viszont

az édesvizi üledékekben jelentsebb, legnagyobb koncentrációja a köszénhamuban
mutatható ki.
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A mecseki pannóniai üledékek nyomelemvizsgálati adatai statisztikus kiértékelésre

még nem alkalmasak, de az eddigiek alapján megállapitható a kiédesedé s,

az alsópannóniai üledékek uralkodóan csökkentsósviziek, inig a felspannóniaiak a csök-

kentsósviztl az édesig változnak (7. ábra).

1 2 5 10 20 30

Ga ppm

7. ábra. Fáciesjellemzés a B/Ga arány alapján a dél-mecseki pannóniai üledékekben. Jelmagyará-
zat: I. Alsópannóniai, 2. Felspannóniai

Abb. 7. Faziescharakterisienmg auf Grund des B/Ga-Verháltnisses in den pannonischen Ablagerungeu
des südlichen Mecsekgebirges. Erklárungen: i. Unterpannon, 2. Oberpannon

A kiédesedéssel az elsekélyesedés, mocsarasodás is együtt jár,

a hegységperemen a felspannóniai üledékekben gyakoriak a vékony, ismétld
lignitzsinórok (tortyogói fúrások, hirdi, pécsváradi homokbánya)

.

Az alsópannóniai rétegsor nagy általánosságban nyugodt, csendes-
vízi, süllyedéssel lépést tartó feltöltdést jelez, a peremen jelen-

ts pirít- és gips ztartalommal, távolabb a vegyi eredet ásványok, k a 1 c i t

,

uralkodó szerepével. Ugyanakkor a felspannóniai rétegsor a törmelékes
üledékképzdés vezet szerepével feltöltd medenceké-
pet mutat. A partmenti képzdésre utaló szemcsealkatú kvarcszemcsék mellett a ho-

mokokban egyre több közeli, hegységbeli, idszakos vízfolyás által száUitott, áthalmo-

zott anyag jelentkezik, az üledékképzdés egyre inkább folyóvízi jelleget
ölt (8. ábra).

A felspannóniai homokoknál a Hagerman mez az ,,y” tengelytl jobbra ersen elnyúlik, csip-

I
kézett alja egyenltlenül koptatott, közeli anyagra utal.

Az üledékképzdés folyóvízi jellegvé válását jelzi a gyakori keresztré-

2 *
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tegzedé s, valamint a homokrétegsorban szabálytalanul elhelyezked kavics-
anyag is.

Sahu B. K. a különböz fácies homoklerakódások elkülönítésére statisztikus

variációs értékelést dolgozott ki. E módszer alkalmazásával ugyancsak folyóvízi jelleg

lerakódás elterjedése állapítható meg (9. ábra).

0 0.2 0,4 0.6 0.8 1.0 1.2 t4 1.6 1.8 2.0

0 0.2 04 0.6 0.8 1.0 1.2 7,4 1.6 1.8 2.0

hmm

8. ábra. Danitz-pusztai pauuóniai homokok Hagerman-
féle szemcsealaktani diagramja. Jelmagyarázat:
I. Alsópannóniai, 2 — 5. Felsöpannóniai, h) hosszúság, sz)

szélesség

Abb. 8. Hagerman’sches granomorphologisches Dia-

gramm dér pannonischen Sande von Danitzpuszta.

Erklárungen : i. Unterpannon, 2 — 5. Oberpannou,
h) l,ange, sz) Breite

A módszer a nagyobb megbizhatóság érdekében a szemcseeloszlási összeggörbe nagy számú pont-

jának fig\-elembevételével értékeli a homokok szemcseszerkezetét. Az angolszász irodalomban elterjedt

módon 2-s alapú logaritmussal 0 értékkel számol:

- lóg!
'^mm

á,
= 0»4 — 01 I 0S

6.6
A'c =

0.S - 0s

2,4+ (074 — ^Si)
Mz = 0IS + 050 -t t‘>
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Az alsópannóniai homokok nehézásványösszetétele

Schwennineralicnbestaud dér iinterpannonischen Sande

I. táblázat — Tabelle /.

-Ásvány I 2 3 4 5 6 7

Magmás
magnetit 31 29 31 34 58 32 55
ilmenit I — 7 I 6 I

apatit 3 2 6 -y
I I

cirkon 8 9 II 5 6 3 5
rutil I 2 I I I 2 I

Metamorf
gránát I 2 3 3 10 I 6
disztén 12 18 II 13 7 16 8
sztaurolit 8 7 5 6 5 19 9
epidot 5 10 13 5 4 13 8
zoizit I I — — —
turmalin 2 2 I I I 2 -

E p i g é n
limonit 24 18 19 28 I II 7
kaiéit 3 I — —

Összesen 100 100 100 100 100 100 100

Magyarázat: i. Pécs, Zrínyi-Akadémia homokbánya, 2. Pécs, Zsolnay Gyár útbevágás,
3. Pécs, Szamárkút homokbánya, 4. Pécsbányatelep homokbánya, 5. Pécs, Meszes-telep homokbánya,
6. Pécsszabolcs útbevágás, 7. Danitz-puszta homokbánya.

Megjegyzés: i., 2., 6. minta Hermann M. vizsgálata.

sföldrajzi környezet, anyagszállítás

Az alsópannóniai rétegsor uralkodóan finomszem, márgás kifejldés,

sekél}d;engeri üledék. Anyaga szárazföldi lepusztulási termék, mely \szonylag alacsony

térszínen végbement, jelents méret veg> mállással segített területi lepusztulásra utal.

Ezt látszik igazolni a szegény nehézásványtartalom és az egj’es ásványok erteljes fel-

aprózódása, mállottsága.

A szarmatával szemben a kvarcit csökkenése, a csillám és földpát növekedése

mutatható ki. C a i 1

1

e u x A. vizsgálataiban alkalmazott földpátmállási arányszám,

melyet elssorban pleisztocén éghajlati változások kimutatására alkalmazott, területün-

kön nem az éghajlati változásra, hanem az üledékképzdés menetében bekövetkezett

változásra utal és jól alkalmazható az egyes rétegcsoportok elkülönítésére. A fentiek alap-

ján megállapítható, hogy az attikai fázis epirogenetikus jellegének megfelelen az s-
földrajzi környezetben, az anyagszállítás irányában változás állott be, a korábbi nral-

kodóan metamorf területre jellemz anyag mellett egyre jelentsebb a magmás ásvány-

együttes jelenléte, mely részben eredeti lepusztulás, nagyobb részben idsebb miocén

anyagáthahnozás eredménye.

A nehézásvány-vizsgálatok alapján mralkodóan magmás származás a jellemz,

a metamorf ásványok szerepe csak Pécs és Ellend környékén jelents. A bázisos magmás
területtl D-re (Hosszúhetény környéki diabáz, trachidolerit) a magnetit, ilmenit jelen-

ts mennyisége a dönt, ezt támasztja alá a nyomelemvizsgálat is a Ti kiugró (5—10 000

ppm) szerepével. A mórágyi gránitterület felli anyagszállítás még jelentéktelen lehetett

(10. ábra).
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9. ábra. Dél-mecseki parmóniai homokok fácies jellege szemcseeloszlási jellemzk kiértékelése alapján
Jelmagyarázat; i. Alsópannóniai, 2. Felsöparmóniai

Abb. 9. Faziescharakter dér pannonischen Sande des S-lichen llecsekgebirges auf Grund dér Einschátzung
dér Kennwerte dér granulometrischen Verteilímg. Erklárungen: 1. Unterpannon, 2. Oberpannon

Az alsópannóniai márgák kémiai összetétele

Chemische Zusammensetzimg dér imterpannonischen Mergel

IV. táblázat — Tabelle IV

Össze-
Lelhelyek

tétel 1

I
1

^ 3 4 5 7 8

SiO, 7.99 15.63 5.82 23,15 22,30 14,03 29,75 33,17

TÍO2 0,00 0,06 0,09 0,41

21,40 10,50 5,35 17,60

A1 ,0 , 2,09 3.47 2,05 8,91

Fe.O, 0.64 I,II 0,67 3,92 1,12 0,66 2,45 2,63

FeO 0,29 0,23 0.15 0,38 0,62 0,43 0,37 0,52

MnO 0,00 0.05 0.05 0,05 0,03 0,12 0,03 0,03

CaO 47.78 42.42 49.86 13,00 30,50 40,50 28,11 20,10

MgO I.I5 0,36 0,42 2,18 0,40 0,00 1,46 0,48

K2O 0.35 0.69 0.31 1,35

NajO 0,10 0,11 0,06 0,32

-H2O 0.57 1,20 0,53 0,40 0,70 0,28 2,41 1,26

-fH ,0 0,85 3.13 2.95 3,63

COj 38,43 30,67 36,78 21,15

0,10 0,29 o,ir 0,21

izz. V. 33,78 32,90 36,73 24,19

Dsszesen 100,34 99.43 99,8.5 98,26 99,07 98,10 100,46 99,98

Magyarázat: i. Pécs, Borbála-telep útbevágás, 2. Danitz-puszta, homokbánya, 3. Szilágy,

országütbevágás, 4. Szilágy-i. fúrás 22,7— 25,7 m, 5. Szilágy-i. fúrás 44 .5
~ 45.5 ro. 6. Szilágj'-i. fúrás

56,5— 76,5 m, 7. Nagypall, árok
,
8. Romonya, árok.

M e g j e g 5" z é s : az i., 2., 3., 7. minta vizsgálata a MÁFl Kémiai Laboratóriumában, a 4., 5.,

7., 8. az OFKFV Komlói Laboratóriumában készült.
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Felsopannóniai homokok nehézásvány összetétele

Schwermineralienbestand dér oberpannonischen Sande

V. táblázat — Tabetle V’.

Ásvány I 2 3 4 5 6 7

Magmás
magnetit 19 16 16 22 48 75 40
ilmenit — 2 — — 2 2 4
amfiból 2 I 2 2
cirkon 24 23 24 7 2 5 6
rutil — — I I

apatit 6 I 10 7 2 I I

vulkáni üveg I —
4 - - -

Metamorf
gránát II 8 4 2 7 7 5
epidot —

5 2 3 3 2
disztén 5 5 8 3 2 2 2
sztaurolit — —

I I I I

klorit 14 10 17
turmalin I I 2 12 I 3

E p i g é n
limonit 17 28 13 53 20 3 31
kalcit — — 2 — —

Összesen 100 100 100 100 100 100 100

Magyarázat: i. Nagyárpád, homokbánj-a, 2. Üszög-puszta, homokbánya, 3. Bogád, homok-
bánya, 4. Danitz-puszta, homokbánya, 5. Hird, homokbánya, 6. Csokoládé-puszta, homokbánya, 7. Pécs-

várad, homokbánya.
Megjegyzés: i., 2., 3., 6. minta Hermann M. vizsgálata.

A felsopannóniai üledékképzdést az erteljes orogén jelleg rodáni

fázis mozgása vezeti be,mely az üledékképzdés ,,feltöltdéses szétterülését” eredményezte,

az üledékgynjt és a lehordási terület megváltozásával. Az eltér süllyedését a hegység

központi részének fokozatos kiemelkedése követte, az erteljesebb reliefenergia a hegység

felli anyagszállítás növekedését eredményezte. A durva törmelékanyag jelents része

a helvéti kavicsösszlet áthalmozásából ered, a Ny-i területen Pécs—-Danitz-puszta, ural-

kodóan kvarc, kvarcit, kvarcporfír, permi homokk, kevés triász mészk; a Zeng-
vonulat elterében jura mészk, tzk, miocén homokk, valamint a gránitterületrl

származó szögletes anyag.

A homok kvarcszemcséi a K-i területen kevésbé koptatottak, mellette Pécsvárad,

Nagypall környékén 20—30%-ot is elér a K-földpáttartalom, szilánkos, 10—20 mm-es
darabjai közvetlen gránitterületröl történ száUításra utalnak. Ezzel függ össze a fels-

parmóniai homokösszlet jelents Ba-tartalma is. Vizsgálatimk szerint a M a k a r t

H.—P reisinger A. által az alkáli magmatitok K-földpátjában kimutatott Ba/Sr

korrelatív kapcsolat a homokokban a mecseki gránit K-földpátjában feimálló aránnyal

azonos.

A gránitterület hatása mutatható ki az üledékek összesített nyomelemtartalma

alapján is, az alsóparmóniai csekély értékkel szemben a felspannóniai üledékekben

a durvaszem kzetkifejldés ellenére is feltn a mórágyi gránitterület közelségében

a dúsulás (ii. ábra).

A nehézásvány-spektrum kialakulását nagyban befolyásolja a lepusztulási és

ülepedési környezetben végbemen mállás és mechanikai pusztítás, íg>" jelents a kemény-
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Megjegyzés:

A

vizsgálatok

Zeiss

Q
—

24

spektrográffal

a

Köldtani

Intézet

Geokémiai

Osztályán

és

az

OFKFV

Komlói

laboratóriumában

készültek.
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met^

10. ábra. Alsópannóniai üledékek nehézásványtartalmának eredet szerinti megoszlása. J elmagyará-
zat: I. Miocén üledékek, 2. Andezit, 3/a Trachidolerit, b) Fonolit, 4. Jura mészk, köszenes összlet,

5. Triász mészk, 6. Permi homokk, 7. Gránit, kristályos pala, 8. Pannónia! üledékek elterjedési határa,
s. magm.: Savanyú magmás, b. magm.: Bázisos magmás, met.; Metamorf

Abb. 10. Verteilimg dér Schwermineralfühnmg nach Ursprung in den imterpannonischen Ablagerungen.
Erklárungen: i. Miozane Ablagenmgen, 2. Andesit, 3/a Trachydolerit, b) Phonolith, 4. Jurassi-

scher Kalkstein, Kohlenserie, 5. Triadischer Kalkstein, 6. Permischer Sandstein, 7. Gránit, kristalliner

Schiefer, 8. Verbreitímgsgrenze pannonischer Ablagerungen, s. magm.; saure Magmatité, b. magm.:
basische Magmatité, met.: Metamorphite

I

zi. ábra. A pannóniai üledékek összesített nyomelemtartalmának alakulása a Mecsek-hegység déli diszlo-

h kációs övében. (Területenkénti átlagérték.) Jelmagyarázat: i. Felspannóniai, 2. Alsópannóniai
I

' Abb. II. Verteilung dér kumulativen Spurenelementenführung dér pannonischen Ablagerungen in dér

li südlichen Störungszone des Mecsekgebirges. (Durchschnittswerte pro Gebiet.) Erklárungen: i.

Oberpannon, 2. Unterpannon
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ség, nagj’ság és fajsúly szerinti elkülönülés. Ezért az egyes ásványok mérete és gyakorisá-

ga nem jelzi eg^'értelmen a lehordási területet, — azért sem, mert az eredeti kzetben
sem azonos mennyiségben és mérettel szerepeltek. A hegység peremén, a hnUámveréses

övben a nagy fajsúlyú magnetit és ilmenit torlatszerü dúsulása áUapitható meg (12. ábra).

12. ábra. Felsopaimóniai homokok nehézásvány-frakdójának peremi, fajsúly szerinti dúsulása

Ahh. 12. AnreicherunEt dér Schwermineralfraktion dér oberpannonischen Sande am Rande, nach dem
spezifischen Gewicht

Természetesen e dúsulás nemcsak a fajsúlyszerinti elkülönülésre, hanem a bázisos-

magmás—diabáz, trachidolerit-terület felh anj’agszálhtásra, áthalmozásra is utal.

A fajsúlyszerinti dúsulással feltétlen számolnimk kell, mert egyébként téves következ-

tetésre jutnánk, a nehézásvány-frakció alapján elmosódik a gránitterület szerepe, holott

a könnvásványok vizsgálata alapján megállapítható annak uralkodó anyaga (13. ábra).
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13. ábra. Felspanaóniai üledékek nehézásványtartalmáaak eredet szerinti megoszlása. Jelmagya-
rázat: I. Miocén üledékek, 2. Andezit, 3/a Trachidolerit, b) Fonolit, 4. Jura mészk, kszenes összlet,

5. Triász mészk, 6. Permi homokk, 7. Gránit, kristályos pala, 8. Pannónia! üledékek elterjedési határa,
s. magm.: Savanyú magmás, b. magm.: Bázisos magmás, met.: Metamorf

Abb. 13. Verteilung dér Sohwermineralführung nach Ursprung in den oberpannonischen Ablagerungen.
Erklárungen: i. Miozáne Ablagerungen, 2. Andesit, 3/a Trachydolerit, b) Phonolith, 4. Jurassi-

scher Kalkstein, Kohlenserie, 5. Triadischer Kalkstein, 6. Permischer Sandstein, 7. Gránit, kristalliner

Schicfer, 8. Verbreitungsgrenze dér pannonischen Ablagerungen, s. magm.: saure Magmatité, b. magm.;
basische Magmatité, met.: Metamorphite

Felspannóniai kzetlisztes homokok nyomelemtartalma (ppm)

Spurenelementenführung dér oberparmonischen schluffigen Sande (ppm)

VII. táblázat — Tabelle VII.

Bogád Danitz-puszta Romonya

min. max. átl. min. max. átl. min. max. átl.

Ba 250 400 325 500 600 030 100 600 350
Cr 40 100 70 6 25 15 30 100 65
Cu 60 60 60 10 25 17 10 100 55
Ga 6 10 8 10 10 10 6 10 8

Mn 60 250 155 160 300 230 40 300 170
Ni 16 40 28 10 16 13 10 40 25
Pb 16 60 38 6 100 53 16 40 28

Sr 100 600 350 100 100 100 100 I 000 550
Ti I 000 2 500 1 750 I 000 1 600 I 300 I 600 10 000 5 800
V 25 100 62 16 100 58 25 100 62

Zr 100 300 200 100 200 150 100 500 300
B 10 16 13 10 16 13 10 25 17

Co 10 25 17 10 10 10 16 30 23

Megjegyzés: A vizsgálatok Zeiss Q— 24 spektrográffal a Földtani Intézet Geokémiai Osztá-

lyán és az OFKFV Komlói Baboratóriumában készültek.
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Sedimentologische Untersuchungen dér pannonischen Ablagerungea im südlichen

Vorlaiide des Mecsekgebirges

B. KEEB

Am Rande des IMecsekgebirges und in seinein weiteren Vorraum hat sich sowohl
die unter-, als auch die oberpannonische Scliichtenfolge entwickelt. Dem regressiven
Sarmat gegenüber ist für die unterpannonischen Ablagerungen eine kleinere Transgression
charakteristisch, die durch die sich in BodenosziUationen áussemden, synorogenetischen
Bewegungen dér attischen Phase bedingt ist. Die Verbreitung dér Transgression — Pécs,
Pécsbányatelep und mesozoische Inselschollen von Südbaranya (Monyoród, Versend,
Székelyszabar) — wird durch die von grobem Geröll und Konglomerat vertretenen
Abrasionsprodukte des Beckenrandes gezeigt. Diese Schichtenfolge geht in glinunerige
Sande mit Melanopsis martiniana über. Siestellt keinen selbstándigen, höheren Horizont,
nur eine Randfazies dar.

Dér Congeria fea«afíca-Mergelkomplex, dér sowohl in Rand, als auch in Becken-
fazies auftritt (Danitzpuszta, Kishird, Szilágy, Nagypall, Romonya, EUend, Monyoród,
Versend usw.), ist von einer grösseren Verbreitung und Máchtigkeit. Seine Randfazies
tritt im Hangenden des Schotters auf, weiter davon lágert sie auf sarmatischen Ablage-
rungen gleicher Ausbüdung.
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Die oberpannonische Sedimentation \\-ird durch die intensiven, orogenetischen
Bewegiingen dér rhodanischen Phase eingeleitet, die eine betráchtliche Transgression zr

i Folge habén. Die Produkte dieser Transgression sind stellenweise lunnittelbar auf deni
^ aus kristallinen Schiefem bestehenden Gnindgebirge zu fiden, wodurch auch das Mass

i dér Transgression gezugt wird.
^ Dér detritische, lnonitisierte Sand, dér schottrige Sand und die weiter davon

auftretende schluffige Mergelserie vertreten den Qongeria rhomboidea-Horizont. Die Ver-

J
breitung des jüngeren, glimmerigen Feinsandes beschránkt sich auf einen kleineren Rauni

,
— Umgebung von Ellend und Pécs-Tortyogó — wo das Absinken auch zr Zeit nach-

I
geiviesen werden kann.

;
Auf Grund dér tektonischen Lage und dér Sedimentmáchtigkeit kann das unter-

: schiedhche Verhalten des westhchen und östhchen Mecsekgebirges festgestellt werden:
. im Vorlande des östhchen Gebirgsteiles ist eine máchtige unterpannonische, im westhchen
‘ eine in tiefgesunkener Lage erfolgte oberpannonische Sedimentation charakteristisch; eine
erhebhche X'eránderung in dér Máchtigkeit dér Sedimentation und dér Höhenverháltnisse
lásst sich lángs des die grosstektonische Einheit trennenden Hosszúhetény—Komlóer

\

Querbruches feststellen, und n Vorraum dieser Einsenkímgszone ist das grosse neogene
Sednentationsbecken (EUend, Liget) entstanden.

Unabhángig von dér Strukturlage lassen solche Angaben, wie das Faunenbüd,
dér Cl~- und Na+-Gehalt dér Schichtenwásser, die Ergebnisse dér Hagerman’schen
granomorphologischen Untersuchung dér Sande und ihrer komplexen granulometrischen
Auswertung, die Schichtvmgsart, das Auftreten dér Lignitschnüre und die B/Ga-Korrela-
tion dér Sedimente, eindeutig feststeUen, dass das Sedimentationsmedium immer süsser

wurde und die Sedimentation allmáhhch in eine flu\*iatüe Ablagerung überging. Gegen-
über dér feinkömigen, stark pyrit- imd gipsführenden Schichtenfolge des Unterpannons,
die von einer vorwiegend in ruhigem Wasser erfolgten Sedimentation zeugt, ist das Ober-
pannou von detritischer Fazies. Im Oberpannon erfolgte eine betráchthche Zufuhr von
Trümmermaterial vöm Gebirgsrande her, was durch die Veránderung des Mineralbestan-
des, und zwar durch die grosse K-Feldspatháufigkeit, die Anreicherung von Magnetit
xmd Ilmenit nach spezifischem Gewicht und auch durch die Veránderung dér Spuren-
elementfühnmg bewiesen wird.



A KÖZETÁTSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGEI
ÉS KORLÁTÁI

VICZIÁX ISTVÁX*

összefoglalás : A cikk felhívja a figj’elmet arra, hogj" sok kzetjellemzö egjádejü
. ^

figyelembevételére alkalmasak a lineáris vektoralgebra módszerei. Ezek segítségével a rend-

1

szerezési kérdések és az átszámítási feladatok egj-szerüen tárgyalhatók.
I

A közetátszámítás tárg3'alása során kimutatható, hogj' nincs minden ásvánj'osj'
összetétel esetén egyértelm összefüggés a kémiai és ásvánj'tani összetétel között. Érdekes
analógia mutatkozik a közetátszámítás elvégzésének feltételei és az ásványtani fázisszabály
érs'énj'ességének feltételei között. Mivel az átszámítás klasszikus petrográfiai értelemben
csak a kzetek kis részénél végezhet el

,
szerz nem ajánlja alkalmazását a kzettanban. .

A kémiai és ásványos összetétel közötti mátrixösszefüggés jól használható viszont
egy kzet különböz analitikai módszerekkel kapott számszer jellemzinek összehasonlí- i

tására, az elemzések pontosságának ellenrzésére. Ezért a cikk végül a bevezetett mátrix-
transzformáció hibaszámításával foglalkozik.

1. Bevezetés

Egy kzet mennyiségi jellemzését több, adatsorokba rendezett számszer érték-

,

kel szoktuk megadni. Ilyen adatsorok pl. a kémiai elemzés, a nyomelemzés, vagy az
|

ásván}i;ani kimérés eredményei.
,

Ennek a nagyszámú jellemznek egvddej figj'elembevétele a kzettani gondolko-

dás egj’ik legnag^'obb módszertani problémája**. Ezért már a kzettan kezdete óta külön-

1

böz olyan eljárásokat igyekeztek kidolgozni, amelyek lehetvé teszik a sokféle adat
|

lehetleg minél teljesebb figj’elembevételét a kzetek rendszerezésekor, ül. jeUemzésekor. '

Ilyenek a különböz kzetátszámítási eljárások.

A különböz kzettani átszámítási eljárásoknak két alapvet célja van:

a) összefüggéseket kimutatni az egj'es adatok között (elssorban a kémiai és

ásványos összetétel között) és

b

)

ezek segítségével néhány jeUemz mutatószámra redukálni a kzetjellemzk

számát, amelyeket azután már könnyebben át lehet tekinteni, és különösen grafikusan ,

szemléletessé lehet tenni.

Dolgozatomban a lineáris algebra néhány egyszerbb tételének felhasználásával

egv'részt olyan matematikai módszert kívánok alkalmazni, amely a fenti célok elérésére

jól áttekinthet segédeszközt nyújt, másrészt viszont rá szeretnék mutatni e célok

elérhetségének korlátáira is.

* Eladva a Mag>-arhoni Földtani Társulat Ásván3-tan-Geokémiai Szakcsoport 1966. IV. 25.-Í

eladóülésén.
** Hasonló nehézségek természetesen a földtan más területén is fellépnek, az itt tárgyalt össze-

üggések sok esetben alkalmazhatók lehetnek más területen, pl. a biosztratigráfiában is.
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2. Az eiemzés'vektorok fogalma

A különböz elemzések ereclméiiyeit megadó adatsorok ún. rendezett szám-n-
eseknek tekinthetk. Ezekben bizonyos számszer adatok meghatározott sorrendben
vannak elrendezve. Ilyen száni-n-es pl. a következ kémiai elemzési eredmény:

(SiO,= )

(Tio,=)
(AhO,= )

(Fe,o,= )

(FeO= )

(MnO= )

,MgO= )

CaO= )

Xa,0= )

(k,o=)
+ H,0= )

( -H,0 = )

( P.O> = )

(CO,= )

(Gránit, Csajághy G. 1959) vágj- pl. egy k:
adatsor:

0,0024
0,1427
0,0041
0,0203
0,0006
0,0042
0,0189 = g
0,0321

0,0442
0,0084
0,0008
0,0006

0,0016

mennyiségi ásványos összetételét megadó következ

m = (0,25
(kvarc =)

0,48
(kalcit =)

0,07
(K-földpát —

)

0,20).

(kaolinit =)

(.\ százalékokat századok formájában használjuk ebben a dolgozatban, 100% = 1,00; minden adat mellé
zárójelben odaírtuk, hogy milyen jellemzt fejez ki, ennek csak az elrendezés szempontjából vau jelentsége,
a számolást nem befolyásolja; g és m önkényes betjelzések.)

Egy ilyen szám-n-es általános alakja tehát

X = K ^2 • • (2-1)

Bizonyítható*, hogy az általunk használt rendezett szám-n-esek lineáris teret

alkotnak, vagyis vektorok. így tehát a kémiai stb. elemzések eredményeit mint egy-egy

vektort foghatjuk fel, azt mondhatjuk, hogy az elz példában szerepl gránit kémiai

összetételét a g vektor fejezi ki, vagy a másik példa ásványos összetételét az m elemzés-

vektor.

Az X elemzés-vektornak szemléletes képet is adhatunk. ^Minden ilyen szám-n-essel

megadott vektorhoz megadliatunk az n-dimenziós térben egy olyan irányított egyenes-

szakaszt, amely az origóból indid ki, és x^, x.^, . . . komponensei ezen egyenesszakasz

végpontjának, koordinátái az

= (i o . . . o),

e, = (o I . . . o),

e„ = (o o . . . i)

ortogonáhs bázisra (= n-dimenziós derékszög koordinátarendszerre) vonatkoztatva.

Ezt persze papíron nem tudjuk ábrázolni, de felrajzolhatjuk könnyen bármely két egység-

* a) Értelmezve van közöttük az összeadás és a skalárral való szorzás oly módon, hogy a mvelet
eredménye is a rendezett szám-n-esek halmazának eleme maradjon;

6) az említett két mveletre érvényes a kommutativitás, az asszociativitás és a disztributivitás

törvénye;

c) van olyan null-elem, amelyet a halmaz bármely eleméhez adva, azt változatlanul hagyja.

3 Földtani Közlöny
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vektor által meghatározott síkra való vetületét. (Pl. a gránit elemzésvektorának vetülete

az Cj (=siOa) ®4 (=Fe20s) által meghatározott síkra az = (0,7212 0,0041) vektor.)

Ilyen elemzés-vektorral formailag teljesen azonos módon írhatjuk le nemcsak
egy kzet súlyszázalékos kémiai összetételét, hanem bármely ásványét is. Arra, hogy
a kzetátszámitáskor teljesen elég a kzet ásványainak súlyszázalékos összetételébl kiin-

dulni, Szádeczky-Kardoss E. (1966) is rámutatott.

3. Mveletek az elemzés-vektorokkal

Itt csak röviden jegyezzük meg, hogy földtani — kzettani szempontból érdekes

lehet néhány elemzés-vektorokkal végzett mvelet eredménye. így például két kzet
(vagy ásvány) összetételének különbségét jól jellemezheti a két elemzés-vektor különbség-

vektorának a hossza:

a— b
,

vagy hajlásszögének koszinusza:

COS9;
a • b

a • b
,

ahol a és b a két vektor.

a • b a két vektor skaláris szorzata és

a ,
b

,
ill.

I

a — b a megfelel vektorok hossza.

A -távolság-vektorok hosszát használtuk fel pl. egy kérdéses korú dél-dunántúli

analcim-bazalt lzetkémiai rokonsági viszonyainak kiderítésére (Bár, Viczián I.,

1965). Azt találtuk, hogy a vizsgált kzet és a rokonsági szempontból számbajöhet
kzetcsoportok elemzéseinek átlagos vektoriáUs távolsága a pannoniai bazaltok esetében

a legkisebb (I. táblázat).

béri analcim-bazalt és néháuj' magyarországi (ill. jugoszláviai) bázisos kzettípus
elemzés-vektorainak átlagos távolsága

I. táblázat

Kzet Vektor
távolság

Magyarországi pannoniai bazaltok 0,061
Báni-hegység, audezito-bazalt (miocén?) 0,088
Mecsek, alkáli diabáz telérek (alsókréta)

Duna—Tisza köze, bázisos kréta magma
0,089

titok 0,093
Villánjü-hegység, diabáz (alsókréta) .... 0,106

4. Néhány megjegyzés a kzetek kémiai alapú rendszerezésével kapcsolatban

Az eddig elmondottak alapján is látható, hog\' a kzetek rendszerezésére alapveten két egj’szer

módszer kínálkozik. A ma használatos rendszerezések is általában e két elvi típus egyikére vezethetk
vissza:

I. Közismert, hogy a természetben nem találunk mindenféle kzetösszetételt egyenl gyakoriság-

gal, hanem bizonyos típusok igen gyakoriak, a közöttük való átmenetek sokkal ritkábbak. Ezért statsz-

tikai módszerekkel többé-kevésbé egyértelmen meg lehet határozni néhány jellemz alaptípus közepes
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összetételét, és minden ilyen, közepes összetételt kifejez elemzés-vektorhoz meg lehet adni egy olyan
vektoriális határtávolságot, amelyen belül a kérdéses elemzés-vektor még az illet alaptípushoz tartozik,

így pl. ha az egyik alaptípust az yo vektorral adtuk meg, egy bizonyos y, kzetelemzés-vektor akkor tar-

tozik az illet típushoz, ha a kett vektoriális távolsíiga az illet típusra jellemz határtávolságou belül

van, vagjds ha

(do: a vektoriális határtávolság).

Mint az az egyenltlenségbl is látható, a fenti kritériumot úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy
kzet összetételét akkor sorolhatjuk az illet típusba, ha elemzés-vektora egy olyan n-dimenziós (hiper-)

gömb belsejébe mutat, amelynek középpontját az y„ tipusvektor, sugarát pedig a d„ határtávolság adja meg.
E módszer hátránya az lehet, hogy esetleg az alaptípusok nagy száma a rendszer áttekinthetségét

nagyon lecsökkentheti, elnye viszont, hogy jól alkalmazkodik a természetes viszonyokhoz. Eónyegébcn
ezt az elvet használjuk, amikor már hagyományossá vált jelentés kzetfogalmakkal hasonlítjuk össze
a kzetünket (pl. bazalt), vagy amikor a (már pontosabban definiált) magmatípusokhoz való hozzátar-
tozását döntjük el a kzetnek egyszer összehasonlítás révén.

2. Az elzkben ismertetett n-dimenziós hiper-gömbök nem töltik ki a teret hézagmentesen, így
elfordulhat, hogy egy-egy ritkább kzettípust egyik csoportba sem tudunk besorolni, csak azt mond-
hatjuk meg, hogy melyekhez áll legközelebb. Ez, bár szintén elnyös a természetes viszonyok érzékeltetése

szempontjából, mégis az egyértelmség rovására mehet. Ezt a hibát küszöbölhetjük ki azzal, hogy az
n-dimanziós teret — természetesen itt is lehetleg a természetes viszonyok minél teljesebb figyelembe-
vételével — hézagmentesen illeszked n-dimenziós ,,(hiper-)téglatestekkel” töltjük ki. Ezek olyan részletei

a térnek, amelyeket 2n (darab) (n—i)-dimenziós altér habiról, ezek közül 2— 2 egybevágó és párhuzamos,
a többire pedig merleges.

Célszer ezeknek a ,,(hiper-)téglatesteknek” az oldalait alkotó altereket úgy felvenni, hogy mind-
egyik oldal-altér a bázisnak csak egy tengelyét metssze, a többivel viszont párhuzamos legyen, vagyis
minden ilyen oldal-alteret (= ,,hiper-síkot”) csak egy számmal, az illet bázissal alkotott metszéspontjának
koordinátájával lehessen jellemezni. Minden bázist ily módon két hipersíkkal metszünk, és akkor tartjuk

a kérdéses elemzés-vektort az adott alaptípushoz tartozónak, ha a megfelel bázisra vonatkoztatott ko-
ordinátái az illet metszéspontok közé esnek. így az egyes rendszertani kategóriákat egyszeren úgy
adhatjuk meg, hogy feltüntetjük azt az intervallumot, amelyen belül az egyes komponensek nagysága
változhat (pl. 0,45 á ysi02 ^ 0,60, vagyis SiOj = 45— 60%).

Ez a rendszer mechanikusabb, de elnye, hogy egyértelm, könnj^en áttekinthet és szinte semmi
számolást nem igényel.

Megjegyezhetjük, hogy formailag teljesen hasonló módon építhet fel ásványtani alapú rendszer is

a kzetek ásványos összetételét kifejez elemzés-vektorokból.

5. A kémiai és ásványos összetétel közötti összefüggés mint lineáris transzformáeió

A csak kémiai ill. csak ásványtani kzetrendszerek legnagyobb hibája éppes

elszigeteltségükben van, abban, hogy nem érzékeltetik a kapcsolatot e két igen fonto

leirási mód között. Ennek a hiányosságnak a leküzdésére alakultak ki a különböz
átszámítási módszerek. Ezekrl vdszont bebizonyosodott, hogy e két jellemz-csoport

egymásba való átszámítását csak bizonyos korlátok között és csak bizonyos korlátozott

eredményességgel (valóságos — modális — ásványtani összetétel helyett normatív

összetétel) lehet elvégezni. Ennek okaira mutatnak rá a következ algebrai összefüggések

.

Algebrailag az ásványtani és kémiai elemzés-vektorok összefüggését több egymás-

sal egyenérték módon is leírhatjuk.

I. Elször is kifejezhetjük a kémiai elemzés-vektort mint az egyes ásványtani

elemzés-vektorok lineáris kombinációját:

ahol y a kémiai elemzés-vektor; ... a kzetet alkotó egyes ásványok kémiai

összetételét kifejez elemzés-vektorok; x^, X2, az egyes ásványok (súly-)százalékos

mennyisége a kzetben és n az ásványok száma.

i=i

y = +_^2^2 + (51)

3 *
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2. A fenti vektorokat részletesebben kiírv'a és a szorzásokat elvégezve a fenti

összefüggést inint n-ismeretlenes, lineáris, inhomogén egyenletszerdszert kapjuk meg:

y, = + . . . +

y, = 021^1 + «22^2 + • . + «2n^n (5-2)

á'm ~ 3" <^m2^2 + • • • + ^rnn^n

amelyben ismerve és értékeit y^ értékeit könnyen megkaphatjuk.

3. A mátrixokra vonatkozó szorzást szabályok ismeretében végül az összefüggést

a következ mátrix-alakban is kifejezhetjük:

yi flii í?12 •

yi

—
«21 í^22 • • • «2n ^2

-ym_ _^tm ^m2 • 1

vagy rö’viden, az ajj^ elemekbl álló mátrixot A-val jelölve:

(5 - 3 )

y = Ax. (5.4.)

Ez a mátrixegyenlet egy lineáris transzformációt fejez ki. Ez a transzformáció

az ásvánjdani összetétel vektorát az A mátrix segitségével a kémiai elemzés-vektorba

,,képezi le”.

Belátható, hogy ez a mvelet minden esetben elvégezhet,
ha ismerjük az a, mennyiségeket, m és n nagyságára semmi-
féle elzetes kikötést nem kell tennünk, csak természete-
sen azt, hogy minden szerepl ásványnak meg kell adnunk
a kémiai összetételét.

Példaképpen számítsuk ki a 2. pontban szerepl, ásványtani elemzés-vektorával

megadott kzet kémiai összetételét:

(q =) {c =) (or =) (k =)

(SiO.= ) 1,00 0 0,65 0,46 r (=q)
(Ab03= )

0 0 0,18 0,40 0,48 (= c)

(CaO =) 0 0,56 0 0 0,07 (= or) =
(K 30= )

(H 30= )

(C03=)

0 0 0,17 0000 0,14
0 0,44 0 0

- 0,20 . (= k)

A X

1,00 • 0,25 -f 0 • 0,48 -f- 0,65 • 0,07 4- 0,46 • 0,20 0,39 (SÍ03= 39%)
0 • 0,25 4- 0 • 0,48 4- 0,18 • 0,07 4- 0,40 • 0,20 0,09 (AbO,=9%)
0 • 0,25 4- 0,56 • 0,48 4- 0 0,07.4- 0 0,20 0,27 (CaO=27%)
0 • 0,25 4- 0 • 0,48 4- 0,17 • 0,07 4- 0 • 0,20 0,01 (K30= i%)
0 • 0,25 4- 0 0,48 4- 0 • 0,07 4- 0,14 • 0,20 0,03 (H 30= 3%)
0 • 0,25 4- 0,44 0,48 4- 0 • 0,07 4- 0 • 0,20 0,21 (CO,= 2I%)

y

(ásványok rövidítései: q = kvarc, c = kalcit, or = K-földpát és k = kaolinit).
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6 . Az ásványtani összetétel számítása a kémiai összetétel alapján (inverz transzformáeió)

Az elz pontban megmutattuk, hogy az ásvánj’tani (x) és a kémiai összetétel-

vektor (y) között a következ mátrix-összefüggés áll fenn:

y = Ax. (5.4)

Ha ennek az egyenletnek mindkét oldalát balról szorozzuk az A mátrix A“^
nverzével, az x vektor a következképpen fejezhet ki:

X = A~^ Ax = A~^ y. (6.1)

Az A~^ mátrix az A mátrixnak megfelel lineáris transzformáció inverz transzfor-

mációját fejezi ki, szemléletesen azt a transzformációt, amellyel ismét megkeressük

azt az eredeti x vektort, amelyet az A transzformáció y-ba vitt át.

A~^ a következképpen fejezhet ki az A mátrix elemeinek segitségével

:

1

det(A)

An A,i . •

Ai2 A-^22 ' * \

Axn * *

(6,2)

ahol

det(A) az A mátrix elemeibl képezett determináns értékét jelenti,

A;^,- értékei pedig az A mátrix a^^,- elemeihez tartozó aldeterminánsok értékét

(szorozva (— Ij'^^'-nel).

Ezt felhasználva a mátrixegyenlet egy sorát (az i-edik ásványra vonatkozó meg-

oldóképletet) a következképen fejezhetjük ki:

det (A)

A fenti kifejezésbl is látható, hogy az inverz transzformáció, vagyis az A mátrix

invertálása nem végezhet el bármely ásványtani elemzésekbl mint oszlopvektorokból

felépül mátrix esetében.

A mátrixnak az alábbi követelményeknek kell eleget tennie:

I . A mátrix csak négyzetes mátrix lehet, vagyis a figyelembe vett kémiai alkotó-

részeknek és ásványos elegyrészeknek a száma meg kell, hogy egyezzék (m = n). Ez abból

következik, hogy csak négyzetes mátrixhoz rendelhetünk hozzá determinánst.

Ez a követelmény önmagában lehetetlenné teszi egy teljesen általános átszámítási

rendszer kidolgozását. Ilivel a kzetkémiailag szerepet játszó komponensek száma nagy-

ságrendekkel alatta van a kzetalkotó ásványok számának, egy olyan mátrix, amelyik

minden kzetalkotó ásvány vektorát tartalmazná, biztosan nem volna invertálható.

Ezért ilyen esetekben a mátrixot megfelel sorok (ül. oszlopok) elhagyásával

négyzetes mátrixszá kell alakítani. Sorok elhagyásával a felesleges összefüggések számát,

oszlopok elhagyásával a meghatározandó ismeretlenek számát csökkenthetjük. Ezt

a csökkentést addig végezhetjük, amíg ki nem választható a mátrix soraiból és oszlopai-

ból egy olyan n-ed rend determináns, amely már nem egyenl nullával, de ugyanakkor

a mátrix elemeibl képezett minden {n -{- l)-edrend determináns értéke még nullával

egyenl (w-ed rangú mátrix).
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2. Az így kiválasztott négyzetes mátrix és az y kémiai elemzés-vektor nem tar-

talmazhat egymásnak ellentmondó adatokat. Ezt a következképpen fejezhetjük ki;

>'(A) = r{A,y),

vagyis a mátrix rangjának (r(A)) és az y oszlopvektorral kibvített (A,y) mátrix rangjának
|.

(y(A,y)) egyenlnek kell lenni ahhoz, hogy az inverz transzformáció egyértelm megoldást |i

adjon.

Ellenkez eset áll fenn pl. akkor, ha olyan kémiai elemek szerepelnek y-ban

(pl. CO,), amelyeknek nem adtuk meg az A mátrixban egyetlen hordozóásványát sem
(pl. nincs karbonát).

Sokszor ez az ellentmondás egyszeren a kémiai összetétel meghatározásának ^

liibájából vagy hiányos ismeretébl ered. Ezzel az esettel késbb foglalkozimk.
!

Lényegében az i. és2. feltételek az átszámításban figye-i
lembe vett ásványok minimális és maximális számát hatá- 1

rozzák meg: 2. szerint legalább annyi ásványfajt figyelem-
,

be kell venni, mint amennyi ahhoz kell, hogy minden kémiai ;

alkotórésznek legyen megfelel ásványa, i. szerint viszorrt ji

ezek mennj’isége nem haladhatja meg a négyzetes mátrix ;i

rangját, esetünkben n-e t. 1

Mind az i., mind a 2. feltétel kizárja azt az esetet, amikor

det(A) = o, (6.4) 1

I

(ekkor nak nem is volna ertelme).
det(A)

'

Egy [A| determináns a következ esetekben lehet egyenl nullával: .

1. Ha egy sora (oszlopa) csupa nullákból áll. Ezért nem egészíthettük ki téglalap- 1

mátrixunkat úgy négyzetes mátrixszá, hogy csupa nullából álló sorokat (oszlopokat)
|

teszünk hozzá.
j

2. Ha két sora (oszlopa) egymással minden tagjában megegyezik:
j

a/l = a/, (vagy (6.5) |

3. Ha egy sora (oszlopa) elállítható a többi sor (oszlop) lineáris kombinációjaként; I

j =2

Cj a,-, vagy =
/=2

j “A-/ (
6 .6

)

7. Az inverz transzformáció feltételeinek összefüggése az ásványtani fázisszabállyal

Az elz pontban tárgyalt utolsó két feltételt (2. és 3. feltétel) összefüggésbe

hozhatjuk a Goldschmidt-féle ásván ytani fázisszabállyal.
Ennek érdekében nézzük meg, mit jelent ez a két feltétel az ásványok fizikai-kémiai

viszonyai szempontjából:

ad 2: Ha az ásványok kémiai összetételét kifejez oszlopvektorok közül kett

megegyezik, akkor az ásványok polimorf módosulatai egymásnak (pl. kvarc és krisztoba-

lit). Ezeket nem vehetjük külön figyelembe az átszámításkor.

ad 3 : Ha egy ásvány összetétel-vektora elállítható úgy, mint kett vagy több

másik ásvány összetétel-vektorának lineáris kombinációja, akkor az ásvány kifejezhet
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úgy, mint ezeknek az összetevknek a reakciótemiéke (a kémiai reakciók közé számítva
a szilárd oldás, vagyis az izomorfia jelenségét is). így pl. az ásványok (összetevk) vek-
toraival kifejezhetk a következ jól ismert kémiai összefüggések:

®(wollastonlt)
~

“(kvarc) + “(kalclt) “CO2

(mivel

“(kvarc) "t” “(kalcit)
~

“(wollastonlt) d" “CO2

a q + c woll + COg ismert kémiai reakció alapján), vagy

“(ollgoklász)
=

“(anortit) “(albit) •

Nyilvánvaló tehát, hogy csak lineárisan független összetevket vehetünk egy-

idejleg figyelembe az átszámításnál. Ha N-nel jelöljük az összes, a rendszerben meglev
összetev számát, és ezek között R-féle különböz kémiai reakció játszódhat le, akkor
nyilván ez azt jelenti, hogy az összetevk közül R nem tekinthet függetleimek, mivel

kifejezhet mint a reakcióban részt vev többi összetev lineáris kombinációja. Az A át-

számítási mátrix tehát csak N—R = C darab lineárisan független összetevt tartalmaz-

hat, vagy annál kevesebbet. A figj-elembe vehet ásvány-fázisok száma («) tehát a követ-

kezképpen fejezhet ki (az elzk értelmében a polimorf módosulatokat egy fázisnak

számítva)

:

w ^ C, (7-i)

ami pedig éppen a Goldschmidt-féle ásványtani fázisszabály.
Eszerint az átszámításnál figyelembe vehet ásványok számát a fázisszabály segítségével

a következképpen fejezhetjük ki: Ismert kémiai összetétel mellett egy
kzet ásványos összetételét csakis akkor számíthatjuk
ki egyértelmen, ha ez a kzet kémiailag egyensúlyi álla-
potban van, és az egyensúly a P és T állapotjelzk megvál-
tozására nem érzékeny. Ilyen kzetek pl. a széles P, T tartományokban
stabil ortomagmás kzetek stb. Ezeknél kzettani meggondolások
alapján kijelölhetjük valamennyi független összetev ás-

vány vektorából azt a mátrixot, amelynek invertálásával
az átszámítás elvégezhet.

Ha a kzet nem felel meg a fenti követelményeknek, pl. nincs kémiai
szempontból egyensúlyi állapotban, akkor az átszámítás nem végez-

het el egyértelmen, csak bizonyos kiegészít feltételezések ül. összefüggések segítségével.

Nem vettük eddig figyelembe az ásványtani fázisszabály Korzsinszkij
által módosított alakját, ekkor a fenti összefüggésbe C helyett C'-t kell írnunk, ahol C'

az inért összetevk száma.

8. Az átszámítás pontossága

Az eddigiekben feltételeztük, hogy az átszámításhoz szükséges mennyiségek

mind pontosan ismertek. Közismert viszont, hogy akár az ásván>d;ani kimérés vagy

egyéb mennyiségi meghatározás, akár a kémiai elemzés eredményeit vesszük alapiü,

mindegyik bizonyos többé-kevésbé ismert hibával rendelkezik. Általában legpontosabban

a kzet kémiai összetétele adható meg. Kevésbé pontos sokszor az A mátrix összetételérl

való képünk, mivel a kzetalkotó ásványok gyakran jelentsen különböznek az ideális
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képlet szerinti összetételtl. Ezért a hibák figyelembevételével a transzformáció egyenlete

a következképpen módosul:

(y i riy) = (A ± AA) (x i rix). (8.1)

Az (y±riy) vektor egy eleme a következképpen fejezhet ki:

y,- ± Aiyi = y,- (1 ± m,) = y,- /í,-.

ahol

zly,- az y,- mennyiség meghatározásának abszolút hibája,

zly,-

ntj = pedig a megfelel relatív hiba.

•A 41 j
elemekbl alkotott M diagonáhs mátrix segítségével az y±riy vektor szorzat

alakjában is kifejezhet:

y ± riy = M y.

Teljesen hasonlóan x^rix egy eleme is kifejezhet azx/^ d;

alakban, ül. a y./^ elemekbl képezett Q diagonáhs mátrix segítségével

X d: rix ^ Q X

szorzat alakban.

A-iról az egyszerség kedvéért tételezzük fel, hogy sorait egyforma pontossággal

ismerjük:

a, ± Zla/ = ± Pi) = a,- Tli

- • • •

innen a TZj elemekbl álló P diagonáhs mátrix felhasználásával:

A ± JA = PA.

I. Ha ismert egy kzet ásványtani összetétele és ásványainak kémiai összetétele

qi^
ül. pj relatív liibával, szánútott kémiai összetétele egyes komponenseinek nij relatív

hibáját az

My = PAQx (8.2)

mátrixegyenletbl kaphatjuk meg. Ennek egy sora a szorzás! szabályok figyelembe-

vételével :

n

Fi Vi = ^ dik

k=\

behelyettesítve és y^-vel osztva:

I n

^ ^ik ^k — Pi ± ± Pi^k)-
y,- k=l

(1 d: mp =
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Felhasználva, hogy />,• kiemelhet a sziiiiima-jel elé, hogy mivel />,• és
qf.

is kis számok,

p^qi^ o és hogy

n

yi=y^ik^k>
(5 .2

)

k = i

az m,- relativ hibára a következ kifejezést kapjuk:

mi
^

X
• (8.3)

yt í^i

Ha pl. a már kiszámított példában az egyes ásványok mennyiségi meghatározásá-
nak hibája rendre:

í?l(=kvarc)
~ ^%>

^2(=kalcit)
— *

^3(=K—földpát) 3% és

íZ4(=kaolinit)
~

és pl. az SiO, mennyiségét a számításnál figyelembe vett ásványok esetében p^
— i%-os

pontossággal ismertnek tételezzük fel, a számított SiO.^-tartalom relatív hibája a követ-

kezképpen adható meg:

I
m^ I -1 (1,00 • 0,25-2 -f o -b 0,65 • 0,07 • 3 -f 0,46 • 0,20 • 10) 8%,

0,39

vagyis az SiO.^-tartalom az

yi ± Ay^ = yi(l + wzj = 0,39 ± 0,04

pontossággal adható meg.

2. Ha az inverz transzformáció segítségével a kémiai összetétel és az eg}'es ásvá-

nyok kémiai összetételének relatív hibája ismeretében a számított ásványos összetétel

relatív hibáját akarjuk megtudni, az elbbi, hibamátrixokkal kifejezett összefüggést

a következképpen módosítjuk:

Qx = (P A)-i My = A-i My ^ A“^ P M y (8.4)

(itt felhasználtuk azt, hogy P diagonális mátrix, tehát inverzének elemei egyenlek az

eredeti elemek reciprok értékével és

1 _ 1

-"ík (1± Pk)

^ ± Pk — ^k’

mert elég kis mennyiség, és ezért P ?=« P ^).

Az így kapott mátrix-összefüggés egy sorát kifejtve:

'''i y ^'^ki ^k Pk'k •

D

ahol D = det (A) és A^,- az inverz mátrix tárgyalásából ismert mennyiségek (6. pont).
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Innen behelyettesítve és jf,-vel osztva:

1

1 ± ^ A;., y^.(l ± pj. ^ Pk
k=i

Felhasználva, hogy pi.ni^f^O, mivel p/. és kis számok, és hogy

= 2 — ’
(
6 - 3 )

k=i ^

a qj relatív hibára a következ kifejezést kapjuk:

1

7 / = ^ + m^.)
. (8.5)D ;r

,- ^.=1

Az ismert példa adatait felhasználva legyen:

Pli= SiO,) = 1% wzj = 0,1% ^3 -f niy = 1,1% Pl = 0,39

p2^~ --U2O3) = 2% = °' 5 °ó ^2 -f wí, = 2,5% y, = 0,09

E.,0) = 1% = 0,1% Pi + = bi% >'4 = 0,01,

és keressük a K-földpát meghatározásának relatív hibáját a kzetben [x^ = 0,07).

Felhasználva a következ adatokat (A utolsó két sorát elhagyva):

D = — 0,038; A23 = o; A^3 = o; A^g = — 0,224

0+0+ (— 0,224) • 0,01 -1,1

93 ^ - 0
, 9%.— 0,038 • 0,07

(Az Xi adatok számítását lásd a következ 9. pontban.)

Gyakorlati célra sokszor elegend lehet az átszámítás pontosságának közelít

ismerete. E célból tételezzük fel, hogy a kémiai (y) és ásványtani (x) elemzés-vektorokat,

ill. az A átszámítási mátrixot bizonyos átlagos m, q, iU. p relatív pontossággal ismerjük.

Ekkor a hibára kapott kifejezéseink a következ egyszeríí alakot nyerik:

m p f- q

(vagy ha csak a kémiai elemzés-vektorok relatív hibáit tekintjük átlagosnak:

mi ^ Pl -f q).

ill.

q ^ p -(- wí.

(8,6)

(8.7)

(
8 .8

)

9. Az átszámítás gyakorlati menete

Mátrixtranszformációt alkalmazni kézi úton való számításokhoz általában túl

bonyolult lenne. Erre elssorban a kérdés áttekinthet elméleti tárgyalása miatt volt

szükség. Hasznos lehet a mátrixos számítási mód a kémiai összetételnek ásványtani

összetételbl való számításakor áttekinthetsége miatt (mint az példánkból is látszott),

illetve mindkét irányban végzett gépi számításkor, mivel a mátrixinverzióra és szorzásra

általában kész szubrutinok állnak rendelkezésre.

Az ásványos összetételt— ameimyiben a fent tárgyaltak alapján egyáltalán lehet

—

legegyszerbben úgy számolhatjuk, hogy a 6. pont 2. alpontjában felírt w-ismeretlenes
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inhomogén lineáris egyenletrendszert megoldjuk x.„ • • ismeretlenekre. így pl.

számítsuk ki most vdsszafelé kémiai komponensekre kiszámított példánkat:

Az
1,00^1 -l- 0 -r 0,65^3 -r o,46Vj = 0,39

0 -r 0 -t- 0,18^3 o,40Vj = 0,09

0 + O.jÓVo + 0 -r 0 = 0,27

0 + 0 -r 0,17^3 -r 0 = 0,01

0 -r 0 0 0,142'^ = 0,03

0 + o,44,V
2 -r 0 -f — 0,21

egyenletrendszert kell csak megoldammk, és (a számítási pontatlanság határain belül)

visszakapjuk az eredeti összetételt:

(q =) == 0,25

(C =) 2T, = 0,48

(or =) x^ = 0,06

(k =) X^ = 0,21

(ÖSSZ. = ) 1,00,

vagy vektoros alakban:

X = (xj^x^x^x^) = (0,25 0,48 0,06 0,21) = m.

Lényegében minden átszámítási eljárás fölfogható úgy, mint egy-egy algoritmus
— mveleti utasítás — egy-egy ilyen egyenletrendszer együtthatóinak, ismeretlenéinek

és megoldásának meg\'álasztására.
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Möglichkeiten und Crenzen dér Anwendung von Gesteinsunu'echnungsmethoden

ISTVÁN VICZIÁN

Zr quantitativen Charakterisienmg eines Gesteins werden gewöhnlich in Daten-
reihen geordnete numerische Werte verwendet. Solche Datenreihen sind z.B. die Ergeb-
nisse dér chemischen Analyse, dér Spurenanalyse, oder die modale Zusammensetzung
eines Gesteins. Die gleichzeitige Berücksichtigung aller dieser zahlreichen Kennwerte
stellt eines dér grössten methodologischen Probleme dér Petrographie dar. Es herrschte
in dér Petrographie lángé die Meimmg, diese Aufgabe könne hauptsáchlich mit Hüfe
verschiedener Gesteinsumrechnungsmethoden gelöst werden.
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\’erfasser dér vorliegenden Arbeit weist darauf hin, dass die Datenreihen, durch
die die chemische und niineralogische Zusammensetzung eines Gesteins angegeben wrd,
als die m- bzw. n-dimensioiialen \"ektoren y = (yi ^2 • • • Vm) ^zw. x = . . x„) auf-
gefasst werden können, und dér zwisclien diesen Vektorén bestehende Zusannnenhang
dnrch die Matrizengleichung

y — Ax

ausgedrückt werden kaim (Formeln 5.1—5.4). In dieser Fnnel reprásentiert A die Mátrix,
dérén Spaltenvektoren die cheniischen Zusannnensetzungen dér gesteinsbildenden
Mineralien zum Ausdruck bringen, natürlich in einer Rerhenfolge, die durch den \’ektoren
X und y gegeben wird.

Dér obige Zusannnenhang gibt direkt die Ausrechnungsmethode dér cheniischen
Zusammensetzung ini FaUe an, wenn A und x bekannt sind. In solchen Falién kann die
Operation immer durchgeführt werden. (Für praktische Beispiele siehe:
Pimkt 5.)

Uie Lage ándert sich, wenn uir die niineralogische Zusammensetzimg x aus dér
chemischen Zusammensetzung y des Gesteins mit Hilfe von Umrechnung bestiimnen
wollen. Die Bestimmimg dieser sogenannten nonnativen mineralogischen Zusaimnen-
setzung ist das Hauptziel dér meisten Umrechnungsmethoden.

Diese Operation kann aber nnr im Falle eindeutig durchgefülirt werden, — als
das aus den Formeln 6.1 und 6.2 ersichtlich ist —

, wenn die Kehrmatrix A~i bildbar ist.

Dazu soll die IMatrix A die folgenden Anforderungen befriedigen;
1 . Die IMatrix kann nur eine quadratische IVIatrix sein {m = n)

.

2. r{A) = r(A,y), d. h. dér Rang dér Mátrix und dér Rang dér durch die Zugabe
des Spaltenvektors y erhalteiien IMatrix sollen gleich sein.

3. Die P'ormel 6.4 darf nicht gültig sein, d. h.;

3.1. Die IMatrix darf nicht Zeilen und Spalten enthalten, die nur aus Xullen besteheii

;

3.2. Je zwei Zeilen (oder Spalten) dér Mátrix dürfen nicht untereinander gleich
sein (Fnnel 6.5) und

3.3. Eine von den Zeilen (Spalten) dér Mátrix darf nicht als eine lineare Konibina-
tion anderer Zeilen (Spalten) hergestellt werden können (P'ormel 6.6).

Diese A'oraussetzungen können auch mineralogisch fonnuliert werden:
1 . Die Zalil dér berücksichtigten chemischen Koinponenten und die Zalil dér mme-

ralischen Bestandteile sollen gleich sein. Diese Anforderung alléin maciit die Ausarbeitung
eines ganz allgemeinen Umrechimngssystems unmöglich, weil die Zahl dér im Gesteins-
chemisinus wesentlichen chemischen Komponenten um einige Grössenordnungen kleiner
als die Zahl dér gesteinsbildenden IMineralien ist.

2. Die ansgewáhlte qnadratische ^latrix und dér A’ektor y dér chemischen Analyse
dürfen keine einander widersprechende Angaben enthalten, z. B. es dürfen nicht unter
den chemischen Komponenten solche erwáhnt werden, für die in dér IMatrix A keine ent-

sprechenden Mineralien zu finden sind. Háufig ist dér Fali, dass dér M'iderspruch gerade
aus dem Fehler dér cheniischen oder mineralogischen Analyse stannnt.

3.1. Cheimsche Komponenten oder Mineralien, die im Gestein nicht zu finden sind,

können nicht berücksichtigt werden.
3.2. Bei dér Umrechnung können polymorphe Modifikationen von gleicher che-

mischen Zusammensetzimg nicht unterschieden werden.
3.3. IMineralien, die als Reaktionsprodukte anderer berücksichtigten IMineralien

ausgedrückt werden können (als chemische Reaktion wird hier auch die Ivösung in fester

Phase, d. h. auch die Isomorphie betrachtet), sind bei dér Rechmmg ebenfalls nicht
anwendbar.

AUe diese \'oraussetzimgen können mit dér mineralogischen Phasenregel von
Goldschmidt interessant parallelisiert werden (Fnnel 7.1, wo C die Zahl dér linear un-
abhángigen Komponenten nnd n die Zahl dér Phasen ist). Das bedeutet, dass die
mineralogische Zusammensetzung eines Gesteines bei be-
kannter chemischer Zusammensetzung nur dann eindeutig
ge rechnet werden kann, wenn dieses Gestein sich in einem,
dér mineralogischen Phasenregel entsprechendem Zustan-
de befindet, d. h., es ein chemisches Gleichgewichtssystem bdet, mid dieses

Gleichgeivicht für die \’eránderungen dér Zustandsgrössen P und T nicht empfindlich ist.

Solche Gesteine sind — auch bei bestimmten idealen Voraussetzungen — selten.

Hat alsó das Gestein die erwálmten Eigenschaften, kann mán auf Grund petro-

graphischer Erwágungen aus aller unabhangigen gesteinsbildenden Mineralien die Mátrix



V icz ián: A közetátszámitás alkalmazásának lehetségei 373

A bestinimen, mit dérén Invertieren die Umrechnung durchgeíülirt werden kaim. (Das
praktische Beispiel sielie; Pimkt 9.)

Kntspricht aber das Gestein den durch die mineralogische Idiasenregel gegebenen
^'oraussetzlmgen niclit, d. li. es sich z. B. in keinem chemischen Gleichgeivicht befindet,
kann die Umrechnung nicht eindeutig — und nur mit Hilfe bestimmter zusatzlicher
\'oraussetzungen — durchgeführt werden.

Darum ist die Umrechnung— nach dér Meinung des Verfassers — für die Lösung
dér aus dér klassischen Petrographie genommenen Gesteins-Charakterisierungs- und
Systematisierungs-Aufgaben nicht geeignet. Es soll erwáhnt werden, dass dér
^’erfasser zr Systematisienmg dér Gesteine im Sinne dér Vektortheorie einige geeignete
und einfach ausrechenbare Aufteilungen des n-diniensionalen Raumes für zweckmássig
hált.

Die eingeführte Matrixtransformation kann aber eine wichtige Rolle z. B. bei
dér \’ergleichimg verschiedener Materialprüfungsmethoden spielen. lm Zusammenhang
daniit ist die Berücksichtigung dér Messfehler von grosser Bedeutung. Darum versuchte
dér \'erfasser am Ende dér Abhandlimg die im Laufe dér Rechnung dér chemischen und
mineralogischen Zusammensetzimg auftretenden Fehler, im P'alíe, wenn die Fehler
dér Ausgangsangaben bekannt sind, zu schátzen (Formeln 8.3 bzw. 8.5). I'ür Xáherungs-
rechnungen sind auch die einfachen Zusammenhánge 8.6 und 8.8 genügend.



A MAGYARORSZÁGI FLIS

JUHÁSZ Á.*

(i ábrával)

összefoglalás: Magyarország területén flis-képzodmények a felszínen nem talál

hatók. A flis-probléma a szénhidrogénkutatás során került eltérbe. Szerz a különböz
vélemények kritikai ismertetése után a Tisza-völgyi és Unna—Tisza közi újabb szén-
hidrogénkutató fúrások, valamint a geofizikai ismérvek alapján a hazai flisre vonatkozó
megállapitásait a következkben rögzíti: i. Az alföldi flis-öv flis-jelleg kzettani bélyegei,

flis-jellegíí Foraminifera társasága és szinorogén idbelisége, valamint a kárpáti flis üledék-
gyüjtövel való közvetlen összeköttetése ellenére nem valódi flis, mert kéregszerkezeti
helyzete, a kárpáti hegységkerethez való térbeli viszonya ezt kizárja. Az alföldi flis idben
és térben heterogén vábnik üledéke, amelyek a magyar medence megsüllyedésének els
fázisát jelentik. 2. A flis-jelleg. képzödményösszleten belül felsökréta és paleogén képzd-
mények szerepelnek. A kett között, az eddigi véleménnyel ellentétben, üledékhézag,
lepusztulási idszak bizonyítható. Térbelileg is különválnak. A felskréta flis-jelleg kép-
zdmények f elterjedési területe a Tiszántúl, a paleogén képzdményeké a tágabb értelem-
ben vett Tisza-völgy Szolnok körüli része. A kréta flis-jelleg képzdményekhez Ny és É-felé

epikontinentális felsökréta üledékek csatlakoznak. A paleogén flis-jelleg képzdmények-
ben faunával bizonyítottan szinte kizárólag eocén rétegek vesznek részt. A korábban
krétának tartott Szolnok környéki flisösszlet kora is eocénre módosul, kréta mikrofaimájuk
az új vizsgálatok szerint áthalmozott. Az eocén flis-képzödmények túlterjednek a fels-
kréta flis-jelleg képzdmények lerakodási területén és a közben nagyrészt kiemelt felsö-

kréta epikontinentáJis üledékekre transzgresszive települnek. Az eocénben közvetlen ten-

geri kapcsolat is létesült a Duna—Tisza közén keresztül az ÉK-i Középhegység nem flis-

jelleg paleogén üledékgyjtövel. Ilyen megvilágításban a paleogén határ\’onal nem a paleo-

gén képzdmények déli elterjedési határa, hanem két kifejldés között választó vonalat
jelent, jórészt tengerrel borított küszöb. Korábbi értelmezését a közvetlen közelében
megfúrt, nag5^astagságú, pelites, minden partközeli jelleget nélkülöz középsoligocén
rétegösszlet is feleslegessé teszi. Ugyanakkor a flis-jelleg öv területén az oligocén csak
kis vastagságban, szórványosan van meg, ami az utólagos erteljes lepusztulást figyelembe
véve is az oligocénnek a flis-jelleg rétegösszleten belüli kisebb szerepére utal. Ugj’anakkor
az Alföld e részének É-ra billen mozgás-tendenciája következtében a f üledékgyjtö
szerepét a mai ÉK-i középhegység paleogén üledékgyjtje vette át. 3. Geofizikailag a flis-

jelleg öv gravitációs képe heterogén, nem összefügg minimum-vonulatként, hanem helyi

maximumokkal jellemezhet. Ez a fiatalabb blokkos süllyedések, viszonylagos emelkedések
következménye. A valódi füstöl idegen mágneses anomáliái a kréta bázisos vulkanizmus
mellett felsöeocén, st miocén vulkanizmusra vezethetk vissza. 4. A flis-jelleg öv D-i
irányú kapcsolatai kevéssé tisztázottak. A szegényes mélyfúrási adatok inkább erdélyi,

Maros-völgjd folytatást, mint jugoszláviai, bácskai kapcsolatokat sejtetnek.

A flis-problémát hazai viszonylatban a szénhidrogénkutató fúrások hozták el-
térbe. Magyarországon a felszínen flis-jelleg képzdmények nem ismertek. K r ö s s y L.

1959-ben, a korábban általa, valamint M a
j
z o n I,., Vadász E. által már más

viszonylatokban ismertetett adatokat összefoglalva, a Nagy Magyar Alföld flis-jelleg

képzdményeirl a következ megállapításokat tette ; i . A Radnai havasoktól a tiszántúli

eltemetett kristályos pala hegységig húzódó kristályos kzetekbl álló vonulat eltt az

* Eladta a Magyar Geofizikusok Egyesülete 1967. február 23-i központi eladóülésén. Készült
az OGIL Földtani Anyagfeldolgozó Osztáh'án.
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ausztriai orogén mozgások idején egy üledékgyjt szinklinális alakult ki. Ez az üledék-

gyjt medence ÉK-felé összeköttetésben lehetett a Kárpátok kréta—paleogén fUs-

geoszinklináUsával. 2. Ebben a szinklinálisban a krétában elször smaradvány nélküli

homokk, konglomerátum, csillámos selymesfény palás agyag és agyagmárgarétegek,

majd felskréta szenon faimát tartalmazó vörös-tarka-szürke és sötét zöldesszürke

palás agyag, márga és homokkrétegek rakódtak le. Utóbbiak a Kárpátok bels flis-

képzdményeivel azonosak. 3. A tengerág K-i részén eocén és oUgocén faunás flis-jelleg

képzdmények vannak, amelyek a Kárpátok jellemz flisképzdinényeivel (mint a

borsai, tarki homokk, menüites palák, krosznói rétegek) nem azonosíthatók, hanem a

bels kárpáti flisképzdményekhez tartoznak. 4. Az alföldi flis-jelleg üledékösszlet

gyrt-pikkelyes szerkezet. A pireneusi orogén mozgások hézagos üledékképzdéssel
(lepusztulással?) a szávai orogén szakasz nagyfokú gyu'írdéssel és a kárpáti flis geoszin-

klinálissal való kapcsolat megsznésével észlelhetk. A stájer és további mozgások törés-

rendszerek kialakulásával, ezekkel kapcsolatosan a mai flis-jellegíí képzdmény^eket
É-on elhatároló vulkáni tömegek felszínre jutásával és az egész terület lesüllyedésével

jelentkeznek. A lesüllyedt területen felsmiocén, pliocén és pleisztocén medence üledék

rakódott le. Krössy L.a flis-jelleg képzdményeket a debreceni, hajdúszoboszlói,

nádudvari, kábái, tatárülési, rákóczifalvi és törteli, valamint a határon túli (Szatmár-

németi, Nagykároly, Danilovo) fúrások és az erdélyi ismert felszíni elfordulások bejárása

(^Iáros-völgye) vagy irodalma (Északerdély) alapján ismertette.

M a
j
z o n E. az alföldi felskréta fhs-jellegií üledékek famiáját a ,,puhovi

márga” faunájához hasonlítja, de a puhovi rétegek faunája nem különbözik az ÉK-i
Kárpátok típusos flis-fácies felskréta üledékeinek faunájától. M a j z o n E. szerint

felskréta—paleogén átmeneti faunájií flisrétegsorok vannak Debrecen és Nádudvar
környékén, ezek jórészt agglutinált házú trochamminoideses faunát tartalmaznak. Ezek
felett Debrecenben ohgocénre jellemz, szintén agglutinált Foraniinifera-ía.\má.\vi réte-

gek vannak. Utóbbiakat M a
j
z o n E . a flisösszlet krosznói vagy polanica rétegeivel

tartja azonosíthatónak.

Krössy E. szerint a tiszántúli flis tengerág üledékképzdési feltételei hason-

lók voltak a flis tengeréhez (gy^ors, nagytömeg lerakódás, kevés smaradvány)
, de lepusz-

tulási terület más lévén, a kzettani azonosítás a kárpáti szintekkel nem lehetséges sem a

felskréta, sem a paleogén viszonylatában.

Az Alföld flis-jelleg üledékei különböznek a hazai egyéb kréta—paleogén üledék-

gyjtkben leülepedett epikontinentális tengeri üledéktl, amelyek rétegsora változato-

sabb, smaradványban gazdagabb, a tektonikája pedig jóval egyszerbb.

Krössy E. végs soron a mikrofauna, a kzettani jellegek és szerkezeti-s-

földrajzi viszonyok alapján tette megállapításait, az üledékkzettani jellegeket, ritmici-

tással, a geofizikai ismérv'ekkel nem foglalkozott.

Krössy E. alapján Vadász E. a Magy^arország földtanában a flissel

csak adatszerén foglalkozott, a hazai flis problematikáját nem taglalta részletesen.

Csupán a paleogén viszonylatában hangsúly^ozta azt a véleményét, hogy a Dunán-
túlon átlósan keresztülfutó, a Duna—^Tisza közén Bugyi—Jászberény vonalában DNy

—

ÉK irányban húzódó öv D felé egyúttal a paleogén képzdmények elterjedési határvonala

és a flis-jelleg tiszántúli paleogén üledékgyjt nem állt kapcsolatban az elbbivel.

A flis-kérdés néhány’ évre lezáródott. 1963—64-tl azonban a Szolnok környékén

Nagykörnél, Tiszapüspökinél, Kengyelnél, Turgonynál, Kisújszállásnál lemélyített

fúrások újra eltérbe hozták. Ezeket a fúrásokat Juhász Á. dolgozta fel. Az itt meg-

ismert képzdmények kzettanilag flisre jellemz, ritmikusan rétegzett törmelékes kze-
tek voltak, kötanyagukban felseocén agglutinált Foraminiféra társaságot tartal-

maztak. Délebbre Kiskunfélegvháza kömvékén hasonló összlet vált ismertté, Üllésen
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faunamentes flis-jelleg törmelékes összlet újította fel a problémát. A Vadász E.-féle

paleogén határvonaltól É-ra az alsóeocént szárazföldi törmelékes képzdmények, a közép-

seocént kszenes, csökkentsósvízi képzdmények, a felseocént többnyire partközeli

mészk-márga anyagú képzdmények képviselik. Tóalmás környékén pszaniitos-pélites

kzetek vulkáni tufabetelepüléssel. Az oligocént is nagyvastagságii, változatos kifejl-

désben ismerjük e területrl. A paleogén határvonal létjogosultságának kérdését azon-

ban már korábban felvetette a határvonalat jelent diszlokációs vonal közelében Bugyi

—

Jászberény között feltárt 500 m-nél vastagabb, egyhangú pélites ohgocén összlet,

amelyben semmiféle partközeli jelleg nem ismerhet fel. Az Újhartyánnál megfúrt,

tufabetelepülésekkel tagolt felseocén, flis-jelleg Foraminifera-együttest tartalmazó

pélites összlet pedig a paleogén gát helyett éppen a két különböz paleogén üledékgvmjt
közvetlen tengeri kapcsolatára utalt.

Az emUtett Szolnok környéki új fúrások egybehangzóan bizonyították az itteni

flis-jelleg összlet eocén korát és azt, hog^^ ezeknek konglomerátumai epikontinentális

felskréta kzetek kavicsait nagy mennyiségben tartalmazzák. A Nag>"kör, Tiszapüs-

pöki. Kengyel, Turgony és az újabb Kisújszállás, Rákóczifalva környéki fúrások adatai

után a IMagi’ar Állami Földtani Intézetben Szepesházy K. indította el a többi,

korábban felskrétának tartott Tisza-völgyi flis-képzdmények újraizsgálatát. E vizs-

gálatok egyértelmen cáfolták az eredeti adatokat és a felskréta faunát mindenütt

másodlagosnak, áthalmozottnak mutatták ki. A rákóczifalvi, törteli fúrások korábban

felskrétának tartott összlete az újabb vizsgálat alapján részben eocénre, helyenként

helvétre módosult. Ebben közrejátszottak Krivánné Huetter E. pollenvizs-

gálatai is. A gv'ökeres véleménvn'áltozás magyarázata, hogj’ korábban a mikrofauna-

határozás csak iszapolásból történt, és ez az áthalmozott jellegre nem ad biztos felvilá-

gosítást. A vékonycsiszolatokból jól látható volt, hog>" a pélites rétegekben apró tör-

melékként szerepeltek a felskréta faunás márgadarabok.

Szepesházy K. foglalkozott a flis keletkezésének problematikájával is és az

iszaplavina ehnéletre támaszkodva magvmrázta az eocén flisképzdmények ritncitását

(Szolnok 200 000-res térképlap magyarázója), ígj^ az atektonikus ritmicitás mellett tört

lándzsát. Szepesházy K. az alföldi flist valódi flisnek tartotta, a flis komplex

értelmezésében szembehelyezkedett Szénás G y. felfogásával, aki geofizikai alapon

az alföldi flist nem tartotta azonos jellegnek a kárpáti flissel. Szénás G y. férv^e,

hogy a kárpáti flis-övet összefügg graitációs minimum vonulat jellemzi —60, —80

milligalos értékekkel, míg az alföldi fhs-öv területét -f 15, -fao milligalos gravitációs

maximumok jellemzik, amelyek vonulatba nem rendezdnek és a fhs-öv feltételezett

elhelyezkedésével nem mutatnak kapcsolatot, ugyanakkor a kárpáti flis-övben övekbe

rendezdött mágneses anomáliák nem találhatók, ezzel szemben az alföldi fhs-övet

övekbe rendezdött földmágneses anomáliák kísérik. A kárpáti flis gravdtációs minimum
öve orogenetikus eredetre, vastag földkéregre utal. Szabálytalan mágneses anomália-képe

azt mutatja, hogy létrejöttét vele genetikusán kapcsolódó vulkáni tevékenység nem elzte

meg és nem is követte. Az alföldi flis alatt a kéreg vékony, nem orogenetikus terület, a

vonulatba rendezdött mágneses anomáliák nyilván genetikailag kapcsolódó bázisos

vulkáni tevékenység következményei. Szerinte a litológiai fácies, a kárpáti flissel való

rétegtani rokonság, az ismertség fokától függetlenül is lényegtelen, mert a fhs-jeUeg

megítélésében a tektonikai helyzet dönt. A lényeg az, hog\’ a gjuirt formák mély köpeny

(vastag réteg) vagy sekély köpeny (vékony kéreg) fölött jöttek-e létre, vagis, hogy takarós,

vagy pedig legfeljebb pikkelyes feltolódásokig jutó szerkezetekkel kapcsolatosak-e.

E felfogásával Belouszov véleményére támaszkodik, amely szerint, ha valamely

egi'ébként hasonló képzdmény nem a takarós típusba tartozik, akkor nem flis. Szénás
G y. szerint kétségtelen, liog^- az alföldi flis üledékgyjt medencéje szinorogén—epiro-



Juhász: A magyarországi flis 377

gén süllyedéssel alakult ki, mint késbb a fiatal harmadidszaki medence. A süllyedés

oka is valószinleg hasonló volt, a kéreg alját meggyengít, a szegélytöréseket csator-

nának felhasználó bázisos vulkanizmus, illetve a kárpáti orogenezis plasztikus deformá-
ciójának ezt elidéz htermelése. Tehát az a süllyedési folyamat, amely a fiatal harmad-
idszaki medence kialakulásában érte el tetfokát, lényegében már az alsókrétában elkez-

ddött. Szénás Gy. megjegj’zi, hog)' a paleogén sühyedék szerepe ebbl a szempont-
ból tisztázatlan. Az a körülmény, hog^’^ az alföldi flis képzdési ideje megegyezik a kárpáti

flisével és üledékgyjtjük talán össze is függött, a fhs-jelleg szempontjából nem jelent

semmit. Az alföldi flis geofizikai arculatát és szerepét illeten kevéssé különbözik a fiatal

harmadidszaki üledékes kzetekétl. Erre mutat, hogy fels határfelületén a fizikai

állandók értéke nem növekszik (vagy csökken) ugrásszeren. Nem is mutatható ki,

olyan geofizikai módszerrel, amelynek alkalmazása fizikai paraméter különbségen alap-

szik (graiitációs, geoelektromos, szeizmikus, reflexiós). Szerkezete viszont nyilván-

valóan különbözik a fiatal harmadidszaki összletétl, hiszen a felskrétában és utána
olyan hatások érték, amelyek a fiatal harmadidszaki képzdményeket már nem. Ezen
a szerkezeti alapon a szeizmikus reflexiós mérés egyes fejlett változataival jól elválaszt-

ható a fiatal harmadidszaki összlettl.

Földtani szempontból alapvet, hogy a flis mindig szinorogén képzdmény és

olyan kéregrészleteken jelentkezik, ahol elzleg hosszú idn keresztül geoszinklináhs

üledékképzdés foljd. A kiemelkedés során a flis üledékgyjt törmelékanyaga nem a

szárazalutokról, hanem a felgj'rdött vomüatokról származik.

A flis üledékgyjtben az anyaglerakódás tízszer olyan gyors, mint a föld egyéb
helyein. A part közelében diurva anyag rakódik le, amelyben semmiféle rétegzettség

nincs, ez az ún. vadflis. A medence nagyrészén a keletkez üledék ritmikusan rétegzett.

Ennek oka általában a földrengések által a meredek tengeralatti törmeléklejtkön kelet-

kez iszaplavina, amely nagy területre kiterjedve szemcsenagyság szerinti leülepedést

eredményez. Az iszaplavinákat a recens megfigyelések igazolták. Azoknak a flisösszletek-

nek a ritmicitását azonban, ahol a homokos csíkok márgával, esetleg mészkvel válta-

koznak, így magyarázni nem lehet. Itt csak a lepusztulási terület és üledékgyjt egy-

máshoz viszonyított szakaszos mozgása eredményezhet ritmicitást. A flis-üledékgjmjtk-

ben a tiszta péht általában alárendelt mennyiségben szerepel, fleg az üledékgyjt
vályúk belsejében, közepén. Ezek már nem mutatnak ritmicitást, nevük szubflis.

Az üledékképzdés gyors tempójának következtében a flis üledékgyjtkben
általában hiányzanak vagy alárendeltek az organogén rétegek, fleg a Mollusca-íélék-

bl, vagy korallokból felépül partközeli típusok. A zavaros, nyugtalan víz az élvilág

számára a parttól távol sem jelent jó életfeltételeket, azért a flisüledékekben gyér a

faima és a Foraminiferák között az agglutinált házúak dominálnak.

A flis-fauna azonban mindig normál sósviz, sem túl sós, sem elegyesvízi kifej-

ldések nem találhatók a fhsösszletekben. A gyorsan süllyed partok kszéntelepek

kialakulását sem tették lehetvé. Ugyanígy nem találhatók velük társulva sótelepek,

nincsenek szél vagy hullámbarázdák, hiányzik a keresztrétegzettség. Vulkánok termékei

is ritkák. A ritmicitás a molassz üledékekben ugyancsak gyakori, ugyanakkor a flis

üledékg^úíjtnek is csak meghatározott szakaszára jellemz. Egy adott fúrásminta

önmagában tehát hiába ritmikusan rétegzett, nem bizonyíték a flisösszletbe tartozás

mellett (a karottázs sem mérvadó éppen ezért).

Az alföldi flis-jeUeg üledékgyjt nem mutat szerkezeti, genetikai kapcsolatot

a kárpáti szinklináhssal. A flis-jeUeg üledékekhez Kunmadarasnál, valamint a Duna—
Tisza közén (Kerekegyháza, Lajosmizse, Izsák) nagyvastagságú, egyhangú márgás
felskréta üledékek csatlakoznak, amelyek keletkezése akkor is epikontinentális, ha a

süllyedés valamivel gyorsabb volt keletkezésük alatt, mint a mezozoikum átlagában.

4 Földtani Közlöny
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A terület egyenetlen, st billen mozgásformáit bizonyítja, hogy a paleogén flis-

jeUegü kzetek f lerakodási területe eltér a felskréta hasonló jelleg üledékeinek lera-

kódási helyétl és áttolódik az eprkontinentáhs, felskréta képzdmények irányába.
Ugyanakkor a felskréta üledékek egy része felszínre kerül és az eocénben lepusztulási
területté válik. Ezt bizonjdtja az eocén flis-jelleg konglomerátumok nagyszámú diurva
felskréta márga-mészmárga kavicsa.

I ábra. Az eocén sföldrajzi vázlata. Jelmagyarázat: i. Nem flis-jellegü eocén üledékek, 2. Flis-

jellegíí eocén üledékek, 3. Szárazföld
Fig. I. Esquisse paléogéographiqiie de l’Eocéne. Eégende: i. Dépts non flyschoides de l’Éocéne,

2. Dépts flyschoides de l’Éocéne, 3. Térré ferme

Az oHgocén flis megléte egyetlen adatra épül és ez nem lehet csupán utólagos

lepusztulás következménye akkor, amikor a nem flis-jelleg paleogén üledékgyjtben,

a flis-övtl É-ra sok száz méter vastag az oligocén pélites rétegek vastagsága. Az eocén

flis-jelleg üledékek szeszélyes megjelenése (Szolnok környéke, Kisktmfélegyháza, a

bizonytalan üUési adat) egybevág az egj’séges geofizikai kép hiányával. A paleogén

vályúszer medencék lényegében semmiben sem különböznek a helvét-torton vályúszer,

sokszor ritmikusan is rétegzett kzetanyagti üledékgjmjtktl. A belskárpáti paleogén-

ben az eocénnek ugyancsak lényeges szerepe van. Az alföldi eocén vályúnak nemcsak a

belskárpáti fhssel volt közvetlen összeköttetése, hanem az lijhartyáni péhtes összlet

agglutinált flis-jelleg felseocén Foraminifera-e^xitte&e. alapján a nem fUs-jelleg,

paleogén üledékgyjtvel is (i. ábra). Ezen az alapon a V a d á s z E. által bevezetett

paleogén határvonal elvesztette régi értelmezését.

Az eocén, kzettanilag és faunisztikailag flis-jelleg képzdmények egyúttal

abban is ütik a flis kritériumát, hogy bennük vulkáni betelepülések gyakoriak (Sári,

Ujhartyán, Kengyel riolitos-dacitos-andezites vulkanitjai). Ez összhangban áll a hazai

felseocén vulkanizmus közismert jelentségével is.
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Véleményünket rö\-iden a következkben foglalhatjuk össze: Szénás Gy.
geofizikai érveivel egj-ezen geológiai meggondolások azt mutatják, hogy az alföldi flis-

I
öv flis-jelleg kzettani bélyegei, flis-jelleg Foraminifera társasága és szinorogén id-

!

|
belisége, valamint a kárpáti flis üledékgyjtvel való közvetlen összeköttetése ellenére,

I nem valódi flis, mert kéregszerkezeti helyzete, a hegységképzdéshez való térbeli és gene-

tikai \-iszonya ezt kizárja. Az alföldi flis olyan kéregrészleten kialakult, idben és térben

fi heterogén vályúk üledéke, ameh-ek a magyar medence megsüllyedésének els epizódjait

i( jelentik. Az Alföld felskréta képzdményei kzettanilag uralkodóan nem flis-jellegek,

( a Tiszántúli flis-jelleg képzdményekhez Ny és É-felé vastag epikontinentális márga-

i üledékek csatlakoznak. Az alföldi flis-jelleg öv területén nem bizonyítható a felskréta

—

paleogén folyamatos üledékképzdés. A fúrási adatok éppen azt bizonyítják, hogy az

t eocén, amelyik a tisza-völgjd összletben uralkodó, túlterjedt a felskréta fl^s-jelleg

t üledéklerakódás területén. Ugyanekkor az epikontinentális felskréta üledékek e gy része

Í

kiemelkedett és lepusztulási területté vált. Az eocénben közvetlen tengeri kapcsolat is

létesült a mai ÉK-i középhegység lábánál lev paleogén üledékgyjtvel. Ez az üledék-

Jf
gyjt az oligocénben átvette a füledékg^-jt szerepét, ugyanakkor billen mozgás

J következtében a flis-jelleg öv kiemelkedett, az oligocén flis-jelleg képzdmények hiány-

.1 zanak, (illetve eg\’etlen, jelentéktelen, lehatárolt foltban jelentkeznek) így a flis-jelleg

I, tenger^'ályú tengeri összeköttetése megsznt a kárpáti paleogén szinklinálissal. Ez lénye-

^ gében még akkor is úgy van, ha az oligocén flis-jelleg képzdmények hiánya részben

k már a kiemelkedést követ lepusztulás következménye.
I Az alföldi flis-jelleg összletek elterjedési területének heterogén gravitációs képe

$, azzal magyarázható, hogy az Alföld gravitációs képét dominánsan a fiatalabb mozgások,

f. a helvét, törtön, valamint a pannon, felspliocén (levantei) és pleisztocén eleji blokkos

s süllyedések, \'iszonylagos emelkedések szabták meg. Ezek során a flisösszletek közvetlen

Í

szomszédságában, st azon belül, olyan fiatal süllyedékek alakultak ki, amelyek hatására

kialakuló gra\dtációs képben a flis területek fent maradt, vagy viszonylagosan felfelé

l mozgott rögei már nem szerepelnek egységes befolyásoló hatással.

I

Az alföldi flis-jelleg övezet mágneses anomália rendszere nézetem szerint nem
I csupán a kréta bázisos vulkanizmusra vezethet vissza, hanem a Keng\^el, Ujhartyán,

Sári, Kimmadaras környéki fiirási adatok alapján a hatók között felseocén dacitos-

andezites \'ulkanitok, szub\'ulkanitok, st a miocén viükanizmus esetleges szubvtükáni

^
testei is szerepelnek.
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Le Flysch de Hongrie

Á. JUHÁSZ

En Hongrie, il n’y a pás d’affleurements de Flysch. Le probléme du Flysch s’est

posé lors des prospections de hydrocarbures. Aprés un apergu critique des différentes
opinions, sur la base des sondages de prospection qui Adennent d’étre fon9és dans la vallée
du Tisza et dans l’Entre-les-deux-fleuves Danube—^Tisza ainsi que sirr la base des données
géophysiques, l’auteur tire les conclusions suivantes;

1. Malgré les caractéres lithologiques flyschoides, l’association de Foraminiféres
typiques du Flj'sch et la natúré synorogéne de la zone de «Flysch» de la Grande Plaine
Hongroise, ainsi que malgré sa communication directe avec le bassin de sédimentation
carpathique, cette zone ne représente pás un véritable Flysch, puisque sa position dans
la structure de l’écorce et sa situation géographique pár rapport aux Carpathes, encadrant
la Grande Plaine Hongroise, excluent són attribution au Flysch tipique. Le Flysch de
la Grand Piáin Hongroise est le dépót des fosses bien hétérogénes tant au sens vertical
qu’au sens horizontal.

On y trouve des sédiments, indiquant la premiere phase de l’affaissement du Bassin
hongrois.

2. La série flyschoide est constituée pár les formations du Crétacé supérieur et
du Paléogéne séparées pár une lacime due á tme érosion. Contrairement á Popinion
représentée jusqu’á présent, l’existence d’un tel hiatus pourrait étre prouvé. Les deux
formations sont mises á part mérne dans l’espace. En effet, les formations flyschoides
du Crétacé supérieur ont leur aire de répartition principale au Tiszántúl (régión á Pest
de la riviére Tisza), tandis que ceUes du Paléogéne Pont dans le secteur de Szolnok (vallée

du Tisza) . Vers le nord se sont les dépóts épicontinentaixx du Crétacé supérieur qui joignent
les formations flyschoides du mérne ágé. Les formations flyschoides du Paléogéne,
prouvées pár les fossües sont constituées presque exclusivement pár les dépóts de PÉocéne.
Ouant á l’áge de la série flyschoide de la région de Szolnok qui a été pris auparavant
pour le Crétacé, ü s’avére également Éocéne puisque la microfaune crétacée y est remaniée
d’aprés les résultats des recherches récentes.

Les formations flyschoides de PÉocéne transgressent au-delá de Paire de sédimenta-
tion des dépóts flyschoides du Crétacé supérieur, et elles gisent aussi transgressivement
sur les sédiments épicontinentairx du Crétacé supérieur aprés íme émersion plus ou moins
générale. Et dans PÉocéne supérieur une communication directe a été également étabhe
vers le bassin de sédimentation paléogéne non flyschoide de la Montagne Centrale du NE,
á travers la région de PEntre-les-deux-fleuves Danube—^Tisza. Alors, á la lumiére de ces

données-lá, il ne s’agit pás d’ime ,,limité paléogéne” géographique des formations paléo-
génes au S (Vadász, E., 1960), mais c’est im seuü pour la plupart submergé, im
seuil qui séparait les deux bassins de sédhnentation. L'interprétation antérieure est

réfutée mérne pár la découverte de la série puissante péhtique de POhgocéne moyen dans
une sondage au voisinage inunédiat du serül, cár eUe est privée de tout ce que pourrait

indiquer la proximité du rivage. Au mérne temps, dans la zone flyschoide, POligocéne
n’est représenté que pár des dépóts isolés d’ime puissance réduite, ce qui indique le róle

peu important de POligocéne dans la série flyschoide mérne en admettant mie érosion

considérable ultérieure. Cependant, étant donné que cette partié de la Grand Plaine

Hongroise tendait á basculer vers le nord, le róle du bassin de sédimentation principa
fut pris pár le bassin de sédimentation paléogéne de la Montagne Centrale de NE.

3. La structure gravimétrique de la zone flyschoide est bien hétérogéne, ne représente

pás íme zone de minim a continue, mais elle se caractérise pár des maxima locaus. Cela
est d á des récents affaissements en blocs faülés et á des soulévements paralléls. Les ano-
mahes géomagnétiques, étrengéres au Flysch typique, sont dues au volcanisme basique
du Crétacé, de PÉocéne supérieur et mérne du INIiocéne.

4. Les Communications vers le S de la zone flyschoide sont peu explorées. Tout
ce qu’on peut supposer sur la base des données des sondages profonds peu nombreuses
c’est plutót rm prolongement dans la Transylvanie, le long de la vallée du Maros, tandis

que la relation vers la Yougoslavie, á travers la région de Bácska, semble étre moins
probable.



HEGYSÉGKÉPZÖDÉSI ELMÉLETEK BAKONY-HEGYSÉGI ADATOK
TÜKRÉBEN*

(7 ábrával)

DR. KÓKAY JÓZSEF

Összefoglalást 1. Bakony típusú ellenszámyas felépítés hegj-ségek esetében helye-

sebb alátolódásról, mint feltolódásról beszélni.

2. Az alátolódás következtében létrejött részaránytálán ékszerkezet alátolódás
felöli oldala az elsdleges. A normál vet oldala másodlagos, melynek mentén a tömegek
elmozdulása már az orogén szakaszban megindul, de f keletkezési ideje az epirogén sza-

kaszra esik.

3. Az ékszerkezet létrejöttének következménye a kéreg kivastagodása és meg-
merevedése. Ezáltal a késbbi orogén hatásokra ellenállóvá válik. Ez az ékszerkezetek
vándorlását vonja maga után, mégpedig a hegység küls oldalai felé.

4. A harántszerkezetek keletkezése is a horizontálisan ható nj’omó hatásokra vezet-
hetk vissza a mélyebb képlékeny régió közvetítésével.

5. A n3'Omóhatás eredményiekén t az alsó képlékeny régió a hegységet kétoldalról

lehatároló merevebb tömegekre hosszanti irányni nyomást gyakorol.

6. Minden hosszanti ékszerkezethez tartozik harántelmozdulás és fordítva.

7. A frontálisan fellép hegységképzö erk nem egyformán hatnak, hanem a közeg-
ellenállás függvényében tektonikai nyomássávokban. Ez hegységi méretekben is igaz.

Az 1956. év folyamán megjelent publikációmban (K ó k a y, 1956) Várpalota

környékén tett tektonikai- geomechanikai megfigyelésekkel foglalkoztam.

Azóta eltelt idben nagyarányú földtani kutatási és bányászati tevékenység folyt

a hegység területén, melynek eredményeként sok újabb megfigj^eléssel és adattal gazda-

godtunk. -A következkben ezeket foglaljuk össze, \izsgálódásunkat kiszélesítve távo-

labbi vonatkozásokkal is.

Az aszimmetrikus ékszerkezet

Idézett immkámban behatóan foglalkoztam az ún. ,,aszimmetrikus ék” szerkezeti

formával. Ennek lényege az, hogy horizontáhs, összenyomó erhatások következtében

az orogén fázisban egy aszimmetrikus ék formájú idom tolódik ki, és ezáltal szkülés

jön létre (K ó k a y, 1956. 2. ábra). Idközben tudomásunkra jutott, hogy néhány évvel

korábban Migliorini (1948) közzétette megfigyeléseit egy hasonló tektonikai alak-

zat létezésérl, melyet az -Apperminekbl ismertetett és általánosított. Migliorini
ezt a szerkezetet ,,cuneo composto”-nak, azaz összetett éknek nevezte el.

Fleg az olasz tektonikusok (Meri a 1952 a, 1952 b, Selli 1962) körében nagy visszhangra

találtak Migliorini megfigj-elései, mivel az Appenninek szerkezetét és fleg az igen elterjedt és

nagyvastagságú heterogén képzdmények — az ,,argille scagliose” — létrejöttét kielégíten megmagya-
rázza. Más külföldi tektonikusok (pl. De S i 1

1

e r, 1956) is mindinkább kezdik átvenni a „cuneo composto”
elméletét. Hazánkban ih’en összetett vagy aszimmetrikus (részaránj'talan) ékszerkezetekkel W e i n
György (1964 a, 1964 b)és Némedi Varga Zoltán (1963) foglalkozott a Mecsek-hegység területén.

Eladva a Mag>-arhoni Földtani Társulat 1967. március 29-i szakülésén.
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A különböz tektonikusok között az ékszerkezet keletkezésének, jellegének tekintetében bizonyos ellen-
tétek vannak, illetve kielégít magyarázatokat nem nyújtanak, beleértve a korábbi magunkét is

{ K ó k a j-

1956). M i g 1 i o r i n i a „cuneo composto” szerkezet létrejöttét kétféleképpen magyarázza: i. Csak össze-
nyomó erk hatására. Itt igen nagy szerepet tulajdonit az alsó képlékeny régióknak {1948 fig. 3 B). Ezzel
megmagyarázhatónak tartja a kompressziv erhatást jelent rátolódásokkal párhuzamos, tágulásos
hatásra utaló normál vetk keletkezését is (i. ábra). 2. Elször az összenyomó erk eredményeként rátoló-
dás keletkezik, majd utána ellentétes irányú, diszjunktiv folyamatok eredményezik a normál vetket.

M i g 1 i o r i n i az els változatot tartja valószínbbnek, mivel csak igy talál arra magj-arázatot,
hogy miért oly ersen breccsásodottak az ékszerkezet normál vet síkjai, valamint meredek dölések is!

Ilyen vetdések kompresszió -f dilatáció esetén nem képzelhetk el. Utal az Adeni-öböl területén és Brit-
Szomália tektonikai árkainak környékén tett megfigyelésekre, ahol valóban dilatáció eredményeként
létrejött vetdések találhatók ilyen ers igénybevételek nélkül.

W e i n (1964 a, 1964 b) a mecseki északi pikkelyben felismert ékszerkezet létrejöttét ugj-ancsak
kompresszió -b dilatáció váltakozásával keletkezettnek tartja. Némedi Varga (1963 p. 47— 48)
a részaránytálán ékszerkezet vetit a következképpen magyarázza: ,,A vetk a gyrdést és feltolódást
eredményez nyomóeröhatás csökkenésének, a feltolódott rétegsor elhelyezkedésére visszavezethet
anyagterhelésnek és feszültségfeloldódásnak eredményei.” Idézett szerz ezzel a megállapításával felte-

hetleg elssorban az orogén feltolódás után következ izosztatikus egyensúly helyreállására céloz. Egyéb-
ként M i g 1 i o r i n i is kihangsúlyozza az izosztázia fontosságát a ,,cuneo composto” szerkezeteknél.

Idézett munkámban az aszimmetrikus ék mindkét oldalát egyidben létrejöttnek tartottam, akár-
csak M i g 1 i o r i n i a csak kompressziv hatás változatban, vagy M e r 1 a (1952 b) is.

Ezek után megkíséreljük, hogy a különböz felfogások között hidat verjünk,

újabb megfigyelések és adatok birtokában kielégít magyarázatot nyújtsunk érmék a

mindinkább hódító szerkezeti formának keletkezésére és értelmezésére.

Mindenekeltt az alátolódás, vagy feltolódás kérdését is érdemes megvizsgálnunk.

Általában feltolódásról, rátolódásról szokás beszélni. A horizontáhsan ható hegység-

képz összenyomó erk esetén beszélhetünk eleven vagy aktív errl, és visszaható,

vagy reaktív errl. (S c h m i d t 1957). Egy ellenszámyas felépítés hegység (pl. a

Bakony) esetében az aktív er arról hatott, amelyik fele jobban ki van emelve, azaz tek-

tonrkailag ersebben igénybevett. Ez pl. a Bakony-hegység esetében nem lehet vitás.

A DK-i fele, a Balatonfehddék a tektonikailag jobban igénybevett, ott vannak a legna-

gj’obb ismert összenyomó erre utaló törésvonalak (pl. a litéri), és a legidsebb kzetek
is ott találhatók a hegység területén

(
S c h m i d t 1957). Ugyanakkor azonban DK felé

irányuló feltolódásokról, rátolódásokról beszélünk. Ez a ható er irányának szempont-

jából azonban nyilván ellentétes meghatározás. Ezért nem helyes, ha feltolódásról,

hanem alátolódásról beszélünk. Általános törvényszerségként pedig leszögezhetjük,

hogy egy hegység területén a ható nyomó er (akár aktív, akár reaktív) irányából alá-

tolódás történik. Az alátolódás elvének helyességérl a továbbiakban is találunk bizo-

nyítékot.

Az aszimmetrikus ékszerkezet (,,cuneo composto”) létrejöttét a következ fázi-

sokra bontjuk:

1. A földkéreg megfelel mobilis sávjában a horizontálisan ható összenyomó erk
hatására törés — lapos elmozdulási sík — alakul ki.

Az elmozdulási sík mentén az eltér a hegység irányában alátolódik. Ennek a

mozgásnak egyik következménye az, hogy a táblák megbillennek a hegységre jellemz

dlésirányokban. Gyors és nag^^méret orogén folyamatok esetén és kezdetben megfelel

alátámasztás hiányában az alátolódás feletti rész eltörik és meredek sík mentén lezökken

vetdés jelleggel (2a. ábra). Ilyenkor a lezökkenés közben tart még a kompressziv hatás,

amelyet a létrejött vetdés jellege is bizonyít (3. ábra). így kialakul az aszimmetrikus

ékszerkezet. Az ék alatt esetleg létrejöv tömeghiányt a párhuzamos vet-lépcsk ki-

egj^enlítik (2b. ábra). Az ékszerkezet normál vetkkel jellemzett oldala tehát diszjimktív

mozgások erltetett feltételezése nélkül kitnen megmagyarázható. Végeredményben

tehát a horizontálisan ható er ell a tömegek a legkisebb ellenállás irányában (felfelé)

igyekeznek kitérni.

2. A tömegátrendezdések következtében megindulnak a vertikálisan ható izosz-

tatikus mozgások. Ilyenkor a kéregkivastagodások következtében (az alátolt rész a



A' ó k ay: Hegységképzdési elméletek 383

SiMa-ba préseldik) a létrejött ékszerkezet sávja emelkedik, míg az eltér és háttér

süllyed, Migliorini megállapításaival teljes összhangban.

Az izosztatikus mozgások megindulásával az orogén fázisnak végeszakad és

epirogén idszak következik. A tömegátrendezdések után a földkéreg az egyensúlyi

állapot kialakítására törekszik. Az aszimmetrikus ék sávja az eltér és háttér feltöltésé-

I. ábra. Migliorini ,,cuneo composto” szerkezete.

Fig. I. M i g 1 i o r i n i ’s ,,cuneo composto” structure

3. ábra. Magyarázat az aszimmetrikus ékszerkezet keletkezésére. Összenyomó erk hatására alátolódás,

a tömegek megdlése (a), majd az ékszerkezet létrejötte történik meg a mögöttes tömeg leszakadásával (b).

!

Fig. 2. Mechanism of formation of the asymmetric wedge structure. Underthrust and tilting of the blocks
as a result of compressive stresses (a), folíowed bj’’ the formation of the wedge structure and its separation

from the hinderland (b).

i|! hez szolgáltatja az üledékanyagot, mely terheli ezeket és így elmozdítja a süllyedési

di folyamatot. A süllyedési folyamat megindulása rendszerint a tenger transzgresszióját

H vonja maga után ezekre a területekre.

r Az izosztatikus mozgások eredményeként az aszimmetrikus ékszerkezet hátoldalát

cl képez normál vet jelleg törésvonal mentén a tömegek mozgása és az elvetdés növe-

{I kedése tovább folytatódik. Hogy ez túlnyomórészt az epirogén mozgásokkal kapcsola-

ij
tos, arra kitn bizonyítékok állnak rendelkezésünkre.

I Ilyen jellegzetes aszimmetrikus ékszerkezet a küls és bels Bécsi-medencét elválasztó ún. Wasch-
berg-zóna. Az osztrák kolajkutatások során ismertté vált ennek a zónának földtani felépitése, szerkezete.

A zistersdorfi olajmezn keresztülfektetett nagyjából ÉNy— DK-i irányú földtani metszetek jellegzetes

aszimmetrikus ékszerkezetet ábrázolnak itt (Grill 1958).
j Az ÉNy fell jöv erhatás eredményeként a helvéti-butdigalai üledéksor a flisöv alá tolódott
DK felé. Az orogén periódus után az izosztatikus mozgások megindulása jelentette az epirogén idszak
és az új transzgresszió kezdetét. Az alátolódási vonaltól K-re több lépcsben normál vetk jöttek létre

és gyakorlatilag az üledékképzdéssel eg>"idben a pannon korszak végéig mozogtak. Az igy létrejött

I

aszimmetrikus ékszerkezet hátoldalán, az egyes vetlépcskön ugyanaz a több emeletet felölel rétegsor
! megtalálható, mint a K-ebbre lev bels Bécsi-medencében, csak jóval kisebb, redukált vastagsággal.

r
Ez kitn bizonyiték tehát arra, hogy az aszimmetrikus ékszerkezet vet oldala túlnyomó részében nem

,

egyids a feltolódási oldallal, hanem aimál fiatalabb, szinepirogén eredet és az üledékképzdéssel egy-

j

szerre mozgott.
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Ugyancsak kitn bizonyítékot szolgáltatott ezekre a mozgásokra nézve a herend

—

márkói neogén üledékgyjt rétegsorának tanulmányozása is (Kókay 1966). Itt a

Bánd község D-i oldalán húzódó medencét lehatároló ftörésvonal mentén mozogtak a

tömegek az alsótortonai rétegsor leülepedésével egyidben, mivel az egyes rétegek abban
az irányban vastagodnak. Ez is tehát zömében szinepirogén törésvonal, amely vet-
dés alátolódásos részének (aszimmetrikus éket feltételezve) a megelz fstájer orogén

szakaszban kellett létrejönnie valahol Bánd és Nagyvázsony helységek között.

A már idézett munkámban (Kókay 1956) említett várpalota—loncsosi törés-

vonal részben ugyancsak szinepirogén eredet. A tle É-ra lev felspannon édesvízi

mészksorozattal egyids.

Ezekután tehát nem fogadhatjuk elMigliorini és Merla (1952b) állás-

pontját, hogy az aszimmetrikus, vagy összetett ékszerkezetek alátolódási és normál vet
oldala egyids. Ilyen értelemben tehát korábbi saját véleményünket is módosítjuk.

A normál vet keletkezésének megindulása az orogén szakaszra esik, de az elmondottak

értelmében akkor is másodlagos, mivel az alátolódás következményeként törik le a mögöt-
tes rész, kell alátámasztás hiányában.

Migliorini (1948, Fig. 3 B), de fleg M e r 1 a az egyetlen kompresszív hatás

feltételezése esetén az alsó plasztikus és szemiplasztikus régiók mozgásával, feltolódásá-

val magyarázza a tárgyalt ékszerkezet keletkezését. Az összetett ékek konvergáló töré-

seit a plasztikus régióig viszik le.

Ennek teljesen ellentmond az a tény, hogy ismerünk méteres, st deciméteres

(3. ábra) nagyságrend ékszerkezetet is. Az idézett mimkámban (Kókay 1956) tár-

gyalt inotai aszinunetrikus ék mindössze 400—600 ni szélesség. Nyilvánvaló, hogy az

ék nem nyúlik le a plasztikus zónáig és így semmi genetikai kapcsolat nincs közöttük.

Tehát az ékszerkezetek keletkezését kielégíten magyarázza az alátolódást követ,
alátámasztás hiányában történ leszakadás.

Az ékszerkezet létrejöttének eg>’ik következménye az, hogy ott a földkéreg kivas-

tagodik, megmerevedik, és egy késbbi orogén fázissal szemben ellenállóvá válik. Ugyan-

akkor az eltérre terhel hatással, az alátolt részre \dsszahatással van és ezzel új üledék-

gyjt létrejöttének alapjait teremti meg. Tulajdonképpen ez az elárok (Vortiefe, avan-

fossa stb.). Ezért van az, hogy Várpalotán is a Sárréti-üledékgyjt legmélyebb része —
ahol a medencét feltölt üledéksor legvastagabb— az inotai sasbérces (aszimmetrikus ék)

dolomithát közvetlen D-i elterében van. Ezt igazolják a mélyfúrási és gravitációs adatok.

A következ orogén fázis tehát nem a megmerevedett és eUenállóbb régi ékszer-

kezetben jelentkezik, a meglev elmozdulási síkok mentén, hanem a kevésbé ellenálló,

mozgékonyabb elárok felé helyezdik át. Migliorini (1948) és Merla (1952 a,

1952 b) az Appenninekbl ismertetik az egymás után következ orogén periódusokban

létrejött, és DNy-ról ÉK-felé — a Tirréni-tengertl az Adriáig — vándorló ,,cimeo com-

posto” szerkezeteket. Négy—hat, egymást követ ékszerkezet jött létre a miocén leg-

aljától a neogén végéig.

Sokkal kisebb méretekben Várpalotán is sikerült ilyen ékszerkezet-vándorlást

kimutatnunk. Az emhtett inotai sasbérces triász dolomitvonulattól É-ra lev eocén,

felstorton, szarmata és pannon üledékekkel feltöltött medence É-i peremét ugyancsak

feltolódási vonal határolja (6 b. ábra). Ettl tovább északra széles mezozóos hát (, .Mel-

lár-masszívum”) van, mely tulajdonképpen egy régebbi aszimmetrikus ékszerkezet.

Keletkezése a pireneusi mozgásokra tehet. Ugyanis az eocén tenger üledékei ettl D-re

és É-ra (Balinka) egyaránt megtalálhatók, de a mezozóos hát mentén már partközeli

munmuliteszes mészkkifejldésben. Tehát már akkor szárazulatként kiemelkedett és

így létrejötte az eocén transzgressziót megelz idre tehet. A délebbre lev inotai

sasbérces dolomit-vonulat keletkezése a stájer mozgások idejére esik, pontosabban az
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3. ábra. Aszimm etrikus ékszerkezet deciméteres nagyságrenddel felsöpaunon homokfeltárásban Vár-
palotától K-re. A „normál-vet” oldal jellege (a rétegecskék ivelödése) a kompressziós hatást bizonyítja.

Fig. 3. Asymmetric wedge stnicture of a decimetric order of magnitude in an Upper Pannonian sand
outcrop east of Várpalota. The character of the „normally faulted” element (arched strata) is an evidence

of compressive stresses

4. ábra. Harántirányú alátolódási zónában felsötriász dolomit rétegek közé csípett felspannon homokk
Kesztheh’töl É ra a Rezi község felé vezet út mentén (Pévér-domb)

Fig. 4. Upper Pannonian sandstone wedging int Upper Triassic dolomité in a transversal underthrust

zone north of Keszthely, along the road to the viliágé Rezi
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alsótortonai — felstortonai határra. Ugyanis: i. Az alsótortonai és helvéti tengerek

partszegélye a dolomit vonulat D-i oldala volt a földtani adatok alapján. 2. A peremj
fúrások adatai szerint (Inota 86. sz. fúrás) az alsótortonai tenger regressziója után éle

határral szárazföldi üledéksor következik triász és eocén képzdmények lepusztulásából

felhalmozódva. Ezután következik a felstortonai transzgresszió (K ó k a y igóya)^

az eltérben és az inotai ékszerkezetes dolomitháttól É-ra beszakadt kisebb medencében
is. Mindebbl joggal következtetünk arra, hogy a sasbérces dolomithát lényegében az

alsótortonai— felstortonai határon keletkezett (fiatalabb stájer fázis).

Az inotai a dolomitháttól délre ismert egy azzal párhuzamos törésvonal, mely
szintén alátolódás. Ismeretes a város keleti felében egykor létezett bányamveletekbl
(K ó k a y, 1956 p. 23). Ez az alátolódási vonal (ers vonszolódással

!)
metszi a fels-

tortonai rétegsort a kszéntelepekkel együtt, tehát annál fiatalabb. Vagy a moldvai

(szarmata — felstortonai), vagy pedig a rhodáni fázisban keletkezett. Az alátolódástól

északra hiányzanak a moldvai orogén fázisra es üledékek, csak a tulajdonképpeni

szarmata rétegek fels része van meg peremi (édesvizi) kifejldésben. így valószínleg

ez az alátolódás a moldvai fázisra esik. Érdekessége, hogy ez az alátolódás nem tartozik

külön aszimmetrikus ékszerkezethez, hanem a már korábban létrejötthöz. Csak az

alátolódási vonal került délebbre és nem az egész ék.

Az inotai sasbérces dolomitháttól csapásban még délebbre felspannon homok-
rétegsorban ismeretesek kisméret alátolódások (inverz vetk), aszimmetrikus ékek

(K ó k a y 1956 p. 20) az inotaierm és Almniniumkohó között (3. ábra). Ezek tehát a

legfiatalabb (rhodáni) kompressziv tektonikai alakzatok Várpalota környékén.

Az emhtett kompressziós csúsztató-sikok, alátolódási vonalak vándorlása a hegy-

ségtl elfelé az alátolódási szemlélet helyességét ersíti. Az alátolt tömegbl a megújuló

horizontáhs erk hatására újabb és újabb szeletek hasadnak le, mely természetszerleg

az alátolódási vonalak üyen természet vándorlását vonja maga után (2 b. ábra). Mindez

feltolódást feltételezve megmagyarázhatatlan lenne.

Nag\miéret és általánosabb kiterjedés orogén fázisok a földkéreg ersebb össze-

torlódását, kivastagodását eredményezik. Ilyenkor kontinensrészekre kiterjed kiemel-

kedés, regresszió indul meg.

A tárgyalt ékszerkezet, amint alapvet tektonikai forma egjue jobban tért hódít,

még az Alpok keletkezésének értelmezésében is, mint arra M e r 1 a is utal (1952 a). Nem
szabad azonban elfelejtenünk, hogy ez a szerkezeti forma elssorban a rideg kzetekbl
álló rétegsorokra érvényes, tehát általában a fels régiókra. Ers kiemelkedést követ
nagymérv lepusztulás után napvilágra kerül a mélyebb, egj’kor plasztikus és szemi-

plasztikus régió ersen g>rt állapotban, míg az ékszerkezet lepusztul, legfeljebb csak a

hegység perem%ddékein ismerhet fel a fiatalabb mozgások eredményeként. Az ékszer-

kezet felismerését az alátolódás során olykor ersen jelentkez vonszolódás is megnehe-

zíti. Az ismert litéri alátolódásnál (Bakony-hegység) is tapasztalható ilyen ers vonszo-

lódás. Itt a rétegek meredek, vagy ellentétes (DK-i) irányú dlése figyelhet meg.

Harántszerkezetek geomeehanikája

A harántszerkezetek keletkezését is a horizontálisan ható kompressziv erkre

vezethetjük ssza, akárcsak S c h m-i d t (1957). Azonban a merev, rideg testek mecha-

nikájának törvényszerségeivel nem tartjuk ezeket kielégíten megmagyarázhatónak.

Ugv’anis a földkéreg-mozgásokban az alsó képlékeny régiónak legalább akkora szerepe

van, múlt a felsnek. Másrészt pedig egy hegységet, egj-^ vastag képzdménysort mecha-

nikai szempontból egyetlen merev testnek felfogni nem lehet, mivel az rengeteg kisebb-

nagyobb töréssel, litoklázissal, réteglapokkal apró egj’ségekre darabolt halmaz.
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• A liarántvetk, törések diszjuiiktív mozgásra utalnak. Keletkezésük kielégíten

. .
magyarázható azzal, hogy a mélyebb régiók plasztikus és szemiplasztikus képzdményei
az összenyomó erk ell azokra merlegesen a hegység tengelyirányában igyekeznek

* kitérni. Eközben a felettük lev rideg zónát magukkal vonszolják, melyen a diszjunktív

I hatás eredményeként dilatációs vetk, törések keletkeznek a hegység csapására nier-

I

legesen. Ilyenkor a hegységet kétoldalról lehatároló merevebb tömegekre a plasztikus

,
zóna nyomást gyakorol, és az érhitkezési \’idéken a hegységre merleges irányban kisebb

4 |^-^| áPFH
5. ábra. A Bakony típusú ellenszámyas felépítés hegység elvi geomechanikaí vázlata. Jelmagyará-
zat: I. Aktív er, 2. Reaktív er, 3. Alátolódás iránya, 4. Alsó képlékeny régió mozgása, 5. Harántvetök
Fig. 5. Theoretical geomechanical sketsch of a Bakony-type antithetic mountain structure. I, e g e n d :

I. Active force, 2. Reactive force, 3. Direction of underthrust, 4. Movement of the lower, plastic segment,
5. Transversal faults

kompresszív hatás jelentkezik. A Dvmántúli Középhegység Ny-i végében (a Keszthelyi-

hegységben) és fleg annak is a Ny-i peremén alátolódások, redzöttség ismerhetk fel

(K o r i m 1948, Szentes 1948) a Bakony-hegység tengelyére merlegesen, pannon
utáni mozgásoktól eredve (4. ábra). A harántszerkezetek keletkezésére vonatkozó meg-
állapításunk helyességét támasztja alá az a tény, hogy az alátolódási síkok nagyjából

DNy-felé dlnek, s ez arra utal, hogy a területet ÉK fell érte kompresszív hatás, vagyis

a hegység irányából, és nem az Alpok fell. Az tnik természetesnek, ha az alátolódási

síkok a hegység belseje felé dlnek, mivel kívülrl kapják a hegységképz erk nyomá-
sát. így az említett tényt más módon kielégíten nem tudjuk magyarázni. Elbbiekben
a kompressziós szerkezetek vándorlásáról is szó volt. Ésszer, hogy a hegység ,,végein”

jelentkez harántirányú, a képlékeny zóna nyomásából ered nyomási sávoknak is

vándorolniok kellett, Darányi (1966) kimutatta, hogy Urkúton a hegj^ség egykori

,,vegén” észlelhet ilyen hatások kimmeridgei eredetek. Tehát a kompresszív zónák

vándorlása a hegység tengelyére merlegesen is fennáll, mégpedig ÉK-rl DNy felé

haladva (6 a ábra) . A Bakony-típusii ellenszámyas felépítés hegység elvi geomechanikaí

vázlatát az 5. ábra szemlélteti.

A szakirodalomban gyakran lehet találkozni olyan megállapítással, hogy a hosz-

szanti (a hegységgel párhuzamos) szerkezeti vonalak keletkezését más kéregmozgási

szakaszhoz kötik, mint a haránt elmozdulásokat. Nyilvánvalóan képtelenség az, hogy

egy ers geomechanikaí hatásra, nyomásra ne történne oldalirányú kitérés is, anü viszont

a harántszerkezeti vonalak keletkezését jelenti. Természetesen lehet kimutatni külön-

böz idej hosszanti és haránt töréseket, de ez csak azt jelenti, hogy nem volt köztük
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okozati kapcsolat. Minden hosszanti töréshez tartozik harántelmozdulás is és forditva,

de legfeljebb nem az, amellyel szembeállítjuk a keletkezési id szempontjából.

Hosszanti és harántszerkezetek keresztezdése

Abban az esetben, ha két különböz korú hosszanti és haránttörés keresztezi

egymást, különösebb problémával nem állunk szemben. Ugyanis a fiatalabb elveti az

idsebbet. Szép példával tudjuk bemutatni, hogy mi történik akkor, ha a két egymást
keresztez szerkezeti vonal egyids. Várpalotán a városon keresztülhúzódik a rhodáni
fázis eredményeként egy kb. 300 m-es elvetést magasságit törésvonal. Ez ÉNy felé vet

le és tulajdonképpen egy aszimmetrikus ékszerkezetet pótól a htéri törés folytatásaként

6a 6b.

3 AAAAA 4
0 10 20

km

6. ábra. A Bakony-hegység geomechanikai vázlata (a). Várpalota környékének geomechanikai vázlata (b).

Jelmagyarázat: i. Aktív er, 2 . Reaktív er, 3 . Alátolódás iránya, 4 . Vetk, törésvonalak, 5 . Ural-
kodó dölésirány

Fig. 6. Geomechanical sketch of the Bakony ilountains (a). Geomechanical sketch of the vicinity of Vár-
palota (b). U e g e n d : i. Active force, 2 . Reactive force, 3 . Direction of underthmst, 4 . Faults, fracture

lines, 5 . Predominant dip

(K ó k a y 1956). Ezt a várostól Xy-ra egy elbbire merleges, maximálisan 80—100

m elvetést magasságú harántvet metszi. A rendelkezésre álló számos mélyfúrási és

egyéb külszíni adat (külszíni kszéntermelés, homokbánya stb) alapján megismertük

ezt a vetkeresztezést részleteiben is. Ezek szerint a harántvet metszéspontjától DXy-ra
a nagy hosszanti törés lényegében egy nagy vetbl áll. A metszésponttól ÉK-re a törés-

vonal 2—3 lépcsre szakadt és ÉXy felé tolódott. Idézett korábbi immkámban (p. 22—23)

már utaltam arra, hogy ez a terület egy nagyobb erhatásnak kitett tektonikai nyomás-

sávban van, ezért tolódott ez a sáv ÉXy-abbra. Az emhtett harántvet ugyanakkor

elhal, folytatása megsznik. Ez a kölcsönös függség tehát kitn bizonyíték a két,

egymásra merleges törés egyidejségének (6 b. ábra).

Egyébként Migliorini (1948) is hoz fel példát a hossz és harántvetk egyidej-

ségére.
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A mozgások kora

\'árpalota környékén megfigyelt földkéregniozgások korával már korábban beha-
tóan foglalkoztam. Azóta azonban igen sok iijabb adat és megfigyelés került el. Ezért
érdemesnek tartjuk ezt a témát ismét felvetni, illetve a régit bizonyos kiegészitésekkel

ellátni.

Várpalota város Ny-i felében leméljdilt a V. 133. sz. fúrás, mely eocén rétegsort

harántolt (K ó k a y 1 962) . A taimlmányozott rétegsor egyik f érdekessége, hogy az

eocénen belül (alsólutéti) üledékliézag van. Az újbóli transzgresszió a felslutéti alenielet-

tel indnl meg. Az Urhidán kimutatott (K ó k a y 1956 p. 24) vastagabb piroklasztikum
szint a középs- és felseocén határon a várpalotai fúrásban is megvolt, de csak kereken
I m vastag bentonitos andezittnfa alakjában. IMindezek az észlelt adatok a pireneusi

mozgásokat igazolják.

Az eocén rétegek leülepedése után hosszú szárazföldi szünet következett némi
üledékfelhahnozódással. A következ transzgresszió az alsóhelvéti (= helvéti ss., vagy
,,ottnangi”) emeletben történt. Figyelemre méltó, hogy az alsó- és a felshelvéti

(
= ,,kár-

pátién”) emeletek között a V. 133. sz. fúrás bizonysága alapján az üledékgyjt belsejé-

ben folyamatos volt az üledékképzdés, míg a Ny-i (bántapusztai) peremen eróziós (vagy

abráziós) diszkordancia mutatható ki (K ó k a y 1967 b, Táv. V. fig. i.). Az alsóhelvéti

litotamniumos mészk egyenetlen felszínére kb. 30 cm. vastagságú kavics települ, mely
felfelé átmegy a felshelvéti briozoás-balanuszos meszes-törmelékes sorozatba. A fels-

helvéti képzdmények a K-i és D-i peremvidékeken ersen transzgresszíven viselkednek,

az alsóhelvéti képzdmények kimaradásával. Ezek a földkéreg-mozgások a legidsebb
stájer mozgások közé tartoznak.

A felshelvéti— alsótortonai (= ,,lanzensdorfi”, vagy lagenidás szint) határon a

fstájer fázis már sokkal erteljesebben jelentkezett. A várpalotai üledékgyjt ÉNy-i
felében (Bántapuszta) a felshelvéti tenger visszavonult és a terület szárazra került.

A kiemelkedett térszínen csakhamar megindult az erózió és nagyjából K—Ny-i irányú

völgyek alakultak ki. Erre a preformált térszínre transzgredált az alsótortonai tenger.

A területen lemélyített számos kszénkutató fúrás adatai alapján mindez igen jól rekons-

truálható. (K ó k a y 1967 b. p. 82.) A medence többi részén a felshelvéti és alsótortonai

határon néhány méter vastag szárazföldi képzdmény (többnyire mészkonkréciós,

agyagos aleurit) található, mely a fstájer orogén fázis jelentkezését mutatja a két

tengeri rétegsor között.

A herendi neogén öböl területén kimutatott, fstájer fázist követ szinepirogén

mozgásra már korábban utaltam.

Az alsótortonai—felstortonai határon létrejött fiatalabb stájer orogén mozgá-

i
sokkal már az elzkben foglalkoztam az inotai aszimmetrikus ékszerkezettel kapcsolat-

I

bán, valamint más jelleg publikációim keretében is (K ó k a y 1966, 1967 a).

A várpalotai területen egyik legersebben jelentkez orogén fázis a felstorton—
szarmata határon volt. Ez a legfiatalabb stájer fázis, vagy másképpen a moldvai fázis.

Részletesebb ismertetésétl és bizonyításától eltekintek, mivel már korábbi közleménye-
' imben behatóbban ismertettem (K ó k a y 1954, 1956). Néhány újabb adattal és gon-

dolatmenettel azonban kiegészíteni óhajtom ezekre a mozgásokra vonatkozó ismerete-
' inket.

Újabb adat került el arra vonatkozólag, hogy ezekkel a mozgásokkal kapcsolat-

ban összenyomó hatásra utaló szerkezetek is keletkeztek. Nemcsak az elzkben ismer-

tetett inotai sasbérces dolomitháttal kapcsolatban valószínsített feltolódásra gondolok.

A várpalotai ftörésvonallal párhuzamosan, attól ÉNy-ra 200—300 m-re — kutatófúrási

adatokból (meredek dlések a szarmatánál idsebb üledékekben, szintkülönbségek stb.) —
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olyan alátolódási vonalnak kell húzódnia, mely a moldvai fázis során keletkezett és DK
felé vet le.

A moldvai mozgásokkal kapcsolatban merült fel elssorban az a probléma, hogy
az orogén idszakban keletkez szárazföldi képzdményeket mely emeletbe helyes

sorolnimk. A felstortonai ersen csökkentsósvízi üledéksor (K ó k a y 1967 a) lerakódása

után megindultak a hegj-ségképz mozgások. A medenceperemeken ers lepusztitás

lépett fel. Az üledékgyjt belsejében ekkor szárazföldi tarkaagj^ag és ka\dcssorozat

halmozódott fel 100—120 m vastagságban. Erre transzgredált D fell a szarmata tenger.

Ny-i Bakony K-t Bakony (Várpalota)

/////
/////

Szarmata

W/
Wá

0000000000000000000000000000
Felstortonai

(tortonai s.s.)

000000c
"KTpyT?
imomeas'

00000000000
Alsóiorfona/

(Janzensdorfi’

szint)
V ff

-

5 0 0 0000
5 0 0 0000 ff ff f:

FelsbeIve ti

C„ kárpáti")

7. ábra. A Ny-i és K-i Bakany tortonai üledékei közötti párhuzam nagyszerkezeti alapon. Jelmagya-
rázat : I. Szárazföldi-, 2. Csökkentsósvdzi-, 3. Tengeri meszes-, 4. Tengeri ag3'agos-homokos képzdmé-

nyek
Fig. 7. Parallelism between the Tortonian deposits of the western and eastern parts of the Bakony Moun-
tains as inferred from the megatectonic setting. I, e g e n d ; i. Terrestrial, 2. Brackish-water, 3. Marine,

calcareous, 4. Jlarine argillaceous-sandy deposits

ngressziós padokkal (K ó k a y 1954). legalsó ingressziós képzdmény a ,,rissoás

mohrenstemiás) , Elphidinni aculeatnm~os, E. reginnm-os” üledék. Vitán felül áll, hogy

vz a réteg a lehetséges legidsebb szarmata képzdmény (nemcsak Várpalotán!). Tehát

kan egy szárazföldi üledéksor 100—120 m vastagságban a felstorton és a szarmata

között. Kérdés, mely rétegtani egységbe tartozik? Egy emelet a transzgressziótól a

aövetkez transzgresszióig tart. Közben megtörténhet a regresszió korábban is, de ezen

az alapelven nem szabad változtatnunk. Ezek szerint tehát a helyes eljárás az, hogy

e szarmata tengeri rétegek fekvjében lev legidsebb kérdéses szárazföldi rétegsort

még a felstortonba soroljuk.

Ez azonban csak elvi álláspont maradhat, mivel a g3mkorlatban a felstorton palás, diatomás
agyagmárga-sorozat rendkívül élesen elválik a fed szárazföldi rétegsortól. Ez utóbbi pedig kzettanilag
a tulajdonképpeni szarmata képzdményekhez áll nagyon közel. Ezért a gyakorlat továbbra is a szarma-

tába sorolja ezt az összletet. A felstortonba sorolás elvi helyességét az is alátámasztja, hogy a Nj^-i

Bakonyban { K ó k a y 1967 a), fleg a Tapolcai-öbölben, folyamatos az üledékképzödés a felstorton és a

szarmata között. Itt a szárazföldi képzdmények hiányoznak, a moldvai orogén fázis nem mutatható ki

(7. ábra).

A K-i és Ny-i Bakony eltér viselkedését ebben az idszakban (de feltehetleg a felskrétában is)

a korábban
(
Kókay 1936) részletesebben kifejtett tektonikai nyomássáv-elméletben kell keresnünk.

Ennek lényege az, hogy a frontálisan fellép hegységképz erk nem egj"formán hatottak a különböz
közegellenállás következtében. Az egyenetlenül ható hegységképzö erk nyomássávokban léptek fel és

a tömegek a közegellenállás függvényében parkettásán, horizontálisan mozogtak cg5-más mellett. Ih-enkor

a harántvetök az egj-enltlen horizontális elmozdulások síkjául is szolgáltak.
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A várpalotai szarmata-alsópannon határon csak a sárréti medence ÉK-i felében

mntatható ki az attikai orogén fázis hatása kismérv regresszió alakjában. Utánna az

epirogén süllyedési ciklus megindulásával az alsópannon transzgresszió nagy területen

jelentkezett.

A pannon végén megindult mozgásokkal (rhodáni) részletesen foglalkoztam
hivatkozott mimkámban (K ó k a y 1956).

Pannon utáni mozgásokra tehet a Ny-i Bakonyban, a Keszthelyi-hegj'ség pere-

mén észlelhet haránt kompressziós zóna, közbecsipett felspannon homokk rétegek-

kel (4. ábra).

A legfiatalabb (óholocén) mozgásokra vijabb adatot kaptunk a Cseri II. sz. kül-

fejtésnél, Várpalota várostól Xy-ra. A vetkeresztezdésekrl szóló részben említett

harántvet Xy-i — levetett — oldalán húzódott a külfejtés. Itt egy árokkal harántolták

az emütett vett. Világosan lehetett látni, hogy humusszal kevert durva pannon édes-

vízi mészkgörgeteggel érintkezett tektonikusán a miocén homok. Sajnos dokumentum-
ként fényképfelvétel nem áll rendelkezésre, de régebbi 25 000-es katonai térképekrl
a szintvonalak lefutásából leolvasható, hogy a felvetett oldal (miocén homok) morfoló-

giai lépcst alkot. Tehát a laza üledékek lepusztulása még nem történt meg a \’iszonylag

felvetett oldalon, mivel nagj’on fiatal ennek a pannóniai emelet végén megindult törés-

nek a továbbfolytatódó elmozdulása. A Várpalota környéki gyakori földrengések — a

ftörésvonalra es epicentrummal— a mozgások folyamatosságát bizonyítják. B e n d e f y
(1965) szerint a Bakony-hegj’ség emelkedésének mértéke ma is Xy-ról K-felé növekszik

a szintezési adatok alapján.
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Tectonic theories in the light of Bakony Mountains evidence

J. KÓKAY

The tectonic structure “cuneo composto” (composite wedge) of M i g 1 i o r i n i

(1948) and the author’s geomechanical theory of an “asvunmetric wedge” (Kókay
1956), as weU as the tectogenetic theories of other authors are discussed, pointing out
contradictions and so far tmsolved problems. On the hasis of the latest geological evidence
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and obsen'ations the following conclusions can be drawn as to the origin and inter-
pretation of the above mentioned structure.

The author considers it necessary to decide which of the tenns “overthrust” and
“nnderthrust” would be more correct. This problem can be solved on the example of
the Bakony IMountains the two wdngs of which are of a different structure. Generally,
active forces act froni the direction of the more defonned part of the mountains, where
ancient geological formations are on or near the surface. This is the case wúth the south-
eastem part of the Bakony Mountains. At the same tinié we are speaking of overthrusts
and imderthrusts of SE trend, a definition obviously inconsistent with the trend of the
acting forces. Therefore, we prefer the term "underthrust” to that of "overthrust”.
Of course, this statement is alsó valid fór the other side of the moimtams, namely the
opposite fiánk where reactive forces are at work.

The history of development of the “asynunetrical wedge” structure can be divided
int the following phases.

1. A fiat fault pláne is produced by horizontally acting compressive stresses in
the corresponding mobüe zone of the earth’s crust. The foreland is underthrusted along
the fault pláne. The mountain portion above the underthrust is broken and normally
faulted along a steep pláne (Fig. 2 a). At the beginning of the normál fault movement
the compressive stresses contmue to act and can be subsequently obsen^ed (Fig. 3).
A possible gap below the resultant asymmetric wedge structure is eqmhbrated by parallel
fault benches (Fig. 2 b).

2. Rearrangement of masses gives rise to vertical isostatic movenients. As a result
of a thickened crust (the underthrust portion bemg squeezed int the SIMA) the zone
of the wedge structure will emerge, while the fre- and hinterland subside. With the onset
of the isostatic movenients the orogenic phase is finished, to be foUowed by an epirogenic
period. The zone of the asynunetrical wedge becomes the source area of the sediments
füling up the fre- and hinterland, while under their burden the subsidence of these
areas begins. The subsidence is usually followed by the transgression of the sea over
these areas.

As a result of isostasy the motion of the blocks and an increase of the faulting
continue along the fracture Íme fomiing the backpart of the wedge structure. This is

predominantly due to epirogenic niovements as is demonstrated by important proofs.
Accordingly it can be proved that in a composite wedge structure the side of the nor-
mally faulted elements and that of the underthrust are asynchronous.

One of the consequences of the formation of the wedge structure is the thickening
out and consolidation of the earth's crust, i.e. the area becomes resistant to the subsequent
orogenic phase. Consequently, the next orogenic phase takes places in another, less

resistant, more mobüe fore-deep. Such "cuneo composto” structures, migrating from
area to area during the successive orogenic phases, have been described from the Appennins
by Migliorini (1948) and Meri a (1952 a and b). The author of the present paper
found asynunetrical wedge structures at Várpalota and obsen^ed the migration of under-
thrust lines towards the mountain borders in the successive orogenic phases.

In the author’s opinion transversal structures normál to the axis of the mountains
ori^nate alsó from horizontally acting orogenic forces. A satisfactory explanation fór

their mechanism is given as foílows.

The plastic and semi-plastic segments of the earth’s interior try to avoid the com-
pressive stresses perpendicularly, in the direction of the axis. At the same time the super-
incumbent rigid zone is dragged along together with them and tensions faults and frac-

tures normál to the strike of the mountains are brought about by tensüe stresses in this

zone. The rigid blocks bordering the mountains’ "ends” are compressed by the drifting

plastic segment so that compressional forces appear along the contact area. Under-
thrusts of this kind can be recognized near the town of Keszthely, on the western bordér
of the Bakony Mountains (western member of the Transdanubian Central Moimtains)
(Fig. 6). Here the underthrust planes dip in southeastem direction, i.e. away of the centre
of the Bakony Mountains, a fact indicating that the compressive stresses came from
the direction of the Moimtains’ centre. This cannot be accounted fór unless the above
mentioned motion of the plastic segment is supposed. The zone of transversal com-
pression can be shown to have alsó migrated from the centre of the Mountains toward
its bordér during the successive orogenic phases. The geomechanical sketch of a Bakony-
type antithetic mountain structure has been illustrated in Fig. 5.

A good example of what may happen if s>mchronous longitudinal and transversal
fractures cross one another is given from Várpalota (Fig. 6 b) . The longitudinal fracture

line is crossed by a transversal fault. SW of the point of intersection the longitudinal !
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fracture consists of a single, large bench, while NE it is composed of 2 to 3 benches and
dislocated in NV\’ direction (Kókay 1956). After intersection the transversal fault

does nt continue farther NW.
The rest of the paper describes the geological age of the movements in the vicinity

of \"árpalota with special reference to the SE part of the Bakony Mountains. Within
each tectonic phase the western and the eastem parts of the Moimtains behaved in

a contradictory fashion, producing somé kind of “tilting”. Recent (Early Holocene)
movements can alsó be detected.

5 Földtani Közlöny



PLEISZTOCÉN OSTRACODA-FAUNA
A JÁSZLADÁNY-1 SZ. FÚRÁSBÓL

SZÉIvES MARGIT*

(3 ábrával, i táblával)

összefoglalás: Gazdag kagylósrákfauna került el a felszíntl 436 m-ig terjed
pleisztocén összletbl. Idsebb képzdményekbl bemosott tengeri mikrofauna-elemek is

találhatók. 436 m alatt smaradványokat nem tartalmazó felspliocén (levantei) tarka-
agyagok következnek. A kagylósrákok elosztásában valamelyes eltérés mutatkozik a pleisz-

tocén rétegsoron belül, ennek alapján hármas beosztás látszik indokoltnak; az alsó szint
valószínleg Günz-eltti. Számottev éghajlati ingadozásokra, fleg többszörösen ismétld
hideg — meleg klímaváltozásokra a kag\dósrákfaunából nem következtethetünk.

A Jászladáiiy—i sz. mélyfúrás 8,90—436,10 m közt teljes vastagságában harán-

tolta a pleisztocén rétegsort, végig magfúrással. Jó megtartású, gazdagnak mondható
kagylósrákfauna került el ebbl az egész rétegsorból. Ugyancsak elkerültek jó meg-
tartású Mo//Msca-maradványok, embrionális csigaházak, operkulumok is; ezeknek vizs-

gálata nem tartozott feladatkörünkbe. Ezeken az autochton faunaelemeken kivül azon-

ban igen sok átmosott mikrofauna-anyag található a pleisztocén rétegekben, amelyek

tengeri kifejldés, idsebb korú üledékekbl kerültek ide. Teljesség kedvéért ezeket is

felsoroljuk.

.4IIochton (kainozóos tengeri) smaradványok

Foraminiferák 8,90—436,10 m között számos mintában elfordulnak, ezek t

természetesen bemosottak. 8,90—189,00 m közötti szakaszban tömegesen; 189,00— 1

436,10m közötti szakaszban szórványosan. A 436,10 m alatti szakaszban Foraminiferák 1 .

nem találhatók. A fajok többsége ohgocén (rupéli) és miocén korra jellemz. Eloszlásuk- i

bán semmi különösebb szabályosságot nem figyelhettünk meg, mivel átmosódás követkéz- y

tében kerültek a vizsgált anyagba. Minthogy elég jó megtartásúnk, közeli lehordási i

területrl származhatnak. Leggyakrabban elkerült formák a következk: Haplophragnio-

ides latidorsatus B ornemann, Bolivina dilatata R e u s s, Bolivina reticulata í

H a n t k e n, Uvigerina farinosa Hant ken, Hopkinsina szakálensis (Majzon), 11

Nonion boueanum D’ O r b i g n y , Globigerina bulloides D’Orbigny, Cibicides 1

1

lobahdus (W a 1 k e r és Jacob), Eponides budensis H antk. e n, Cassidulina vita- i'

Usi Majzon, Elphidium hauerinum (D’Orbigny), Rotalia beccarii (L .).

Megjegyezzük, hogy a Bécsi-medence pleisztocénjében Kollmann ugyancsak

jelents allochton Foraminifera-iawiát talált. Annak a faimának nagy része azonban '.

szarmáciai üledékekbl származik. Mzsgált anyagunkkal kapcsolatban megállapithat-

juk, hogy nálunk viszonylag kisebb területrészen voltak ebben az idben denudációnak

kitett szarmata képzdmények.

* Eladta a Magv-arhoni Földtani Társulat slénytani Szakcsoportjának 1967. november t3-i

eladóülésén.
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Radiolariák nagyon ritkán fordulnak el. Szintén allochton faunaelemek.

Származási helyükre nem lehet következtetni (planktonfonnák).

Szivacstk, szivacsgemmulák jófonnán minden mélységben elfordul-

nak. Közelebbrl nem határozhatók meg. Rétegtani jelentségük anyagunkban nincsen.

B r y o z o a -töredék egyetlen mélységbl (307,00—307,61 m) került el.

Az apró E c h i n o i d e a -tüskék gyakoriak, fleg ott, ahol a Foraminiferák is

gyakoiiak. Elfordulásukból tengeri lehordási terület közelségére következtethetünk,

mivel a törékeny, kalcitanyagú tüskék a szállítást nehezen trik.

Halfog, halúszótüske, halpikkely, otolithus általában szór-

ványosan, helyenként azonban tömegesen is elfordul. Valamennyi a Teleostei-rQnbe.

tartozó (csontos) halak maradványai. Minden kifejldésben megtalálhatók, itteni el-
fordulásukból még arra sem következtethetünk, hogy autochtonok vagy allochtonok-e.

Autochton (pleisztocén) Ostracodák

Ostracoda. Kagylósrákot a 14,54—436,10 m közötti magok iszapolási maradékai

tartalmaztak. Nemcsak viszonylagos gyakoriságuk miatt nagy a jelentségük, hanem
fleg azért is, mert fajra meghatározhatók és kizárólag autochton elemek. 14 fajuk for-

dul el, eloszlásukat, ül. gj’akoriságukat a következ jegyzék tartalmazza.

14.54- 14,60 m Cyclocypris sp. I db (Fragm.)

19,40— 20,00 m llyocypris sp. I db (Fragm.)

25,66— 26,00 m Candona sp. I db (Fragm.)

27,00- 28,00 m Candona parallela G . W . >1 ü 1

1

e r 6 db
llyocypris gibba (Ramdohr) I db

33.86— 39,00 m Catidona parallela G . W . M ü 1

1

e r r db
42,00— 42,50 m

44,87 m
Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r 2 db
44,00— Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r 85 db
Candona neglecia G . O . S a r s I db
Candona cfr. protzi H a r t w i g I db
llyocypris gibba (Ramdohr) 4 db
Cyclocypris laevis (O. F. Müller) 7 db

48,00— 49,17 m Candona parallela G . \V . Müller 2 db
Candona sp. r db (Fragm.)

66,50— 67,00 m Candona parallela G . W . Müller 3 db
68,00— 68,40 m Candona parallela G . W . Müller 2 db

Candona cfr. rostrata Brad5'-Xorm. I db
Limnocythere cfr. inopinaia B a i r d t db

68,40— 68,82 m Candona parallela G . W . Müller 5 db
Candona rostrata Brady-Norm. r db
llyocypris gibba (Ramdohr) 3 db
Cyclocypris laevis (O. F. Müller) I db
Cyclocypris sp. r db

68,90— 69,07 m Candona parallela G . W . Müller 4 db
llyocypris gibba (Ramdohr) I db
llyocypris sp. r db (Fragm.)

72,65- 73,40 m Cyclocypris sp. I db (Fragm.)

79,40— 80,62 m llyocypris gibba (Ramdohr) r db

82,90— 83,10 m Candona sp. I db (Fragm.)

86,13— 86,40 m Candona sp. I db (Fragm.)

88,65- 88,75 m Candona sp. I db (Fragm.)

89,90— 90,25 m Limnocythere inopinata ( B a i r d )
1 db

llyocypris sp. I db (Fragm.)

90,97— 91.59 m Candona parallela G . W . Müller 6 db
llyocypris gibba (Ramdohr) 4 db
Cyclocypris huckei T r i e b e 1 I db

99,60— 100,00 m Candona parallela G . W . Müller 28 db
Candona protzi H a r t w i g 2 db
Candona rostrata Brady-Norm. r db
Candona neglecta G . O . S a r s I db
llyocypris gibba (Ramdohr) 15 db
Cyclocypris laevis (O. F. Müller) 12 db

5*
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100,00— 100,44 m Candona rosirata Brad5'-Norm. I db
106,60— 110,00 m Jlyocypris gibba ( R a m d 0 h r )

I db

121,79 — 122,62 m Cyclocypris huckei T r i e b e 1 2 db

124,09— 124,74 m Cyclocypris huckei T r i e b e 1 2 db

124,99 — 125,52 m Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r I db
Cyclocypris huckei T r i e b e 1 3 db

130,45— 130.63 m Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r 2 db

133,75— 134,13 m llyocypris gibba
(
R a m d 0 h r ) 2 db

Cyclocypris sp. I db

144,00 — 145,32 m Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r 3 db
Candona sp. I db (Fragm.)

llyocypris sp. I db (Fragm.;

145,32 — 146,00 m Candona parallela G . \V . M ü 1

1

e r 3 db
Candona sp. I db (Fragm.;

llyocypris gibba ( R a m d 0 h r )
I db (Fragm.;

149,15 — 149,51 m Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r 3 db
Cyclocypris huckei T r i e b e 1 2 db
llyocypris sp. I db (Fragm.;

156,75-158,00 m Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r 7 db
Cyclocypris laevis (O. F. Müller) I db
llyocypris sp. I db (Fragm.]

160,20 — 160,40 m Candona parallela G . \V . Müller 4 db
Candona sp. 1 db (Fragm.;

llyocypris gibba ( R a m d 0 h r )
I db

Cyclocypris huckei T r i e b e 1 7 db
Limnocythere inopinata

(
B a i r d )

2 db
160,40—161,50 m Candona parallela G . W . Müller 5 db

Cyclocypris huckei T r i e b e 1 9 db
Cyclocypris sp. I db

162,75 — 162,99 m Candona parallela G . W . Müller I db
Candona neglecta G . O . S a r s 2 db
llyocypris gibba ( R a m d 0 h r ) 3 db
llyocypris sp. I db (Fragm.;

Limnocythere inopinata ( B a i r d )
I db

162,99 — 164,23 m Candona parallela G . W . Müller 8 db
Candona neglecta G . O . S a r s I db
Candona sp. I db (Fragm.'

llyocypris gibba (
R a m d 0 h r )

6 db
llyocypris sp. I db (Fragm.;

Limnocythere inopinata { B a i r d )
20 db

165,87— 166,36 m Candona parallela G . W . Müller I db

174,11-174,44 m Candona parallela G . W . Müller I db

174,44— 174,84 m Candona parallela G . W . Müller 6 db

175,05— 175,40 m Candona parallela G . W . Müller 5 db
Cyclocypris huckei T r i e b e 1 2 db

175,61—176,28 m Candona parallela G . W . Müller 14 db
Candona neglecta G . O . S a r s I db
Cyclocypris huckei T r i e b e 1 7 db
llyocypris gibba ( R a m d 0 h r )

I db
llyocypris sp. I db (Fragm.)

Limnocythere inopinata ( B a i r d )
2 db

176,28 — 176,80 m Candona parallela G . W . Müller I db

177,08 — 177,23 m Candona parallela G . W . Müller 2 db
Cyclocypris huckei T r i e b e 1 3 db
Cyclocypris sp. 2 db (Fragm.)

190,67— 190,96 m Candona sp. I db
Cyclocypris sp. I db

191,63— 192,27 m Candona parallela G . W . Müller 4 db
Candona sp. 2 db
Cyclocypris laevis (O. F. Müller) I db
Cyclocypris sp. I db

201,18— 201,31 m Candona parallela G . W . Müller 3 db
Candona neglecta G . O . S a r s I db

206,60— 207,00 m Candona parallela G . W . Müller 5 db
Candona sp. I db (Fragm.;

207,00— 207,58 m Candona parallela G . W . Müller 3 db

208,15 — 208,85 m Candona parallela G . W . Müller 4 db
Candona neglecta G . O . S a r s 2 db

208,85—209,05 m Cyclocypris huckei T r i e b e 1 2 db

209,05 — 210,00 m Candona parallela G . W . Müller 10 db
Candona sp. I db (Fragm.)
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210,20— 210,42 m
228,58 — 228,81 m
232,45-233,06 m

233,91-234.50 ni

239,01 — 240,11 m
243,29-243,54 m

253,80-254,33 m

254,42-254,59 m
269,00— 269,55 m

277,58-277,77 m

277,77— 278,42 m
279,19-279,50 m
280,63 — 281,48 m

281,48— 281,64 m

281,64—281,89 m

283,10— 283,67 m
294,36— 294,92 m

297,87— 298,14 m
303,72 — 303,82 m

305,28— 305,44 m

306,61 — 306,74 m

310,50— 311,32 m
328,33— 328,38 m
328,99— 329,15 m

330,63— 331,23 m

334,60-335,05 m
355,50-355,63 m

356,93-337.30 m

338,55-358,67 m

359,62-359,88 m

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Candona parallela G . \V . M ü 1

1

e r

Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r

Candona parallela G . \V . M ü 1

1

e r

Candona sp.

Ilyocypris gibba
{
R a m d o h r )

Candona parallela G . W . M ü I 1 e r

Ilyocypris gibba
(
R a m d o h r )

Ilyocypris gibba
(
R a m d o h r )

Candona rostrata Brady-Norm.
Herpetocypris brevicaudata K a u f m .

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Cytherissa lacusiris
( G . O . S a r s )

Limnocytherc sp.

Cytherissa lacusiris ( G . O . S a r s )

Candona parallela G . 3V . M ü 1

1

e r

Ilyocypris gibba
(
R a m d o h r )

Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r

Ilyocypris gibba ( R a m d o h r )

Candona parallela G . \V . M ü 1

1

e r

Candona parallela G . AV . M ü 1

1

e r

Candona parallela G . AV . M ii 1

1

e r

Candona rostrata Brady-Norm.
Candona parallela G . AA’ . M ü 1

1

e r

Candona rostrata Brady-Norm.
Candona neglecta G . O . S a r s

Candona sp.

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Ilyocypris gibba ( R a m d o h r )

Candona parallela G . AA' . M ü 1

1

e r

Candona neglecta G . O . S a r s

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Ilyocypris gibba ( R a m d o h r )

Candona parallela G . AA" . M ü 1

1

e r

Candona parallela G . AA’ . M ü 1

1

e r

Candona neglecta G . O . S a r s

Candona sp.

Candona rostrata Bradj'-Norm.
Ilyocypris gibba ( R a m d o h r )

Ilyocypris sp. •"

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Candona parallela G . AA’ . M ü 1

1

e r

Cyclocypris ovum ( J u r i n e )

Candona parallela fi . AA’ . M ü 1

1

e r

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Candona sp.

Cyclocypris sp.

Ilyocypris gibba (Ramdohr)
Cyclocypris laevis (O. F. Müller)
Candona parallela G . AA’ . Müller
Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cytherissa lacusiris (G. O. Sars)
Candona parallela G . AA’ . Müller
Cyclocypris ovum ( J u r i n e )

Ilyocypris gibba (Ramdohr)
Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Candona parallela G . AA’ . Müller
Candona rostrata Brady-Norm.
Candona sp.

Candona parallela G . AA’ . Müller
Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyprideis litoralis ( B r a d y )

Cyprideis sp.

Leptoeythere sp.

Leptoeythere baltica K 1 i e

Leptoeythere sp.

Candona parallela G . AA’ . Müller

4 db
8 db
4 db
6 db
1 db (l’ragm.)

3 db
8 db
3 dh
2 db
1 db
I db

5 db
I db (Fragm.)
6 db
I db
I db
5 db
I db
4 db
3 db
I db
6 db
I db
I db
7 db
I db
I db
1 db (Fragm.)

7 db
3 db
3 db
3 db
2 db

3 db
I db
1 db
2 db

18 db
I db
i'db (Fragm.)
I db
I db
I db (Fragm.)

8 db
I db
I db
I db
5 db
4 db
I db (Fragm.)
I db (Fragm.)
I db
1 db
2 db
I db
I db
3 db
I db
I db
1 db
2 db
I db
I db (Fragm.)

10 db
I db

56 db
5 db
I db
3 db
1 db (Fragm.)

2 db
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359,88-359,97 m

359.97-360,03 m

360,03 — 360,34 m

360,34— 360,49 m

360,49 — 360,66 m

365,88— 366,11 m

375.50-

376,48 m

376,48— 376,58 m
376,58 — 376,61 ni

376,61 — 377,46 m
377,74— 377,95 m
379,10— 379,25 m

397.51-

397,93 ni

407,00 — 407,27 ni

414,53-414,91 m

415,00 — 415,84 ni

416,12 — 416,20 111

417,22-417,50 m

418,48 — 418,71 m

418,71 —419,09 m
424,57 — 424,82 ni

429,13-430,87 m

431,55-431,77 ni

435,97-436,10 m

Candona sp.

Cyclocypris heket T r i e b e 1

Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r

Candona sp.

Cyclocypris heket T r i e b e 1

Darwinula stevensoni
( B r a d 5' - R o b . )

Cyclocypris heket T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Candona parallela G . W . M ü 1 1 e r

Ilyocypris gibba ( R a m d o li r )

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Candona parallela G . W . M ii 1

1

e r

Candona neglecta G . O . S a r s

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Leptoeythere baltica K 1 i e
Ilyocypris sp.

Candona neglecta G . O . S a r s

Candona sp.

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Ilyocypris gibba ( R a m d o h r )

Leptoeythere baltica K 1 i e

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Candona sp.

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Candona rostrata Brady-Norm.
Candona parallela G . \V . M ü 1

1

e r

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Candona rostrata Brady-Norm.
Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Cytherissa lacustris
( G . O . S a r s )

Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r

Cytherissa lacustris ( G . O . S a r s )

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris sp.

Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r

Cyclocypris laevis O . F . M ü 1

1

e r

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Candona sp.

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Candona parallela G . W . M ü 1

1

e r

Cyprideis litoralis ( B r a d y )

Cyclocypris huckei T r i e b e 1

Cyclocypris laevis (O. F. Müller)
Candona parallela G . W . Müller
Cyclocypris laevis { O . F . Müller)
Cyclocypris sp.

Cyclocypris sp.

2 db (Fragm.)

3 db
5 db
I db (Fragm.)
6 db
1 db
2 db
2 db (Fragm.)
I db
I db

17 db
29 db
1 db
4 db
I db
I db (Fragm.)
I db
I db (Fragm.)

22 db
4 db
I db
I db
5 db
4 db
I db
1 db
2 db
2 db
1 db
2 db
2 db
2 db (Fragm.)
I db
3 db
3 db
3 db
3 db

16 db
3 db
I db
I db
1 db
2 db
I db (Fragm.)
1 db
2 db
3 db
2 db
I db
I db
I db
I db (Fragm.)
I db (Fragm.)

436,10 m alatt találtuk a szénhidrogénkutató fúrásokból jól ismert felspliocén
(levantei) tarkaagyagot. Ebben kevés mikroszkopikus kicsinység MoZZMsca-héjöredéke-

ken kivül csak szivacstk, szivacsgemmulák gyakoriak. Ez utóbbiak kétségtelenül a

szállítást legjobban bíró smaradványok. Néhány mintából halpikkely, halúszótüske-

töredék, igen kevés mintából Radiolaria került el — az átmosódást szintén jól bírják.

Ostracodák még csak töredékben sem fordultak el ebben a képzdményben, sem pedig

bemosott Foraminiferák.

A tarkaagyag keletkezésének idejét természetesen a pannóniai tó kiszáradása

utánra, szárazföldi lepusztulásos idre kell tennünk. A ,,tarkaagyag” (alemolit) kzet-
tani jellege és területi eloszlása azt mutatja, hogy szárazföldi képzdmény vagy folyó-

\dzben csak rövid távolságra szállított üledék, tehát helyi lepusztulási termék. Az éghaj-
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lat a ,.tarkaagyag” keletkezése alatt aránylag meleg, valószínleg váltakozóan száraz

és csapadékos lehetett. A felspliocén vastagsága kb. 300 in volt (436,10—735,33 ni).

735.33 m-ben jelentkeztek az els pannóniai Ostracodák (Candona extensa Zalányi. ,

Candona labiata Zalányi)
slénytani alapon 436,10-ben kell meghúznunk a pleisztocén alsó határát; ez az

összlet kétségkívül az egész pleisztocént kép\dseli.

Rétegtani és ökológiai következtetések

Nincs a szakirodalomban elég adat arra vonatkozóan, hogy vannak-e az Ostra-

codák közt a pleisztocénen belül egyes szintekre jellemz (ill. kizárólagosan egy-egy szintre

szorítkozó) fajok. Kollmann a Bécsi-medence pleisztocén kifejldésében megkülön-
böztetett ugj'an két egymásutáni szintben szerepl, eltér éghajlatra utaló kagylósrák-

faimát (Kollmann 1962, p. 42, 44), de az nem állítható, hogy az illet fajok valóban

mindig abban a sorrendben következnének egj’iuásután, — sem az, hogy a kérdéses

rétegsor a teljes pleisztocént képviselné.

A magj'arországi pleisztocén Ostracodák eloszlásáról Zalányi közölt fontos

adatokat (1959). Az általa vizsgált fúrási anyagban, az öt leggyakoribb faj megszakítás

nélkül terjed végig valamennyi rétegsoron, csupán gyakoriságuk fokozódik számotteven
a felsbb szintek felé. Fleg ennek alapján indokolt Zalányinak az a megállapítása, hogy
az alföldi pleisztocén Osíracoda-isLuna. ökológiai jellege ,,nem tükröz vissza extrém klima-

hatásokat”, (Zalányi 1959, p. 399).

A jászladányi rétegsorban azonban a leggyakoribb fajok eloszlásában jelentkeznek

eltérések az egymásutáni szintekben. Ezek bizonyos mértékben lehetvé teszik a réteg-

tani beosztást is. Fúrási anyagunkban a hat legfontosabb faj elterjedését az i. ábra

mutatja.

Az egész kagylósrákfalmának leggj'akoribb faja a Candona párallela (a Z a 1 a n y i

B . által feldolgozott nagyalföldi pleisztocén Ostracoda-iaxmáhan is). Példányszáma

rétegsonmk alsó részeiben is a legnagyobbak közé tartozik, a középs és fels szintekben

azonban lényegesen a többi faj fölé emelkedik, a legfels részeken kulminál.

Gyakoriságra következ a Cyclocypris huckei. Ez leggyakoribb a rétegsorunk legal-

ján, de még középs részein is jelents szerepe van, a fels szintekben ritkul.

Harmadik olyan alak, amelyik majdnem az egész rétegsoron végighalad, az Ily-

ocypris gibba. Példányszáma azonban lényegesen az elbb említett két fajé alatt marad,

s csak kis mértékben ingadozik.

A Cyprideis litoralis csak a rétegsor alján fordul el, de ott ^'iszonylag igen gyakori.

A Cytherissa lacustris gyakorisága az alsó és középs részekre esik, a Limnocythere inopi-

nata alaké pedig csak a fels részre.

Rétegtani határok megvonásában fleg a három utoljára emUtett faj elterjedését

vehetjük tekintetbe. Az alsó szintre jellemz a Cyprideis litoralis elterjedése, 436,10 m-tl

356,93 ni-ig. Fels szintnek azt tekinthetjük, ahol a Limnocythere inopinata elfordul és

és a Candona parallela uralkodik. A fennmaradó középs részben, 356,93 m-tl 253,80

m-ig nincs kizárólagos elfordulású alak, a Cytherissa lacustris az alsó szintbl ide még
átterjed.

A ritkább fajok közül egy korlátozódik az alsó szintre: a Leptocythere baltica;

egy a felsre: Herpetocypris brevicaudata] egy az alsó és középs részben található: Cyc-

locypris ovum. Három ritkább alak pedig megv^an elszórtan az egész rétegsoron át.

(Megjegyezzük, hogy hasonló eredményre jutottunk a Kengyel-XX/c. fúrás pleisztocén

Ostracodáinak vizsgálatánál is.)
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Minthogy szelvényünkben a felspliocén (levantei) „tarkaagyagos” összlet és a
holocen közt teljes megszakítatlan pleisztocén rétegsor van, kézenfekv, hogy az említett
három szintet alsó-, középs- és felspleisztocérmek tekintsük. A három tagozat ökoló-
giai szempontból az Ostracodák alapján nem áUitható szembe egymással, illetve az

szintre jellemz fajok nem utalnak egymástól eltér környezeti viszonyokra.
Ugyanis a fúrás rétegsorából elkerült Ostracodák jóformán kivétel nélkül fleg a növé-
nyektl dúsan bentt kisebb vagy nagyobb állóvizekben tenyésztek (1. az slénytani
részt)

.

z. ábra. Jászladány i. sz. fúrás pleisztocén Ostracodák vezet fajainak gyakorisága. Jelmagyará-
zat: r. Candona parallela, 2. Ilyocypris gibba, 3. Cyclocypris huckei, 4. Limnocythere inopinata, 5. Cytherissa

lacustris, 6. Cyprideis litoralis

.ibb. I. Háufigkeit dér lycitformen von pleistozánen Ostracoden aus dér Bohrung Jászladány-i. Er-
klárungen: i. Candona parallela, 2. Ilyocypris gibba, 3. Cyclocypris huckei, 4. Limnocythere inopinata,

5. Cytherissa lacustris, 6 . Cyprideis litoralis

Az európai pleisztocén rétegtani beosztásokban egyelre nem általános a hármas
tagolás. Az Alpok környékén és Észak-Emrópában fleg négyes beosztást használnak:

négy eljegesedés! és közéjük ékeld interglaciáUs szakaszokat különböztetnek meg.

Ezeknek kagylósrákfatmájában nem találtak eddig következetesen egy-egy szintre

jellemz fajt, bár nem is ilyen egységes, nag5rvastagságú rétegsort vizsgáltak. Ellentétes

ökológiai jelleg faunával bíró rétegpárokat többszörös ismétldéssel (glaciáUsok és inter-

glaciálisok) sem mutattak ki eddig. A négyes tagolás megdönthetetlensége ellen szól az is,

hogy egyre inkább kétségbevonják a földrajzilag távoles területek glaciális skáláinak

összhangoltságát. (Pl. a típusosnak tekintett Cromer-interglaciálisról feltételezik, hogy
két melegidszakot egyesít magában; 1. E ü 1 1 i g 1964—1966, p. i86; — s azt is, hogy -a

Günz glaciális eltt is lehettek már jégkorok, ül. hogy a felülrl számított negyedik rétege

tani egység nem egy glaciális-interglaciális párt tartalmaz, hanem több váltakozó hideg-

meleg idszakot: 1. Lüttig 1964—1966, p. 188.)
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Wolstedt az els jégkort (Giinz) az alsópleisztocénbe sorolja, de nem annak a

legelejére. Egy vagy két Günz eltti terasz szerinte pleisztocénnek niinsitend (W o 1-

s t e d 1 1958, vol. 2., p. 270). Mindez a pliocén— pleisztocén határ megvonásának bizony-

talanságával is együtt jár, s a pleisztocén négyes beosztását is megingatja.

2. ábra. Cytherissa lacustris (G. O. Sars). Jelmagyarázat: a) Bal tekn oldalt kivülrl
b) Bal tekn dorzilis élkörvonalban, c) Centrális izombenyomatok

A bb. 2. Cytherissa lacustris (G. O. Sars). Erklárungen: a) Gehause von links, b

)

Geháuse
von oben, c) Die zentralen Muskeleindrücke

Pleisztocén gerinces-alakok mellett pUocén reUktumokat is tartalmazó képzd-
ményeket ,,\dllafrankai "emelet néven különböztettek meg. A pliocén — pleisztocén

határt egyesek efelett, mások ez alatt húzták meg (Hang 1920, p. 1767). A Jászladány
—I. sz. fúrás alsópleisztocénjébl elkerült Cyprideis litoralis és Leptocythere baltica

szintén pliocén reliktum faj, az emellett elforduló többi forma viszont jellegzetesen

pleisztocén.

A viUafrankai emeletbe teszik egyesek a romániai fels-viviparusos rétegeket,

ezek felelnek meg a szlavóniai felslevantei képzdményeknek. A dél-alföldi és romániai

pliocén képzdmények párhuzamositása alapján (Széles 1967) valószínnek látszik,

hogy az alföldi tarkaagyagok nagyjából a romániai fels-prosodacnás és középs-vivi-

parusos rétegekkel egyidsek. Ezek a pliocén legfels részébe tartoznak. Közvetlen

fedjük — Romániában pliocén rehktumokat és már holocén csigafajokat is tartalmazó

rétegek, az Alföldön a most tárgyalt pleisztocén rétegsor alsó tagja — tehát valószínleg

nem a Günzel, hanem a Günz eltti, legidsebb pleisztocénnel egykorú.

A szintezés kérdésében itt kétségkívül a legegyszerbb és legkézenfekvbb meg-
oldás az, ha azt nézzük, hogy egyáltalán hol lehet rétegtani határokat vonnunk. Mind
a kzettani kifejldés, mind a kagylósrákfavma szerepe alapján csak két határ megvonása
kínálkozik.

A felspannóniai makro- és mikrofaima végleges eltnési helyénél felfelé lényeges

kzettani változás is jelentkezik: a ,,tarka agyag” (aleuroht) fellépése. Ugyanitt kimarad

a teljes kagylósrákfaima is. A ,,tarka agyag” száraz idszaknak közelrl szállított lepusz-

tulási képzdménye. Efelett ismét nedves éghajlat üledékeiben majdnem teljesen új
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— a pannóniai faiinával igen kevés közös fajt tartalmazó — kagylósrákfauna lép fel,

mely felfelé igen csekély eloszlásbeli ingadozásokkal éles határok nélkül tart a mai
képzdményekig. Nyilvánvaló, hogy a tarka agyag alatt vagy felett keU határt vonnunk.

jNIinthogy a tarka agyag fekvjében lev felspannóniai Lininocardium (Prosodacna)

vutskiisi-s és Unió wetzleri-s rétegek még semmi esetre sem jelentik (romániai és szlavó-

niai párhuzamositások alapján) a pliocén tetejét; a , .tarka agyagot” még a pliocén leg-

fels részébe kell tennünk. A pleisztocén alsó határát máshol gyakorlatilag nem vonhat-

juk meg, mint közvetlenül a tarkaagyag felett, mivel több lényeges változás rétegsorunk-

ban nincsen. Rétegtani beosztásrmknál alsópleisztocémiek tartjuk azt az összletet, amely
a jellegzetes pleisztocén és pliocén rehktum Ostracoda-iannát tartalmazza. Ezt az

összletet minsitjük a \dllafrankai emelettel egykorúnak. Felspleisztocénnek pedig azt

az összletet tartjiik, amelyben a Candona parallela faj gyakorisága kulminál és a Limno-

cythere inopinata faj uralkodik. A kett közt lev középspleisztocénnek jellegzetes

Ostracoda-iaunáia nincs, statisztikai vizsgálatok szerint a Cytherissa lacustris itt a leg-

gyakoribb. A Limnocythere inopinata faj hiányzik.

Az ilyen módon nyert beosztás és párhuzamosítás természetesen nem eléggé meg-
gyz, mint az szintjelz smaradványok alapján lehetne. Amint azonban az elzekben
láttuk, a jól ismert és alaposan feltárt nyugat-európai elfordulási területeken sem szaba-

tosabb és egyértelmbb a pliocén és pleisztocén elhatárolása és a pleisztocén tagolása.

Megjegyzés néhány kagylósrák fajról

Candona parallela G. W. Müller, 1900

I. tábla, I. ábra

A hátiv és ventráhs iv nagyjából párhuzamos egymással, a hátiv enyhén iveit.

Felülnézetben az oldalvonalak egyenletes lefutásúnk és Idssé nyúlt ellipszist formálnak.
SzembeáUitása a Candona w^g/ecte-alakkal (1. a következ fajt) vitatható. A C. neg-

lecta hátsó dorzáhs szöglete feltnen kidomborodó— ez a C. parallela-ná\ teljesen hiány-
zik. D i e b e 1 a megszokott alakban tünteti fel a C. neglecta kifejlett példányát

(
D i e-

b e 1 1961., Tab. i. fig. i.). Ellenben lárvastádiumként (uo., fig. 2.) olyan alakot ábrázol,

amely sokkal inkább a C. parallelával lenne egyeztethet. Hozzáteszi még (uo., p. 535),
hogy faunájában donnáhiak a lárvaházak és ritkaságszámba mennek a kifejlett példá-

nyok. Ez arra utal, hogy nem a kifejlett példányokban ritka C. neglectához tartozik

a sok alig iveit hátoldalú lárva.

Teknméretek: hosszúság 0,69 imn, magasság 0,36 mm.
Ez a faj leggyakoribb az egész pleisztocén rétegsorban. Kozmopolita, ökológiailag

nem érzékeny. A legkülönbözbb jelleg vizekben tenyészik, elfordul dús növényzettel

bentt sekély', iszapos állóvizekben és folyóvizekben is.

A ma él Candona parallela G. W. Müller fajt Zalányi a Candona
parallela pannonica felspannóniai faj leszármazottjának tekinti (Zalányi 1959.

p..) 202.

Candona neglecta G . O . S a r s 1887

I. tábla, 2. ábra

A tekn oldalnézetben alacsony veseformájú. A hátsó dorzáhs szöglet ersen ki-

domborodó. A hátiv az elüls csúcsivbe fokozatosan lejtsödve, a hátsóba meredek lejt-

vel észrevétlenül megy át. A ventrális iv közepén enyhén homorú. Felülnézetben az oldal-

vonalak kissé széles ellipszist formáhiak, amelynek az elüls csúcsa kihegyesed, a hátsó
tompán kerekített.

Teknméretek; hosszúság 1,17 mm; magasság 0,51 mm .

Elfordul sekély vagy iszapos, dús növényzettel bentt áUó- vagy folyóvizekben.

Gy’akoribb azonban a nagyobb állóvizekben (Kollmann 1962, p. 42.).
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Candona protzi H a r t w i g 1898

Ritkán elforduló fonna, csak a pleisztocén fels részében találtuk egy-egy niintá-
ban. Csak ki nem száradó kis vizekben és nagyobb mélység tavakban tenyészik.

Candona rostrata B r a d y - N o r m . 1889

I. tábla, 5. ábra

Tekni oldalról nézve némileg négj^szögre emlékeztetnek, hátul magasabbak,
mint elöl. Az elüls iv a hátivbe és a ventráhs Ívbe észrevétlenül megy át. A liátív csaknem
egyenes, közel párhuzamos a ventrális ívv'el. Felülnézetben majdnem szabályos karcsú-
ováhs, de elöl feltn kis csrben kihúzott (innen a fajnév) . A teknk falazata meglehets
merev és törékeny.

Az izombenyomatok száma 6.

Teknméretek: hosszúság 0,63 mm; magasság 0,33 mm.
Hideg vizekben és különböz mélységekben található. Egyetlen olyan faj ez

a most tárgyalt faimában, amely csak hideg %dzben tenyészik.

Cyclocypris huckei Triebel 1941

I. tábla, 8. ábra

A pleisztocén alsó részében nagyobb, a középs és fels részben kisebb példány-
számmal jelenik meg. Oldalnézetben az ersen domborodó aránylag rö\dd hátív meredek
lejtvel, enyhe homorodással halad az elüls és hátsó ívbe. Az elüls ív valamivel hegj^e-
sebben kerekített a hátulsónál. A tekn falazata kissé vastag, egj-eiüetesen érdes. Felirl
nézve a teknk tojásformát mutatnak.

Teknméretek: hosszúság 0,69 nnn; magasság 0,45 mm.
Fleg a növényektl diisan bentt kisebb állóidzeket lakja, de a nagj'obb tavak

partjairól sem hiányzik.

Cyclocypris laevis (O. F. Hüller) 1 785

A teknk oldalról nézve magas veseformák. A hátív egj-enletesen kerekített, leg-

magasabb a közepe táján, ahonnan egyforma ívben hajlik az elüls és hátulsó ív felé.

A ventrális ív középen gv’engén mélyedt. A hátulsó ív az elülsnél tompábban kerekített.

Felülrl nézve a teknk tojásformát mutatnak.
Dús növényzettl bentt sekély iszapos tavakban található. Hazánk recens fauná-

jából régen ismeretes: D a d a y a Velencei- és Fert-tavakból emhti.

Cyclocypris ovum
(J u r i n e , 1820) — G . W . M ü 1

1

e r 1912

Az alsópleisztocénben gyakori, a középsben ritka, a fels részben nem található.

Fleg a növényektl dúsan bentt kisebb álló\'izeket lakja.

Ilyocypris gibba (Ramdohr) 1808; Brady-Norm. 1889

I. tábla, 3. ábra

A teknk oldalról nézve megnyúlt veseformák. Az elüls és hátsó ív csaknem egy-
formán kerekített, de elöl valamivel magasabb. A hátoldali perem az elüls ívtl kis
szögben tér el, a hátulsó ív felé gyengén lejtsödik. A ventrális ív középen mélyen és szé-

lesen öblözött. A teknk falazata meglehets kemény, törékeny, felületén számos szabály-
talan vagy körforma mélyedés figyelhet meg. Felülrl nézve a teknk keskeny tojás-

formát mutatnak.
Teknméretek: hosszúság 0,96 mm; magasság 0,45 mm.
Egyes szerzk elválasztják az Ilyocypris bradyi G . O . S a r s alakot, ezen

a ventráhs ív kevésbé hajlott. Újabb szerzk, pl. H . K . L u t z (1965, p. 278) a héj
körvonala alapján az elkülönítést megoldhatatlannak tartják. Tény azonban, hogy
az Ilyocypris gibba-nak. nemcsak a termet-megnyúltsága és a háti peremen az els és
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hátsó dorzális szöglet bizonyos fokii fellépése változékony, hanem felületén a dudorok
erssége is igen különböz lehet ( I, u t z

,
no.).

Aránylag a melegebb, 20—-32°-os hmérséklet vizeket kedveli. io,5-’-nál hide-
gebb vizekben nen:^tenyészik

( ív u t z
, p. 279).

Herpetocypris brevicandata K a u £ m a n n 1900

Egyetlen példányban került el a 243,29—243,54 m mélységbl. Más területeken is

a ritkább fajok közé tartozik. Életkörülményeit ezért közelebbrl nem ismerjük.

Darwinulina stevensoni (Brady — Robertson) 1870

Szintén a ritkán elforduló fajok közé tartozik. Általában a nagy tavak fenekén
az iszapban tartózkodik. Hazánkból legelször D a d a y ismertette a budapesti város-
ligeti tóból.

Limnocythere inopinata
(
B a i r d 1843) Brady 1867

I. tábla, 6., 7. ábra

A pleisztocén alsó és középs részébl hiányzik, a fels részében gyakori.
Teknméretek: hosszúság 0,48 mm; magasság 0,30 mm.
Fleg a szikesvizek fenékiszapjaiban tenyészik, de lassúfolyású folyókban is meg-

található.

Cytherissa lacustris G. O. Sars 1863

2. ábra

Elterjedése a pleisztocén alsó és középs részére korlátozódik. Fleg a nagy tavak
mélyén, ritkábban tóparton tenyészik.

Teknméretek: hosszúság 0,69 mm; magasság 0,39 mm.

Cyprideis litoralis (G. ,S . Brady) 1868

I. tábla, 4. ábra

Szerepel Cyprideis torosa Brady (nec Jones) és Cyprideis torosa var. teres

Brady — Rob. néven is. Nálunk csak a pleisztocén alsó részébl került el; ma
fleg kevéssé sós vizekben él, édesvízben csak kivételesen.

Teknméretek: hosszúság 0,90 mm; magasság 0,47 mm.

Leptocythere baltica K 1 i e 1929

3. ábra

Pliocén reüktumfaj, csak a pleisztocén alsó részében fordul el anyagunkban.
Jelents eltérés van a him és nstény példányok termete közt: a him sokkal karcsiibb,

megnyiiltabb. Mindkét nem példányaira jellemz egy kis hátsó dorzális szöglet. Észak-
európai területeken elforduló euryhalin alak.

Teknméretek: hosszúság 0,49 mm; magasság 0,21 mm; szélesség 0,15 mm.

; b)

3. ábra. Leptocythere baltica Klie. Jelmagyarázat; a) Bal tekn oldalt kívülrl, b) Teknk
ventrális élkrvonalban

Abb. 3. Leptocythere baltica Klie. Erklarungen: a) Geháuse von links, b) Gehause von oben
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TAbIvAMAGYARÁZAT - TAKEIvERKGARUNG
I. tábla — Tafel I.

1. Candona parallela G. W . Müller Jászladány-i. sz. fúrás, 44,00— 44,87 m
Candona parallela G. W. Müller, Bohrung Jászladány-i. 44,00— 44,87 m

2. Candona, neglecta G . O . S a r s Jászladány-i. sz. fúrás, 99,60— 100,00 m
Candona neglecta G. O. Sars, Bohrung Jászladány-i. 99,60— 100,00 ra

3. llyocypris gibba
(
R a m d o h r ) Jászladány-i. sz. fúrás, 281,48 — 281,64 m

llyocypris gibba ( R a m d o h r ) , Bohrung Jászladány-i, 281,48 — 281,64 m
4. Cyprideis litoralis (G. S. Brady) Jászladány-i. sz. fúrás, 356,93— 357,30 m

Cyprideis litoralis (G. S. Brady), Bohrung Jászladány-i, 356,93 — 357,30 m
5. Candona rostrata Brady — Norm. Jászladány-i. sz. fúrás, 281,48 — 281,64 m
Candona rostrata Brady— Norm, Bohrung Jászladány-i, 281,48— 281,64 m

6. y.Limnocythere inopinata Baird Jászladány-i. sz. fúrás, 89,90— 90,25 m
Limnocythere inopinata Baird, Bohrung Jászladány-i, 89,90— 90,25 m

8. Cyclocypris huckei Triebel Jászladány-i. sz. fúrás, 175,61 — 176,28 m
Cyclocypris huckei Triebel, Bohrung Jászladány-i, 175,61 — 176,28 m
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Pleistozane Ostrocaden>Fauna aus dér Bohrung JászIadány-1

M. SZÉEES

lm pleistozánen Komplex dér Bohrung Jászladány-i, dér von dér Tagesober-

j

fláche bis 436 m Tiefe reicbt, wurde eme reicbe Ostracoden-Faima gefunden. Aucb aus
álteren Ablagerungen emgewascbene marme Mikrofaunenelemente (Foranuniferen, Radio-

I

larien) können darin angetroffen werden. tJnterbalb von 436 m folgen fossilleere, ober-
1 pbozáne (levantmische), bunte Tone. In dér Verteilung dér Ostracoden lásst sich em
I

gewisser Unterschied bmerhalb dér pleistozánen Scbichtenfolge erkennen. Auf dieser

I
Gnmdlage scheint eine dreiteibge Gbederung durcbgefübrt werden zu können. Dér untere

j

Horizont ist wabrscbeinbcb nocb vor dér Günz-Vereisung entstanden. Auf grössere kb-
matische Verándenmgen, wie dér sich mebrmals wiederholende Wechsel von kalten und

» warmen Perioden, kann auf Gnmd dér Ostracoden-Fauna keineswegs gefolgert werden.
In dér pleistozánen Scbichtenfolge dér Bohrung Jászladány-i weisen die aufeinander

^ folgenden Horizonté gewisse Unterschiede in dér Verteilung dér háufigsten Ostracoden-
V Arten auf. Diese Unterschiede ermögUchen gewissermassen eine stratigraphische Ghede-
1 rung. Die háufigste Form dér ganzen Ostracoden-Fauna ist die Art Candona parallela

(aucb in dér von B. Zalányi bearbeiteten pleistozánen Ostracoden-Fauna dér
Grossen Ungarischen Tiefebene). Ihre Individuenzahl ist auch in den imteren Teilen

:< unserer Scbichtenfolge recht betráchthch, im mittleren imd oberen Horizont wáchst sie

G

]'
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I. tábla — Tafel I,
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aber schon lioch über die restlichen Arten, uni ilire Kuliniuation in den obersten Partién
des Profils zu erreichen.

Ihr folgt die Art Cyclocypris hiickei mit ihrer zweitgrössten Háufigkeit. Ani liáufig-
sten ist sie an dér Basis dér Scliichtenfolge, aber sie spielt aucli noch im niittleren Teil
eine bedeutende Rolle, mii in den oberen Horizontén spárlich zn vverden.

Die dritte P'omi, die in dér ganzen Schichtenfolge verfolgt werden kann, ist die Art
Ilyocypris gibba. Ilire Individnenzalil bleibt jedocli wesentlich nnterlialb dér vorher
genannten beiden Arten und schwankt nur in geringem Masse. Cyprideis litoralis koimnt
nur an dér Basis dér Schichtenfolge vor, aber dórt ist sie verháltnismássig háufig. Die Hán-
figkeit von Cytherissa lacustris falit auf den unteren mid mittleren Abschnitt dér Schich-
tenfolge, die von Limnocythere inopinata aber nur auf den oberen Teil.

Bei einer stratigraphischen Grenzziehung kann hauptsáchlich die Verbreitung
dér drei letzt enváhnten Arten berücksichtigt werden. P'ür den unteren Horizont ist

die Verbreitung von Cyprideis litoralis von 436,10 111 bis 356,93 111 kennzeichnend. Als
oberer Horizont kann jener betrachtet werden, in dem Limnocythere inopinata vorkommt
\má.Candona parallela vorherrscht. lm restlichen mittleren Teil, von 356,93 m bis 253,80 ni,

gibt es keine ausschliesslich vorkonnnende Fönn und Cytherissa lacustris konimt vöm
unteren Horizont noch herüber.

Die europáischen Pleistozan-Schichtenfolgen werden nur von wenigen Autoren
in drei Teüe geghedert. lm Raunie dér Alpen und in Nordeuropa wird hauptsáchlich eine
vierteüige Gliedenmg gebraucht, mit dem Wechsel von glazialen und interglazialen
Perioden. Bei dieser vierteiligen Gliederuiig hat mán jedocli keine solche Ostracoden-
Arten nachweisen körmén, die für gewisse Horizonté konsequent charakteristisch wáren.
Ani wichtigsten ist jedocli die Tatsache, dass mán bisher den mehnualigen Wechsel
ökologisch einander entgegengesetzter Ostracoden-Faunen — dér von den Wiederholun-
gen von glazialen-interglazialen Bildungen zeugen könnte — nicht nachzuweisen ver-
niochte. Die aUgemeine Gültigkeit dér \úerteiligen Gliedenmg des Pleistozáns wird immer
niehr bezweifelt, denn sie auf geograpliisch entfemt gelegene Gebiete nicht immer über-
tragen werden kann. Ausserdem erkemit mán aucli an, dass die Günz-Vereisung nicht
den Beginn des Pleistozáns darstellt (Wolstedt 1958; Düttig 1964—1966).
Mangels vertrauenswürdiger Typen-Profile mussten die Grenzen daher nur auf Gnmd
dér geringen vertikalen Verándenmgen dér lokálén Ostracoden-Fauna gezogen werden.
Als unteres Pleistozán kann jene Schichtengruppe betrachtet werden, die neben den
charakteristischen pleistozánen Ostracoden-Arten áuch noch pliozáne Relikten mit
enthált. Oberes Pleistozán dürfte jener Teil genannt werden, in welchem die Háufigkeit
dér Art Candona parallela kulminiert und Limnocythere inopinata donniert. lm zwischen
den beiden befindlichen mittelpleistozánen Komplex kimen keüie Teitfossüien ange-
troffen werden, statistisch kommt hier auch die Art Cytherissa lacustris am háufigsten
vor, wáhrend Limnocythere inopinata fehlt

Die auf solche Weise gewormene Gliedenmg ist natürlich nicht aUzusehr einleuch-
tend, da sie sich auf keine echten I.^itformen stützen kann. Es ist jedoch zweifeUos, dass
auch die in anderen Provinzen, auf Grund anderer Fossilgruppen erarbeiteten Gliederungs-
schemata nicht viel besser smd. Leider habén wir anhand Ostracoden-Untersuchungen
keine gewichtigen Unterlagen für die Erarbeitimg allgemeiner Richtlinien dér Pliozán/
/Pleistozán-Grenzziehung liefem können. lm Raume dér Grossen Ungarischen Tiefebene
können wir (selbst anliand dér Tiefbohrungsangaben) die untere Grenze des Pleistozáns
nicht anderswo ziehen, als oberhalb dér fossilleeren bunten Toiie.



AZ EPLÉNY KÖRNYÉKI BAUXIT

DR. BÁRDOSSY GYÖRGY*

(15 ábrával, i táblázattal)

összefoglalás: Eplény közelében két kis bauxitlencse ismeretes. Részletes feldol-

gozásuk mindmáig nem történt meg. Ezt a hiányt kivánjuk pótolni a régi kutatási adatok
összegyjtésével, helyszíni vizsgálatokkal egybekötött részletes anyagvizsgálattal és gene-
tikai értékeléssel.

A kutatások története

Az Eplény környékén lév bauxitkibúvásokra V e 1

1

y I . figyelt fel elször, aki a 20-as évek
közepén a területet zártkutatmányi körökkel lefedte, majd ,,István” és ,,Dezs” elnevezéssel két bánya-
telket is adományozott a zirc— veszprémi vasútvonal két oldalán (i. ábra) és néhány kutatóaknát is

mélyittetett.

1927. I. i-én a Magyar Áll. Szénbánya R. T. a területet opciós szerzdés alapján átvette és rend-
szeres földtani kutatást indított. Ezt Vadász E. és Kormos T. irányították és az eredményekrl
kéziratos vállalati jelentésekben számoltak be (Vadász 1927). A két bányatelek területén 20, 50, ill.

100 méterenként kézifúrásokat méljntettek. 1927. IV. 30-ra lezárult a kutatás, melynek során 63 kézifúrás
készült el. Tisztázták a bányatelkeken lev két bauxitlencse rétegtani helyzetét, kiterjedését, települési

módját. A bauxitmintákból i méteres szakaszonként vegyelemzések készültek. Ezek alapján kiszámították
a bauxit minségét és a készleteket. A bauxit összmennyisége az északi I. számú lencsében 680 000 t,

a déli II. számúban 233 000 t, összesen 913 000 t-nak adódott. Ennek azonban csak egy töredéke bizonyult
bányászatra alkalmas minségnek; az I. lencsében 1600 t, a II.-ben 23 000 t, összesen 24 600 t. Ezek
az eredmények a várakozástól messze elmaradtak, ezért a MÁK beszüntette a kutatásokat és a területrl
lemondott.

A bauxitkonjunktúra növekedésével 1929-ben Velthy mégis feltárta a fentemlitett két kis

bauxitlencsét. Az 1929. V.— X-ig tartó idszakban 6 200 t bauxitot termelt ki és szállított el a Königshofer
Zementfabrík német cégnek. Vadász E . 1929. X. ii-i kéziratos jelentésébl kitnik, hogy V e 1

1

y
30000 t bauxit szállítására vállalt kötelezettséget min. 51% AljO, és max. 8% SiOj minségi alapon.

A két kis külfejtésben már 1930-ban beszüntették a termelést, részben a bauxit gjvnge minsége,
részben a kialakuló nagy gazdasági válság hatása alatt. Bár a külfejtések fala az évtizedek során részben
beomlott, mégis jó lehetséget nyújtanak még ma is a bauxitösszlet felszíni tanulmányozásához.

1935-ben Telegdi Roth K. az Északi Bakony fejldéstörténetének vizsgálatával kapcso-
latosan röviden foglalkozik az eplénjü bauxit rétegtani és tektonikai helyzetével. G. de W e i s s e mono-
gráfiájában (1948) röviden ismerteti az eplényi bauxit települési viszonj-ait és négy bauxitminta vegy-
elemzését is közli. Vadász E. ,,Bauxitföldtan” cím könyvében (1951) eplényi bauxit genetikájára

vonatkozóan észrev'ételeket közöl.

1950—1962 között e két kis bauxitlencsétl ÉNy-ra es területen mangánérckutató fúrások

mélyültek. Több fúrás harántolt bauxitot. 1964-ben a 1VL4.FI támogatásával a két régi külfejtésben négy
kutató bevágást létesítettünk, melynek anyagán részletes ásványkzettani vizsgálatokat végeztünk.

Települési viszonyok

Az elfordulás a Papodhegy—Nagymagyal—^Tés vonalában húzódó felstriász

dolomit- és mészkösszlet északi peremén helyezkedik el. A két bauxitlencse fekvje

dachsteini tipusú alsóliász mészk. Vadász E. 1927-es jelentése szerint az I. (,, Ist-

ván”) lencse 200 x 250 m, a II. (,,Dezs”) lencse pedig 100x80 m kiterjedés. A lencsék

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1965. október 27-i eladóülésén.
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települési formáját hat földtani szelvényen szemlélteti. A bauxit legnagyobb vastagsága

az I. lencsében 13,2 m, a Il-ban 18,6 m. V a d á s z E. számítása szerint az I. lencse

átlagos vastagsága 7,7 m, a Il-é 13,6 m. Tehát a kisebb kiterjedés II. lencsében majd-
nem kétszer olyan vastag a bauxit, mint az elsben. A I. lencsében a bauxit felszíne

néhány fokos lejtéssel Ny—DNy irányban dl. A lencse DK-i sarkában a dlésszög
10—i5°-ig növekszik. A II. lencsében a baixxit felszíne ugyancsak Ny—DNy-i dlés,
a dlésszög 10° alatti.

/. lencse i/30

II. lencse

1/31 1/20 vasút

j[~]

I. ábra. Az eplényi I. és II. bauxitlencse földtani szelvényei ^szerkesztette Vadász E. 1927). Jel
magyarázat: i. „Triász dachsteini mészk”, 2. Bauxit, 3. ,

.Pleisztocén fedrétegek”

Fig. I. Profils géologiques des lentilles I. et II., construits pár E. V a d á s z, en 1927. E é g e n d e

I. Calcaire duTrias du type ,,Dachstein”. 2. Bauxite, 3. ,,Couche du tvit pleistocéne”

A bauxit közvetlen fedje az I. sz. lencsében középseocén agyag, agyagos homo-
és márga. Ezeket Kopek G . 1965-ben két mesterséges bevágással feltárta és szelvé

nyezte. Vizsgálatainak eredménye szerint a közvetlen fedrétegek a felslutéciai alemelet

Nummulites perforatus-os szintjébe (X. rétegtani szint) tartoznak (Kopek G. szóbeli

közlése)

.

A II. sz. lencsében, még ersebben lepusztulva, 0,5—1,0 m vastagságban ugyan-

csak megtalálhatók a középseocén homokos agy-ag fedrétegek. A felszínt pleisztocén

homokos lösz és lejttörmelék borítja. A fedrétegek összvastagsága az I. lencsében

3—II m, a Il-ban 1,5—ii m.
A mangánérckutató fúrások az I. lencsétl 500 m-re ÉNy-ra ugj-ancsak kimutatták

a bauxit jelenlétét. ÉNy—DK-i irányban elnyúlt 3 km hosszú és 500 m széles tekto-

nikus árok húzódik itt, melyet DNy-fell Uász, ÉK fell felstriász képzdmények fel-

színi kibúvásai határolnak (2. ábra). A bauxit 9 fúrásban jelentkezett az árok DNy-i
peremén 40—60 m, tengelyében 130—170 m mélységben. Vastagsága az E—41. sz.

fúrásban 7,5 m, az E—33 sz.-ban 5,6 m, a többi hét fúrásban 0,2—2,5 m. A következk-

ben III. sz. lencsének nevezzük. A fekv a DK-i részben alsóhász mészk, az ÉNy-i

részben kréta korúnak tartott, áthalmozott, agyagos, törmelékes mangánérces összlet.

A fed középseocén rétegösszlet az egész árok területén összefüggen nyomozható

és maximálisan 50—60 m vastagságú. A vörös, pizohtos bauxitra, illetve bauxitos agyagra

6 Földtani Közlnj’
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2. ábra. Az eplényi bauxitelöfordulás földtani térképvázlata (Sz. Drubina M. felvétele alapján)

Jelmagyarázat: i. Felsötriász, 2. Jura, 3. Bauxit: a) felszíni, b) felszín alatti, 4. Középsöeoceu,

5. Xeogén és pleisztocén, 6. Törésvonal, 7 - Mangánérc kutatófúrás, 8. Bauxit és bauxitos agj^ag vastagsága

g. Bauxitlencsék száma

Fig. 2. Carte géologique du gisement de bauxite d’Bplény. (Aprés le lévé de Sz. Drubina M.) B é -

g e n d e : i. Trias supérieur, 2. Jura, 3. Bauxite: a) superficielle, b) subsurface, 4. Eocéné moyen, 5.

géné et Pleistocéne, 6 . Faille, 7* Sondage du minerai de manganése, 8 , E’épaisseur de la bauxite et de

l’argile bauxitique, 9. Nombre des lentilles de la bauxite
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elbb szürke pirites bauxitos agyag települ. lízt éles határ nélkül szürke pirites, kszén-
zsinóros agyag illetve agyagiiiárga követi, mely alsó részén 0,5—3 cm átmérj vörös
bauxittörmeléket zár magába. Felfelé a bauxittörmelék csakhamar kimarad, a ])irittar-

talom csökken és sekélytengeri-partközeli homokk-, agyag- és márgarétegekbl álló

rétegsor adja a magasabb fedt. KNy-felé haladva a nummuliteszes mészk és a középs-

ZNy DK Vájvég 1961. X. 3.

3. ábra. A bauxit és az áthalmozott mangáiiérces összlet helyzete az eplényi mangánbányában (Vecser-
nyés G y. vágatszelvényei az V. ereszke irányvágatában). Jelmagyarázat: i. ,,Hierlatz”
típusú alsóliász mészk, 2. Áthalmozott mangánérces összlet, 3. Barnásvörös bauxitos agyag és agyagos

bauxit, 4. Szürke pirites agyagmárga, legalul bauxitos
Fig. 3. Position de la bauxite daiis la mine du minerai de mangancse rcmenié d’Eplény. (Profils construits
pár Gy. Vecsernyés dans la galerié de la décendrie No. V. de la mine.) I, é g e n d e : i. Calcaire
du Lias inférieur du type ,,Hierlatz”, 2. Minerai de manganése rcmanié, 3. Argile bauxitique et bauxite

argileuse, rouge-bnm, 4. Mame argileuse grise pyriteuse, en bas bauxitique

eocén legfels szintjei is megjelennek. Azonban a rétegösszlet felseocén rétegeket nem
tartalmaz. Az eocén felett 10—140 m vastag homok-, kavics- és agyagrétegekbl álló

alsóhelvéti (oligocén?) összlet következik. A felszint 0,5— 7 m vastag pleisztocén homo-
kos lösz boritja.

A fúrási rétegsorokat megersíti Sz. DrubinaM. szelvénye, mely az eplényi mangánbánya
DK-i mezjének egyik vágatában feltárt bauxitos összletet ábrázolja (1963. kézirat). Itt a bauxit fekvje
az áthalmozott mangánércösszlet, mely sárgás, barnás, vöröses agyagba ágyazott 0,2 — 1,5 cm-es fekete,

oxidos mangánérctörmelékböl áll. A bauxit éles határral, egyenetlen felülettel települ a mangános összletre.

Ezt S z. D r u b i n a M. eróziós diszkordanciaként értelmezi. A bauxitra fokozatos átmenettel szürke
pirites bauxitos agyag, majd szenes agyag települ.

Vecsernyés G y.-nek a bánya V. ereszkéjében felvett szelvényei szerint is a középseocén
szürke pirites agyagmárga közvetlen fekvjében helyezkedik el a barnásvörös sárgaeres bauxit és bauxitos
agyag. Fekvje hol az áthalmozott mangánérces összlet, hol a barnásvörös és sárga tzktörmelékes agyag
(3. ábra). Cseh Németh J. (1967) szerint: ,,Az áthalmozott mangánösszlet a fels részén hullámos
elszínen bauxitos agyagba megy át.”

Ásvány-kz ettani felépítés

A három bauxitlencsébl részben szelvényszeren, részben típusos bauxitfajtánként gyjtött
7& bauxitminta mennyiségi ásványos összetételét kvantitatív röntgenográfiai fázisanalízissel határoztuk

meg (Bárdossy 1966), melyhez 175 röntgendiffraktométeres felvételt készítettünk. Ezt 4 infra-

vörösabszorpciós felvétel, 2 DTA felvétel, 5 derivatogram és 6 elektronmikroszkópos felvétel egészítette ki.

Az utóbbiak elkészítéséért Á r k o s i Klárának ezúton mondok hálás köszönetét.

A három bauxitlencse kzettani felépítése hasonló (4. ábra). Alsó részük tégla-

vörös bauxitos agyagból és agyagos bauxitból; középs részük téglavörös sárgafoltos

bauxitból áll. A bauxittest legfels i—2 métere a III. lencsében szürke bauxitos agyag

sok pirittel. Az I. és II. lencsékben legfelül lüa, okkersárga és rózsaszín agyagos bauxi-

tot találunk, melyben sok sötétvörös és fekete vas, illetve mangándús konkréció talál-

ható. Ezek eredetileg ugyancsak piritesek voltak és utólagos epigenetikus oxidáció

révén nyerték el jelenlegi összetételüket és színüket.

Az I. lencsébena fekv mészk felszínén 2—3 cm vastag, közepesen kemény

kéreg található. Ez legalul szürkésfekete, majd finoman váltakozó sötétszürke és fehér

rétegek következnek. Felfelé a sötétszürke rétegek fokozatosan kimaradnak. A kéreg

6*
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átlagos összetétele: 74,1% gibbsit, 4,2% bhmit, 8,2% Uthiophorit és todorokit, 12,0%
kaolinit, 0,6% anatáz. Fehér részei túlnyomóan gibbsitbl állnak, a sötétszürke

rétegekben \nszont a Uthiophorit Lio Mn| + Alg Mnfg+ O35 • 14 H ,0 dúsul, keve-

sebb todorokit kiséri — (]NIn- +, Ba, Ca)
^

• Mn| + MujY O33 • 8 H,0 — . Kevés meta-

///. lencse I. lencse II. lencse

4. ábra. A bauxitlencsék kzettani felépítése. Jelmagyarázat: III lencse: i. Jlárga, szürke,
pirites — felsölntéci alja, 2. Agyag, sötétszürke, pirites, kszénzsinóros — lutéci, 3. Batrxitos agyag szürke,

pirites, 4. Bauxit, rozsdavörös, kemény, kevés pizolittal, 5. Agjmgos bayxit, majd bauxitos agj-ag, tégla-

vörös, pelitomorf szövet, alul 1—2 cm-es mangánérc darabokkal, 6. Áthalmozott mangánérc, vöröses,

barnás agyagos alapanyagba ágj’azott oxidos Mn-érc törmelékkel, 7. Mészk, rózsaszín — alsóliász,

I. lencse: i. Homokos lösz — pleisztocén, 2. Agyag, agyagos homok, sárga, rétegzett — lutéci, 3. Bau-
xitos agyag, agyagos bauxit, lila, okkersárgr, núspiros, kemény, 4. Bauxit élénk téglavörös feketefoltos,

igen keménj’, 5. Bauxit, téglavörös, pelitomorf szövet, kevés pizolittal, 6. Bauxit, az elzvel azonos,
de több cm-es kemény, pizolitos bauxitkavicsokkal, 7. Agyagos bauxit, alatta bauxitos agj’ag, téglavörös,

pelitomorf szövet, 8. Gibbsites. mangános kéreg, 9. Mészk, lilás rózsaszín, alsóliász; II. lencse :

I. I/Cjttörmelék, nagy eocén mészkkavicsokkal — pleisztocén, 2. Agyag, homokos, sárga, rétegzett —
lutéci, 3. Bauxitos agj-ag, rózsaszín, 4. Hematitos bauxitos agyag, püspöklila, sok sötétvörös konkréció-
r’al, 5. Agyagos bauxit, lila, porózus, apró lilásvörös konkréciókkal, 6. Agyagos bauxit, lila, porózus, sok
nagy cs alakú konkrécióval, 7. Agyagos bauxit, halványlila, igen porózus, 8. Bauxit, téglavörös, sok
sárga folttal, pelitomorf szövet, 9. Bauxit, fakó rozsdavörös, pelitomorf szövet, 10. Agjmgos baiixit,

téglavörös, 1 — 2 cm-es kemény bauxitkavicsokkal, 11. Bauxitos agyag vörösbama, laza földes, 12. Kalcitos
bauxitkéreg, 13. Mészk, lilás rózsaszín — alsóliász

Fig. 4. Constitution pétrograpliique des trois lentiles. hégende: hentille III.: i. Marne grise

pyriteuse — base du Butétien supérieur, 2. Argile gris foncé, pyriteuse á lits ligniteux — Butétien, 3. Argile

bauxitique gris pyriteuse, 4. Bauxite rousse, dure avec peu de pisolithes, g. Bauxite argileuse, argile bauxi-
tique rouge-brique, de structure pélitomorphe, en bas avec des débris de minerai de manganése (i á 2 cm
de diamétre), 6. Minerai de manganése remanié, débris du minerai oxg-dé englobés dans une matrice argi-

leuse rouge, 7. Calcaire rose — Bias inférieur; Bentille I.:i. Boess sablonneux — Quatemaire, 2 . Argile,

argile sableuse jaune stratifiée — Butétien, 3. Argile bauxitique, bauxite argileuse violette, jaime, rouge,

rose, dure, 4. Bauxite rouge á taches noires, trés dure, 5. Bauxite rouge de structure pélitomorphe avec
peu de pisolithes, 6. Mérne bauxite avec des galets (á dimétres de quelques cm) d’une bauxite pisolithique

dure, 7. Bauxite argileuse en bas argile bauxitique, rouge brique, de structure pélitomorphe, 8. Crote
grise gibbsitique avec lithiophorite, 9. Calcaire rose violet — Bias inférieur; Bentille II.: i. Éboulis

á gros galets de calcaire eocéne — Quatemaire, 2. Argile sableuse, jaune, stratifiée — Butétien, 3. Argile

bauxitique rose, 4. Argile bauxitique, hématitique violette, á beaucoup de concrétions fermgineuses, rouge
foncé, 5. Bauxite argileuse lilas, poreuse, avec des petites concrétions rouge violet, 6. Bauxite argileuse vio-

lette á beaucoup de grandes concrétions tubiformes, 7. Bauxite argileuse violet clair, trés poreuse, 8. Bauxite
rouge brique á beaucoup de taches jaunes, 9. Bauxite, roux pále de stmcture pélitomorphe, 10. Bauxite
argileuse rouge brique á galets de bauxite dure (i á 2 cm), ii. Bauxite argileuse rouge bmn, friable terreuse,

12. Crote calcitique, 13. Calcaire rose lilas — Bias inférieur
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5.

ábra. Pelitomorf szövet vörös bauxitba ágyazott kemény,
pizolitos bauxitkavics. I. bauxitleucsc

Fig. 5. Gálét d’iine bauxite pisolithique, dure, englobée dans la

bauxite pélitomorphe. IvCntille I.

6

.

ábra. Kettévágott bauxitkavics. Világospiros alapanyag-

ba ágyazódó sötétvörös és bamásfekete pizolitok, oolitok

Fig. 6 . Gálét de la bauxite pisolithique coupée en deux.

Pisolithes et oolithes, rouge foncé, et brun noir englobés
dans une matrice rouge clair

!

7.

ábra. Pizolitos bauxitkavics polírozott átmetszete.

I Helyenként eltört és koptatott pizolitok látszanak

[ Fig. 7. Section polie d’vm galet de bauxite pisolithi-

Y que. Pár places á pisolithes cassés et roulés
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halloysit is elfordul. Vékonycsiszolatban jól kivehetk az átlagosan 2—7 n nagyságú
gibbsit szemcsék és a rétegszeren elhelyezked 50—100 fi széles és 500 fi hosszú, hullá-

mos körvonalú, fekete mangánkiválások. A kéreg epigenetikus folyamatok révén kelet-

kezhetett. Új láncszemként egészíti ki a Cserszegtomaj, Nyirád, Halimba, Szc, Iszka-

szentgyörgy és Püisvörösvár bauxitelfordulásain a fekv határán talált hasonló kérge-

zdések sorát (Bárdossy 1961).

A baindttest ásványos összetételének függleges irányú alakulását az i. kézi-

fúrás (1927) Vadász E. által gyjtött 9 mintája szemlélteti:

I. táblázat — Tableau I.

Ásvány
Bh-
mit,

%

Gibb-
sit,

%

Diasz-
pór,

%

He-
matit,

%

Goe-
thit,

%

Ana-
táz -f

rutil,

%

Kao-
linit,

%

Su-
doit,

%

Kal-
cit,

%

bi-
thio-

pho-
rit,

%

I. m 30.5 23.5 19,0 4,7 2,4 13,5 6,4
2. m 32,9 30,7 — 20,1 5,4 2,2 6,5 — 2,2 —
4. m 25,5 40,3 _ 18,0 5,7 2,6 6,7 — 1,2 —
5. m 27,5 34,6 — 19,0 5,8 3,2 8,7 — 1,2 —
6. m 26,9 35,1 — 19,2 6,8 2,8 8,1 — I,I —
7. m 26,3 39,5 — 18,7 7,4 2,3 5,3

— 0,5 —
8. m 23,8 34,1 2,0 15,9 6,3 2,4 15,5 — — —
9. m 23.6 31,1 2,4 16,8 6,6 2,5 17,0 — — —

II. m 25,8 22,6 2,0 13,7 7A 2,4 18,1 4,5 3,5

A bauxit tehát gibbsites-bhmites felépítés, a szelvény legalján és tetején a bhmit
némi túlsúlyával. A szelvény alján kimutatott diaszpór azért figj-elemre méltó, mert

eddig csak Xézsa, Xagyszál és Xagyharsány bauxitjában találtuk. A hematit és

g o e t h i t aránya alulról felfelé haladva fokozatosan a hematit javára tolódik el: alul

65, felül már 80% -át teszi ki a két ásvány összesített mennyiségének. A titán ásván3'ok

kb négyötöde a n a t á z, egj’ötöde r u t i 1 . Ez az aránj’^ kis eltérésekkel az összes eplényi

bauxitfajtára érv'énj^es. A lefelé csökken k a 1 c i ttartalom a fed fell történt másod-

lagos kalcitkiválásra enged következtetni. Ugj'ancsak másodlagos kiválásnak tekint-

jük a szelvén}' alján kimutatott kevés lithiophoritot.
A külfejtés alján téglavörös, pelitomorf szövet bauxit látható, i—25 cm nag}'-

ságú kerek vagy tojásdad alakúra koptatott bauxitka\dcsokat találunk benne, meh’ek

pizohtos szövete lényegesen eltér a kömj-ez pehtomorf bauxittól (5. ábra). Az egj'ik

pizohtos bauxitka'vncs és a körülvev barmit ásvánj'os és vegyi összetétele:

pelitomorf pizohtos
bauxit, % bauxitkavics, %

Bhmit 38,0 36,0
Gibbsit 29,0 29,2
Diaszpór 2,0 3,0

Hematit 16,0 25,8

Goethit 4,0 2,0

Anatáz -f- rutil 2,3 2,4

Kaolinit 7,7 I,I

AUO3 -. .. 55,97 52,58
SiO, 3,62 0,51

Fe.Oa 19,49 26,88

FeO 0,19 0,85

TiO, 2,28 2,39
MgO 0,04 0,03

CaO 0,19 0,26

Xa,0 0,00 0,09
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pelitomorf pizolitos

bauxit, % bauxitkavics, %
Kjü 0,00 0,00
MnO 0,20 0,00
P.O5 0,19 0,08
S 0,00 0,10
COj 0,00 0,00

+ H.O 17,40 16,47
— H.O 0,52 0,60

(A vegyelemzést készítette: Dr. Simó Béla.)

A bauxitkavicsban több a hematit és kevesebb a kaolinit, a hematit/goethit arány pedig eltolódott

a hematit javára (80/20-ról 93/7-re). A kavicsok ásványos összetétele nem állandó: egyesekben 5 — 10%,
másokban 15 — 20%-ign a kaolinit, némelyikben pedig teljesen kimarad a gibbsit.

Kémiai tekintetben a bauxitka\'icsokat a környez bauxitnál nagyobb FejOg'

FeO, CaO, Na,0 és S tartalom jellemzi.

A bauxitkavicsok kettévágott, polirozott felületén jól látható, hogy alapanyagnk

világos rózsaszín, benne srn egymás mellett helyezkednek el a sötétvörös és feketés

barna pizolitok (6. ábra). Ezek többnyire 2—4 mm átmérjek, kerek vagy ovális ala-

kúak; elfordulnak azonban töröttek, st koptatottak is (7. ábra). Ebbl arra következ-

tetünk, hogy kialakulásuk után szállításon, áthalmozódáson estek át. A pizohtok bel-

seje eg>’nem, többnyire gélzsugorodási repedések járják át ket, amit bhmites-gibb-

sites anyag tölt ki. A kavicsok vékonycsiszolati vizsgálata során derült ki, hogy a pizo-

litok közötti alapanyag 0,05—0,5 mm átmérj koncentrikusan gömbhéjas felépítés

ooUtok halmazából áll. Ezek többnyire \dlágosabbak az alapanyagnál, bár némelyikük

sötétbarna központi mag körül alakult ki. Egyes pizolitok bels, kissé világosabb részén

ugyancsak találtunk hasonló oolitokat. E kavicsokon kivül ilyen ,,pizolitos —
mikro-oolitos” szövet bauxitot a három eplényi bauxitlencsében sehol sem

találtunk.

Az elektronmikroszkópos felvételek szerint az eplényi vörös pelitomorf bauxit

átlagosan 0,3—0,5 [j, szemnagyságii. A szemcsék többnyire pszeudohexagonális-lemezes

kifejldések (8. ábra). A bauxitka\dcsok némileg finomabb — 0,2—0,4 ^ nagyságú —
szemcsékbl állnak (9. ábra). A szemcsék többnyire szabálytalan körvonalúak, csak

elvétve látható néhány oszlopos, vagy ts megjelenés ásvány.

Mikromineralógiai vizsgálatokat végeztünk az átlagos pelitomorf vörös bauxit

és a pizolitos bauxitkavicsok anyagán. A minták rendkívül nehezen táródtak fel; hat

héten át vízfürdn 60—70°-on io%-os sósawal kezeltük ket, 3—4 naponként leisza-

polva róluk a fellazult részeket. A savban könnyen oldódó ásványok (pl. apatit) kioldód-

tak, a keresett ásványok túlnyomó többségét azonban ez a kezelés nem támadta meg

Pelitomorf Pizolitos

bauxit, db kavicsok, db

Kvarc 7t 67
Muszkovit 8 I

Turmalin 4 t4

Diopszid 3
—

Rutil 3 9
Cirkon i 4
Korund — 2

Ilmenit — i

Pirit 10 2

60 — 200 li frakció meny-
nyisége

100

0,027%

100

0
,
011%
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8.

ábra. Vöröspelitomorfbaiixit elektron-
mikroszkópos felvétele. II. bauxitlencse

( Á r k o s i K. felvétele)

Fig. 8. Bauxite rouge pélitomorphe vue
au microcope electronique. I<entille I.

(Photo: KI. Ár kosi)

9.

ábra. Pizolitos bauxitkavics anyagának
elektronmikroszkópos felvétele. I. bauxit-
lencse (Ár kosi K. felvétele)

Fig. 9. Matiére des galets pisolithiques vue
au microscope electronique. Kentille I

Photo: K. Ár si)

10.

ábra. Húspiros rózsaszínfoltos alunitos
bauxit. I. bauxitlencse
Fig. 10. Bauxite alunitique rouge átaches
rose clair. I,entille I.
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A diagenetikus eredésü pirít kivételével a szemcsék mindkét múltában allotigé-

nek. A bauxitkavicsokban jóval kevesebb az allotigén ásványszemcse, mint a pelitomorf

bauxitban; maguk az ásványok is jóval koptatottabbak.

A bauxittest legfels részén igen kemény, vajszín, okkersárga, narancssárga, húspiros és lilás

bauxitfajták találhatók. Ez az ún. fels bauxitövezet. Ezt a bauxitot a bányászkodás során nem szállítot-

ták el, hanem a külfejtés szélén külön hányóba hordták össze. Az egj’-ik vajszín banxittömb összetétele;

44.8% gibbsit, 14,3% bhmit, 5.4% goethit, 17,7% kaolinit, 11,7% sudoit, 3,0% anatáz és rutil, 3,1% kalcit.

Az átlagos téglavörös bauxittal szemben az összes vas goethithez kötött. Úgj'anakkor a böhmit/gibbsit
arány ersen eltolódott a gibbsit javára: 24/76.

Ugyanitt olyan húspiros rózsaszínfoltos tömböt is találtunk, melynek (10. ábra) vörös részei

23.7%. a rózsaszínek 45,5% káliumalunitot tartalmaznak. A kémiai elemzés is alátámasztja ezt:

vörös foltok K.O 2,50% XajO 0,20%
rózsaszín foltok K ,0 4,80% Xa,0 0,37%

(Elemz: P o s g a y n é.)

Ez a bauxit is gibbsites-bhmites, a vörös részekben sok hematittal és kevés goethittel. Az alunittal
együtt 1—2% cölesztint (SrSO,) is kimutattunk, amit a röntgenspektrográfos elemzéssel igazolni is

tudtunk (rózsaszín foltokban 0,62%, vörös foltokban 0,35% SrO). Ugyanakkor az átlagos vörös bauxit-
ban csak 0,03—0,04% SrO-t találtunk. Az alunit a pirít epigenetikus oxidációja során jött létre.

A bauxittest legfels részén élénk téglavörös, fekete foltokkal tarkított kemény bauxittömbök is

a lálhatók. Ilyen bau.xitfajtát eddig egyetlen hazai elforduláson sem láttunk. Ásványos összetétele:

Vörös részek, % Fekete foltok, %
Bhmit 10,2 8,8

Gibbsit 35,8 25,2
Hematit 19,7 16,7
Goethit 6,0 4,7
Anatáz 4- rutil 2,2 1,4
Kaolinit 14,1 8,3
Sudoit 5Ó
Eithiophorit — todorokit — 29,4
-\lunit 2,0 —

A vörösszm részek a fels övezet bauxitfajtáival megegyez összetételek. Az
alunit itt is jelen van, ami arra utal, hogj’ kis mennyiségben a fels övezetben általános

elterjedési!. A fekete foltokban Uthiophorít dúsul kevés todorokit kíséretében, st bizony-

talanul kevés kríptomelán jelenléte is valószínsíthet.

A II. lencse kzettani és ásványos felépítését típusszelvénybe összefoglalva

a II. ábrán mutatjtik be.

Azon a néhány ponton, ahol a fek\’ mészk felszíne hozzáférhet volt 1 — 3 cm vastag, kemény
vörösbama kérget figyeltünk meg.

Belseje apró üregekkel átjárt, melyek felszínén néhány tizedmilliméter nagj-ságú kalcitkristálj'ok

ülnek. Ásványos összetétele: 9,5% gibbsit; 8,6% bhmit; 7,9% hematit; 3,9% goethit; 1,2% rutil -f anatáz;

15,1% kaolinit; 4,0% lithiophorit és todorokit; 49,8% kalcit. Ez a kéreg tehát egészen más, mint az I. len-

csében a fekv határán talált gibbsites-mangános kéreg, tulajdonképpen kalcittal átitatott és cementált
agyagos bauxit.

Felette puha, földes porhanyós bauxitos agyag, majd világos téglavörös agj'agos bauxit követ-
kezik. A szelvény alsó szakaszán az elválási lapokon szürkésfekete pettyek figyelhetk meg, melyekben
feldúsul a három már említett mangánásvány. A fekv közelségét kevés kalcit is jelzi (i i . ábra, 1 1 . szakasz).

A bauxitban elvétve közel cm nagyságú, szabálytalan alakú, kemény fakóvörös konkréciók találhatók'

Az egyik konkréció összetétele: 56,5% gibbsit; 7,0% bhmit; 2,7% diaszpór; 6,8% kaolinit; 18,5% hematit.

4,5% goethit; 1,6% anatáz -
1
- rutil; 1,6% lithiophorit -f todorokit; 0,8% kalcit. A konkrécióban tehát

nem a vasásványok, hanem a gibbsit dúsul.

A bauxittest középs és fels harmada téglavörös bauxitból áU, amit a fels 2—

3

m-ben sok okkersárga folt tarkit (ii. ábra, 8. szakasz). Az I. lencséhez hasonlóan ez a

bauxit is gibbsites-bhmites, st a szelvény alsó felében néhány % diaszpórt is tartalmaz.

A f különbség az, hogy itt a kaolinit mellett majdnem ugyanannyi sudoitot talál-

tunk. A bauxit némileg lazább, porhanyósabb az I. lencse anyagánál. Pelitomorf szövet
és csak elvétve tartalmaz az alapanyagnál sötétebb szín pizoHtokat. A vékonycsiszo-
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lati vizsgálat szerint a finomdiszperz alapanyagban kolloid vaskiválások „fluidális”-

szövetre emlékeztet elszínezdéseket okoznak. Néhány 700—1000 fi nagyságú, az

alapanyagnál \-ilágosabb oolit is megfigyelhet. Jóval gyakoribbak a szabadszemmel nem
észlelhet 50—200 fi nagyságú, egynem, sötétbarna szemcsék. Többnyire szabálytalanul

ötszögletes körconalúak. Oxidálódott piritszemcséknek tartjuk ket.

a fo[ZZ] 77CÜ1

II. ábra. A II. bauxitlencse kzettani és ásványtani tipusszelvénye. (A kzettani szelvényben a számok
a 4. ábrán feltüntetett bauxitfajtákat jelzik.) Jelmagyarázat: i. Bhmit, 2. Gibbsit, 3. Diaszpór,

4. Hematit, 5. Jlaghemit, 6. Goethit, 7. Lithiophorit, 8. Kaiéit, 9. Anatáz, 10. Sndoit, ii. Kaolinit

Fig. II. Profil pétrographique et minéralogique tsqjique de la lentille II. (les numéros correspondent á

la légende de la figure 4.). Kégende: i. Bmithe, 2. Gibbsite, 3. Diaspore, 4. Hématite, 5. Maghemite,
6. Goethite, 7. bithiophorite, 8. Calcite, 9. Anatase, 10. Sudoite, ii. Kaolinite

Az I. lencsénél emlitett pizolitos bauxitkavicsokat itt nem észleltük, behet, hogj"^ ennek a kevés

feltárás volt az oka, vagy az, hogy a lencse már kitermelt részében voltak. Csak a szelvény alsó harmadában
találtunk néhány i — 7 cm nagj^ságú kemény bauxitkavicsot, melyek a környez bauxittal azonos szinüek

és szövetek; ásványos összetételük kevésbé agyagos.
Az egyik téglavörös sárgafoltos bauxit vörös és sárgaszin részeit külön megvizsgáltuk:

Vörös részek, % Sárga foltok, %
Bhmit 23,5 30,8

Gibbsit 26,2 30,8

Diaszpór 4,1 3>5

Hematit 13,5 i,4

Goethit 6,6 3,6

Anatáz + rutil 2,7 3.0
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Kaolinit 13,0 21,7
Sudoit 8,6 5,5
Kaiéit 1,8 —

A sárgás részeken a hematit ersen lecsökken, ugyanakkor a hcmatit/goethit arány a goethit javára
tolódik el 67/33-ról 28/72-re. A többi ásvány a diaszpór kivételével arányosan megn()vekedett. A sárgás
foltok szerintünk kési diagenetikus, illetve epigenetikus vaskioldás révén jöttek létre, gyengén savas pH-jú
talajvizek hatására.

A téglavörös bauxit felett hol éles, hol elmosódottabb határral következik a 2—

3

m vastag fels bauxitövezet. Ez lila húspiros és sárga, ersen porózus, pelitomorf szövet
bauxitból és bauxitos agyagból áll. Pizolitokat eg\'általán nem tartalmaz.

A középs bauxitövezettl fokozódó kaolinit- és sudoittartalom, a vasásványok lecsök-

kenése, továbbá a bhmit/gibbsit aránynak a gibbsit felé való eltolódása különbözteti

meg. A fels övezet alján kevés lithiophoritot és todorokitot is kimutattuk. Ahol a bauxit

viszonylag sok hematitot tartalmaz kevés m a g h e m i t e t is találtunk. Ezt a ritka

bauxitásványt a középs és alsó bauxitövezetben egyetlen lencsében sem észleltük.

zz. ábra. Sötét ibolyaszin vasdús konkréciók a fels bauxitövezetben

Fig. 12. Concrétions de couleur violet foncé dans la zone supérieure de la lentille II.

Gyakoriak a fels övezetben a 10 cm-t elér gömbös-vésés, néha csöves megjelenés, kemény,
sötétibolya szin konkréciók (12. ábra). Ritkábban szürkésfekete foltokkal tarkítottak. Az egyik csöves
kifejldés konkréciót részletesen megvizsgáltuk: középs része ibolya szin, szivacsos szerkezet, közepes
keménység (13. ábra). Ezt 5 mm széles sötétlila, kemény sáv veszi körül, melyre éles határ nélkül követ-
kezik a konkréció küls 5 — 8 mm vastag, világosabb lila árnyalatú kérge. Ásványos összetételük:

bels sötétlila küls
szivacsos

rész, %
sáv, % kéreg, %

Bhmit ... 10,6 tS ,7 12,7
Gibbsit ... 16,2 5.9 9,9
Diaszpór 3,9 2,3 —
Hematit 26,8 35,6 35,8
Goethit , . . .

— 2,7 2,7

lycpidokrokit . . . . 2,0 16,4 2,9

Anatáz -é rutil — 1,7 1,9 3,0

Kaolinit 11,5 23,0
Sudoit 5,0 10,0

Alimit — 0,4 — —
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A bels szivacsos rész vegyi összetétele: AljOa 39,70%; SiOj 14,84%; TiOj 1,59%; összes vas
Fe^Oj-ban 28,61%; MnO 0,27%; MgO 0,08%; CaO 0,41%; Na.O 0,28%; K.O o,i7°'o; S 0,16%; COj 0,00%;
P2O5 0,08%; +H2O 12,21%; —HjO 1,29% (elemz: dr. Simó Béla). Itt a legnagyobb az agyagásvá-
nyok és legkisebb a vasásványok mennyisége. Az átlagos eplényi bauxiténál jóval nag\-obb kálium- és
nátriumtartalom lekötésére nem elegend a 0,4% alimit. Felteheten az agyagásványokhoz kötdik,
esetleg csak adszorpció révén. A középs és küls kérget a vasásványok, elssorban a hematit dúsulása
jellemzi. A középs sávban jelents lepidokrokit jelenik meg, de kis mennyiségben a bels és

a küls részben is kimutatható volt. Fepidokrokitot eddig egyetlen hazai bauxitban sem sikerült teljes

biztonsággal kimutatni, st a külföldi karsztbauxitokban is ásványtani ritkaságnak számit. Jóval ritkább
a természetben, mint a goethit; többn5dre lassú piritoxidáció termékeként keletkezik. A jelen esetben is

egy piritgumó — esetleg piritesedett gyökérmaradvány lassú oxidációjával magyarázzuk a konkréció és

benne a lepidokrokit létrejöttét. Jelenlétét a fels övezet több hasonló konkréciójában is kimutattuk,
tehát genetikailag ezekhez kötdik.

Átmetszel

lila kemény kéreg

sófétUta kemény kéreg

világoslila porózus !

agyag
\

sóiétlila kemény kéreg

Illa kemény kéreg

Ásványos összetétel--

3ö ^bóhmit 6i=gibbsit D=diaszpór

L = lepidokrokit

A = anatáz * rotit

G = goethit

Ka = kaolinit Su -sudoit

13. ábra. I,ila csalakú konkréció keresztmetszete és ásvánj-os összetétele

Fig. 13. Section et composition minéralogique d’une concrétion violette tubiforme

Meg%'izsgáltunk egy olyan konkréciót is, melynek vörös vasdús an3-aga szürkésfeketébe megy át
-ísványos összetétele: 8,1% böhmit; 7,2% gibbsit; 2,6% diaszpór; 0,9% hematit; 2,2% goethit; 1,0% lepi

dokrokit; 2,2% anatáz -f mtil; 20,8% kaolinit; 2,6% sudoit; 52,4% lithiophorit > todorokit > kripto-
melán. Vegjü összetétele: AI2O, 32,29%; SiOj 14,82%; TÍO2 2,24%; összes vas FejOj-ban 5,33%; iInO,

30,94%; MgO 0,09%; CaO 0,56%; Na20 0,62%; KjOo,27%;S 0,09%; CO2 o,oo®/o; PjOs 0,02% -f HjO
13,82% (elemz: dr. Simó Béla). E konkréciókat tehát a mangánásványok ers dúsulása, ugyanakkor
a vasásványok elszegényesedése jellemzi. Figyelemre méltó, hogy a lepidokrokit ennek ellenére is kimutat-
ható volt a mintában. A minta nagy kálium- és nátriumtartalma minden bizonnyal a mangánásvánj’okhoz
kötdik, így például a lithiophoritban a lítiumot helyettesítheti. Más szürkésfekete szín konkréciókat
megvizsgálva n fentiekhez hasonló összetételt találtunk 15—60% közt váltakozó mangánásván\-tartalom-
mal, továbbá max. 5%-ot elér lepidokrokittal.

A fels bauxitövezet fels része püspöklila és vajszín bauxitos agj'agból áll. A sötétlila vasdús
konkréciók itt is gyakoriak (ii. ábra, 4. szakasz), többnyire gyökérkitöltésszeren elnjuilt csszer alakúak.
Összetételük megegyezik a fent ismertetettekkel. A bauxitos agyagban találtuk a legtöbb sudoitot (23%)
és itt tolódik el a bhmit/gibbsit arány a legteljesebben a gibbsit javára (8/92). Néhány mintában r—4%
káliumalimitot is kimutattunk. A bauxitos agyag egészen a fed határáig teljesen kvarcmentes. Ezzel
szemben a következ fed eocén tarka agj-ag tetemes mennyiség kvarcot tartalmaz; a kaolinit mellett

az illit is megjelenik és bauxitásványokat nem találunk benne. Bár szabadszemmel nem vonható éles határ
a fels bauxitövezet és a tarka fedagj-ag között, ásványtani összetételük fenti eltérése éles elhatároló-

dásukat jelzi.

A III. bauxitlencsét az Eplény 41. fúrásból származó minták alapján

jellemezhetjük. A bauxit a két külfejtés bauxitjánál keményebb, sötét rozsdavörös

szín, elvétve sárgás pettyekkel. Egynem, pehtomorf szövet, pizolitokat nem tartal-

maz. Az öt, S z . D r u b i n a M . által rendelkezésre bocsátott minta ásványos össze-

tétele feltnen egységes (14. ábra). A bauxittest középs övezetét képviselik. A bauxit

itt bhmitesebb, mint az I. és II. lencsében: az átlagos bhmit/gibbsit arány 68/32.

A hematit/goethit arány is a hematit javára tolódott el, átlagosan 80/20-ra. Sudoit

egyetlen mintában sem volt kimutatható. A bauxitszelvény alján itt is megjelennek a

mangánhidroxid ásványok, st az egyik mintában 4% mangános kalcit is.

A bauxittest alsó és fels övezetérl minták hiányában nem tudtunk ásványtani

vizsgálatokat végezni.
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14. ábra. A III. bauxillencse középs részének kzettani és ásvánr'taui szelvénye. (A kzettani szelvényben
szám a 4. ábrán feltüntetett bauxitfajtát jelzi.) Jelmag 3' arázat; i. Bhmit, 2. Gibbsit, 3. Diasz-

pór, 4. Hematit, 5. Goethit, 6. I,itliiopliorit, 7. Kaiéit, 8. .-\.natáz, 9. Kaolinit
Fig. 14. Profil pétrographique et minéralogique de la partié moyenne de la lentille III. (le numéro correspond
á la légende de la figure 4.). lyégende: i. Bhmithe, 2. Gibbsite, 3. Diaspore, 4. Ilématite, 5. Goethite,

6. Bithiophorite, 7. Calcite, 8. .\natase, 9. Caolinite

7 I I í 0l°o°l

A bauxitpizolitok és konkréciók. Az eplényi bauxit általában

kevés pizolitot tartalmaz: 100 cm^-en átlagosan i—5-öt. Csak a középs övezet fels

részén dúsul a pizolitok száma 50—60-ra. A fels bauxitövezet pizolitokat egyáltalában

nem tartalmaz. Ezzel szemben a pizolitos bauxitkavicsokban 100 cm^-enként átlagosan

650—750, 2—4 mm-es, pizolit van. A pizolitok ásványos összetétele lényegesen eltér az

ket bezáró bauxit átlagos összetételétl:

Téglavörös-pelitomorf bauxit Pizolitos-bauxitkavics

átlaga, % pizolitok, % átlaga, % pizolitok, %
Bhmit 30,3 13,0 36,0 24,1
Gibbsit 26,6 24,0 29,2 10,3
Diaszpór — — 3,0 5,9
Hematit 7,0 13,6 25,8 57,4
Goethit 13,8 39,5 2,0 —
Anatáz + rutil . . 3,0 2,0 2,4 2,3
Kaolinit 9,7 7,9 i,i —
Sudoit 9,6 — — —

Mindkét esetben a vasásványok dúsulnak a többiek rovására. A pizolitok össze-

tétele nem független az ket körülvev bauxittól: a téglavörös pelitomorf bauxitban

34/66 a hematit/goethit arány és pizolitjaiban 26/74. Ugyanakkor a pizolitos bauxit-

kavicsban 93/7, pizolitjaiban pedig loo/o. Másszóval a goethites batixitban a pizolitok

még goethitesebbek, a liematitos bauxitban még hematitosabbak. A pizolitokban tehát

a környez bauxit paragenezise által megszabott vasásványok dúsulnak. Egy ilyen folya-
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mainak leginkább a korai diagenezis szakasza felelhet meg. Összhangban áll ezzel az is,

hogy a pizolitokban kevesebb a kovasav, mint környezetükben és a pizolitos bauxit-

fajták átlagiikban is kevesebb kovasavat tartalmaznak Eplényben, mint a nem pizo-

litosak.

A diagenetikusan képzdött pizolitok mellett kisebb számban olyan törött és

koptatott pizohtokat is láthatimk (7. ábra), amelyek kétségtelenül szállításon estek át.

A többi magyarországi elforduláshoz hasonlóan az eplényi bauxit kialakulását is ismé-

telt áthahnozódás elzhette meg. Ennek során egy-egy leülepedés után a kolloid állapotú

anyagban gyorsan létrejöhettek a pizolitok és megszilárdulva szállítódtak tovább az

újabb áthalmozáskor. Az áthahnozódás alatt a törött pizohtokat vékony goethitkéreg

veheti körül, st össze is cementálhat kisebb oohtokat. így jöhetnek létre a vékonycsi-

szolatokban ritkán elforduló komplex felépítés pizolitok.

A fels övezet teljes pizolitmentességébl arra lehet következtetni, hogy a pirit-

bomlással kapcsolatos epigenetikus folyamatok nemhogy újabb pizolitképzdést ered-

ményeznének, hanem a meglevket is elpusztítják. A piritbomláskor ható kénsavas olda-

tok ugyanis kioldották és átrendezték a fels övezet vastartalmát, fokozatosan meg-
szüntetve ezáltal a hajdani pizolitok körvonalait.

A téglavörös pelitomorf bauxit pizolitjaiban dúsiü fel legjobban a goethit. A
röntgendiffraktograniokon a goethit reflexiók ,,d” értékeinek eltolódását észleltük, ami
izomorf AlOOH beépülést jelez. A behelyettesítést Thiel (1963) diagramjai segít-

ségével számszeren is értékelni lehetett a (130), (m), (021) és (140) reflexiók ,,d”

értékei alapján. Az egyes pizolitokban 9—17%, átlagosan 13% mól. % AlOOH izomorf

helyettesítés adódott ki. Különböz eplényi bauxitfajtákban átlagosan i—5 mól. %
AlOOH helyettesítést találtunk a goethitben.

A pizolitos bauxitka\csok hematitban dús pizolitjaiban hasonló jeUeg reflexió-

eltolódást észleltünk a hematitnál, amibl 2—4 mól. % izomorf AlOOH helyettesítésre

lehet következtetni. Hasonló mérték helyettesítést észleltünk a fels övezet hematitdús

konkrécióiban is. Wefers (1967) laboratóriumi szintézisei alapján ilyen mérv izo-

morf beépülés normál nyomáson és hmérsékleten is elképzelhet. Kísérletei során azt

tapasztalta, hogy izomorf alunnium beépülés mind a hematitba mind a goethitbe els-

sorban nagy vas és kis alumínium koncentráció esetén lép fel. Az A1 koncentráció növe-

kedésével éles határ nélkül megsznik az izomorf elegykristály képzdés és a vas és Al-

ásványszemcsék orientált összenövése észlelhet. Ezért van az, hogy mi is a vasban

legdúsabb mintákban — pizolitokban és konkréciókban — észleltük a legnagyobb A1

beépülést mind a goethitbe, mind a hematitba.

te'

:p

I®

i)'

iit

JH

dl

I

Í3

b

*

Az eplényi bauxit egyik sajátossága a mangán ásványok gyakorisága. A legtöbb mediter-

rán karsztbauxittelepböl ismert fekvömenti kiválásokon kivül mangános dendriteket találunk a bauxit-

szelvény alsó részén a bauxit elválást alapjain és 1—4 mm nagyságú, szabálytalan alakú mangándús
konkréciókat a téglavörös bauxitban. A fels bauxitövezetben több centiméteres mangándús konkré-

ciók gyakoriak, st az I. lencsében egy vörös feketefoltos bauxitfajtát írtunk le, jelents mangándúsu-
lással, amit hazai bauxittelepeinkben eddig még sehol sem észleltünk.

E rendkívüli mangándúsulás valószínleg a közeli eplényi mangánérctelepbl származik, tekin-

tettel annak a bauxitot megelz részleges áthalmozására. A bauxitban mangánérctörmeléket csak a III.

lencse alján találtunk (4. ábra). Ez összhangban van Cseh Németh (1967) megállapításával, ami
szerint az elsdleges teleptl távolodva mind finomabbá válik az áthalmozott érc szeimiagysága. A bauxitba

felteheten kolloid oldatok formájában jntott el a mangán és vált ki konkréciókat alkotva. Az, hogy
a mangándús konkréciók a fels bauxitövezetben a legg>’akoribbak, azzal magyarázható, hogy az eredeti-

leg redukáló Eh-viszonyok között keletkezett, ami a mangán oldhatóságát nagymértékben megnövelte.

Az epigenetikus piritoxidáció során a mangán újra mobilizálódott és a vassal egjditt a konkréciókba

tömörült.
Az eplényi bauxitban lithiophoritot, todorokitot, kriptomelánt sikerült

kimutatni, melyek közül az els a leggyakoribb. Ezt a három ásványt eddig sem a primér, sem az áthalmo-

zott eplényi mangánércbl nem említették. Az oxidos érc manganit, pszilomelán, piroluzit, a karbonátos

B
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a
Ti
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érc rodokrozitot tartalmaz (Cseh Németh igúy). B o u 1 a d o ii és munkatársainak vizsgálatai

(1965) szerint a fenti 3 mangánásvány a laterites mangánércek jellegzetes komponense. A közelmúltban
a guineai lateritben is kimutattuk a lithiophoritot és a todorokitot (Balkay — Bárdossy 1967).
Az eplényi bauxitlencsék felhalmozódásakor a laterittcrületekhez hasonló klímaviszonyok segitették el
a fentemlitett 3 mangánásvány képzdését.

A bauxitásványok. Az eplényi bauxit vegyes böhmites-gibbsites felépítés egészen alá-

rendelt diaszpórtartalommal. A két felszíni bauxitlencse gibbsitesebb jelleg, mint a mélyebben fekv
III. lencse. Az I. és II. lencsében alulról felfelé haladvan a gibbsit aránya a bhmittel szemben és a fels
övezet tetején a legnagyobb. Ezt az eloszlást korábbi megállapításainkkal {1961) összhangban elssorban
redox hatással magyarázzuk. Az alumínium ásvánj-ok egjTnásba való átalakulása tehát a bauxitosodás
befejezdése után is folytatódik a környezet Eh-jától függen, de szerepet játszhatnak ebben a talajvizek

pH-ja és összetétele, mikroorganizmusok tevékenysége és egj'éb ma még ismeretlen tényezk is.

Genetikai következtetések

Az eplényi bauxitlencséktl 5 kin-re KÉK-re fekszik az alsóperei banxitelfor-

dulás. A bauxit fekvje itt felstriász korú dachsteini mészk, fedje pedig felsöapti

muniériás agyagmárga és agyag. F ü 1 ö p J . (1964) rétegtani és sföldrajzi vizsgálata

szerint az itteni bauxit a zirci medence alsókréta tengeri képzdményeinek lieterópikus

fáciese. A bauxit alapanyaga — szerinte — a kréta idszak kezdetén kerülhetett a már
korábban kialakult karsztos térszínre.

15. ábra. Az eplényi és az alsóperei bauxit rétegtani helyzetének ö^zeha^nhtása. J e 1 in a g > a r á z a t .

i?Eösz, 2. Homok, kavics, 3. Márga, 4. Agyag, 5. Bauxit, 6. Athalmozott manganérces osszlet, 7. Mészk,

8. Dolomit
-

Fiz. 15. Comparaison de la position stratigraphique de la bauxite des gisements d’Eplény et d Alsopere.

Víg e n d eT r^ ^ess?2. SaWe, galets, 3. Mame, 4. Argile, 5. Bauxite, 6. Mmerai de manganese remame,

7. Calcaire, 8. Dolomie
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Az eplényi baxoxit nem lehet az alsópereivel azonos korú, mert a III. lencse barrxitja

az áthahnozott mangánérces összletre települ. smaradványok híján ez utóbbi pontos

rétegtani helyzetét még nem lehetett meghatározni. sföldrajzi megfontolások alapján

Cseh Németh J. (1967) alsókréta korúnak, Sz, Drubina M. (szóbeli

közlés) felskréta korúnak tartja. Szerinte az áthahnozódás legkorábban a turoni emelet-

ben indulhatott meg. F ü 1 ö p J . sföldrajzi \dzsgálatait figyelembe véve a mangán-
összlet áthalmozódása mind az alsó, mind a felskrétában lehetséges volt és szerintem

egészen a szenon emeletig tartott. Az eplényi bauxit tehát az alsópereinél fiatalabb,

szenon vagy eocéneleji lehet (15. ábra). Megjegyezzük, hogy Cseh Németh J.
(1967) cikkének 2. ábrájában alsóeocénnek jelzi az áthalmozott mangánérc fedjében
lev bauxitos agyagot és bauxitot.

Az I. lencsében talált pizolitos bauxitkavicsok anyaga lényegesen különbözött az

átlagos eplényi pelitomorf szövet bauxittól. Ugyanakkor makroszkóposán annyira

hasonht az alsóperei Müós-bánya hányóján talált pizolitos bauxithoz, hogy szabad-

szemmel meg sem különböztethet tle. A típusos alsóperei pizohtos bauxit ásványos

összetétele; 34,1% bhmit
; 23.8% gibbst; 3,9% diaszpór; 25,0% hematit; 2,1% anatáz -\-

mtü; kaolinit, ami nagyon hasonht a pizolitos bauxitkavicsok fentiekben

ismertetett ásványos összetételéhez.

Valószín, hogy a pizohtos bauxitka\dcsok, vagy az alsóperei, vágj' vele réteg-

tanilag azonos helyzet, azóta lepusztult közeli bauxittelepbl származnak. Az sem kizárt,

hogy a pehtomorf bauxit egy része az alsókréta bauxit ismételt áthalmozódása után,

eredeti szövetét elvesztve, koUoid iszapként került jelenlegi helyére. Azonban az is való-

szín, hogy nem az alsókréta bauxit az eplényi bauxit egj'etlen kündró anyaga. Hozzá-

járulhatott a közeli és távolabbi környék felszínén fekv alumoszüikátos és karbonátos

kzeteinek málladékanyaga. Erre enged következtetni a pehtomorf bauxitnak e bauxit-

kavicsoknál nagyobb allotigén ásványtartahna. A szenonban és az eocén kezdetén terüle-

tükön uralkodó trópusi-szubtrópusi klímán igen valószínnek látszik e kzetek laterites

mállása. A mállástermékeket és az áthahnozott bauxitkavicsokat idszakos felszíni

^^zfolyások—záporpatakok moshatták össze a térszín mélyedéseibe, elssorban az

Eplénybe áthúzódó ÉNy—DK-i irányú, tektonikusán preformált völgybe. Az eplényi

bauxit ismételten áthahnozott voltára utal az allotigén ásványszemcsék rendkívül kis

mennyisége (0,027%), jóval kevesebb a közeli iszkaszentgj’örgyibauxiténál (V ö r ö s

I . szóbeli közlése).

A trópusi—szubtrópusi klímán a bauxit felhalmozódása után is folytatódott

bauxitosodás. Erre vall a \dzsgált bauxitszelvények vegj-i és ásványos összetételének

szabályos, fokozatos változása. Ahol a fekv karbonátos kzet, ott a jobb kilúgzás ertel-

jesebb kovasa^'talanodást eredményezett (I. és II. sz. lencse), imnt ahol a bauxit az agyagos

áthalmozott ]Mn ércre települ (III. lencse és ISIn bánya). A bauxitosodásnak az alsóeocén

végén megindult süllyedés, a terület elmocsarasodása vetett véget. Ekkor már csak

pirites bauxitos agyag keletkezett a bauxitlencsék legfels részén. A fokozódó süllyedés

azután a középseocén elegyes\’ízi, majd tengeri rétegösszlet leülepedéséhez vezetett.

Az oligocénben és a miocén után az eocén rétegsor egy része lepusztiüt. A felszín közelébe

került I. és II. lencsében oxidálódott a piritesedett fels bauxitövezet és kialakult annak

elzkben ismertetett mai ásvány-kzettani összetétele.

Az eplénj-i területen még további, hasonló rétegtani helyzet bauxitlencsék fel-

kutatására van lehetség elssorban ott, ahol az eocén fedrétegek a bauxitot a lepusz-

tulástól meg^édelmezték. Legreményteljesebbnek az I. és III. lencse közötti terület,

továbbá a tektonikus völgy DK-felé való folj'tatódása látszik (2. ábra).

Befejezésül hálás köszönetét mondok ö r ö s Istvánnak a mikromineralógiai

vizsgálatokhoz nyiijtott értékes segítségéért.
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Le gisemenl de bauxite d’EpIény

DR. GY. BÁRDOSSÁ'

Dans la montagne de Bakony, á 95 km SO de Budapest, se trouvent deux petites

carriéres, dönt la bauxite était expíoitée entre 1929 et 1930. Une troisieme lentille de bau-
xite était découverte pár des forages au NO de ces carriéres, en 1950 (Fig. 2.). La bauxite
des lentüles I. et II. repose sur les calcaires du type «Dachstein» du Lias inférieur, celle

de la lentille III. sur le minerai de manganése, remanié du Crétacé. La bauxite est recou-
verte pár des argiles, des sables et des mames de l’Éocéne moyen. La puissence maximale
de la bauxite est de 13,2 m dans la lentille I., 18,6 m dans la lentille II. et 7,5 m dans
la lentille III. La forme des lentüles I. et II. est représentée pár une série de profils

(Fig. i.)^.

A une distence de deux km au NO du gisement, se trouve une mine dönt le minerai
de manganése se formait dans le Toarcien et qui était partiellement remanié pendant
le Crétacé. La superposition de l’argüe bauxitique sur le minerai de manganése remanié
se voit aussi dans quelques galeries de la mine (Fig. 3.).

La composition minéralogique de 76 échantilíons typiques de la bauxite était

déterminée pár une méthode quantitative diffractométrique (Bárdossy, 1966).

La composition pétrographique des trois lentüles est représentée dans des coupes géné-
ralisantes (Fig. 4.). La majeure partié des lentiUes consiste en bauxite rouge-brique péüto-
morphe, dans laquelle se trouvent des galets de plusieurs centimétres de diamétre d’ime
bauxite fortement pisoUthique (Fig. 5., 6., 7.). La partié supérieure de la lentille III. est

formée pár une bauxite grise, pyriteuse de i á 2 m, en épaisseur. Dans les lentüles I. et II.

eUe est remplacée pár des bauxites roses, violettes et jaunes, formées pár l’oxydation
superficieUe épigénétique de la bauxite grise, pyriteuse.

Au contact de la bauxite et du mur se trouve une crote grise, d’une pnissance
de 2 á 3 cm. Sa composition minéralogique est au moyen: 72% gibbsite, 8% lithiophorite

et todorokite, 12% kaolinite, 4% boehmite, 0,6% anatase. Nous avons trouvé des crofltes

pareüles et encore plus riches en lithiophorite, dans la plupart des gisements de bauxite
de la Hongrie, de plus dans quelques gisements en B'rance (Bédarieux, I,oupian, Pélicon

á Brignoles) et en Gréce (Montagne Ghiona, Anthimos-Distomon, Eleu.sis). Selon notre
avis ce sont toutes des précipitations épigénétiques, provoquées pár l'action géochimique
(surtout: pH et Eh) du mur carbonaté sur les eaux traversant la bauxite vers le bas.

Le grain moyen de la bauxite d’Eplény et de 0,3 á 0,5 fi selon les études sous
microscope électronique (Fig. 8., 9.) La composition minéralogique des lentüles se voit

sur le tableau No. i. et sur les figures ii. et 14. La bauxite est essentiellement boehmito-
gibbsitique. La proportion de la gibbsite augmente dans toutes les lentüles du bas en haut.

Les autres minéraux principaux sont la goethite, l’hématite, la kaolinite et l'anatase.

7 Földtani Közlöny
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Xotons les teneurs relativement élevées de la s u d o i t e dans la lentille II. Dans la zone
supérieure des lentilles I. et II., il y a de concrétions femigineuses, qvii se formaient
probablement le long des ancieunes racines végétales (Fig. 12., 13.), pár l’oxydation
de la pyrite. KUes sont enrichies en hématite eten lépidocrocite, ce demiér étant
trés rare dans les bauxites. Les bauxites hématitiques de la zone supérieure contiennent
quelques pour-cents de magbémite, ce qui est aussi trés rare dans les bauxites.
Certaines concrétions de couleiir noir de la zone supérieure sont enrichies en lithio-
phorite et todorokite. Le mangenése de ces minéraux vient indubitablement
du remaniement du gisement de minerai de manganése d’Fplény. Le manganése a atteint
la bauxite sons fortne de Solutions coUoidales et s’est précipité dans ses pores. Tandis
que le gisement de manganése consiste en manganite, pyrolusite et psilomelane, cette

|

composition niinéralogique est changée dans la bauxite en lithiophorite et todorokite.
Ce changement est dü á la latéritisation, qui a favorisé la formation des hydroxj-des

|

de manganése contenant de ralimiinimn.
La zone supérieure des lentilles contient réguliérement i á 2 pour-cent d’ a 1 u n i t e,

mais en certaines nudiiles de couleur rose-clair elle peut atteindre mérne 45%. Elle est
accompagnée de iá 2% de célestite. L’anah'se en fluorescence X l’a corroboré
pár les valeurs 0,6% de SrO.

Xous avons examiné des pisohthes de différants bauxites et leur matrice pélito-
morphe. Tous les pisohthes sont enrichis en fér, mais l’aspect minéralogique est variable:
tantót goethitique, tantt hématitique. Nous avons trouvé que renrichessement de ces

'

minéraux correspond toujours á la composition minéralogique de la matrice, ainsi il est
déterminé pár ceUe-ci. Far le déplacement des valeurs «d» des minéraux de fér nous avons
pu établier qu’il y a un remplacement isomorphique de A1 Fe, ce qui atteint dans
la goethite 17 mól %, dans riiématite 2 á 4%. La substitution est la plus forte dans
les pisohthes et les concrétions, oü la teneur en fér est la plus élevée, ce qui est bien en
accord avec les études expérimentales de Wefers (1967).

La bauxite d’Eplény s’est fomiée au cours du Crétacé .supérieur (Fig. 15.). A 5 km
NE du gisement, se trouve célúi d’Alsópere, exploité pendant les années de 1939 á 1944.
lei, nous avons trouvé la mérne bauxite pisohthique que cehe á galets de la lentille I.

La composition minéralogique et chimique est aussi la mérne. Nous faisons dériver ainsi-

au moins íme partié de la bauxite d’Eplény pár l’érosion de cehe d’Alsópere. L’áge plus
ancien de ce demier gisement correnpond bien á cette hypothése (Fig. 15.). A l’accumula-
tion de la bauxite ont contribué vraisemblablement les produits de l’altération latéritique

de toutes les roches de la région, se trouvant á la surface au cours du Crétacé supérieur.

Ils ont été transportés pár des eaux superficieUes dans les dépressions de la surface,

surtout dans la vaUée tectonique d’Eplény. I,e remaniement répété de la bauxite est

prouvé pár des pisohthes cassés et brisés. La désihcification a continué aprés le dépót
de la bauxite. Éhe était plus forte la oü le mur est un calcaire karstifié (lentüles I. et

II.), assurant de meüleures conditions de drainage. Au contraire la, oü la bauxite repose
sur le minerai de manganése argileux remanié, la désüicification était insignifiante (len-

tille III. et la mine de manganése).
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ÍROVID KÖZLEMÉNYEK

TERMÉSZETES VATERIT-ELÖFORDULÁS A BUDAI-HEGYSÉGBEN

DR. SZTKÓKAY K. I.-NAC.Y B.*

(i táblázattal)

Közel egy évtizede annak, hogy a magyarországi magnézimuszinitési kísérletekhez

I

felhasznált dolomitok ásvány-kzettani vizsgálata során egyik szerz (Sztrókay,
1956) a porlott kzetanyag Debye-Scherrer felvételén vaterit-nyomokat figyelt meg.

Ez késztette szerzket arra, hogy a kérdéssel újólag foglalkozzanak és említett észlelés

valódiságát ellenrizzék.

így 1965-ben a Budai-hegységi porlott dolomitok rendszeres röntgendiffrakciós

vizsgálata alkalmával a vaterit df,]^| értékeit szerzk újra megfigyelték, de az ásvány iden-

tifikálása a vizsgálati anyagok kvarctartalmának zavaró hatása miatt nem volt egy-

értelm.

A porlott dolomitok kisér ásványainak vizsgálata során a dolomitfelszinen

gyakori ún. szulfátos ki\drágzások ásványtársulásában azonban sikerült a vaterit

I jelenlétét biztonsággal igazolni. Ebben a kisér ásványok (epszomit, hexaedrit, gipsz.

A Budai-liegységi vaterit röntgendiffrakciós adatai

Röntgendiffraktische Angaben von Vaterit im Budaer-Gebirge

I. táblázat — Tabelle I.

Szintetikus vaterit

M c C 0 n n e 1
, J. D. C. (1960)

Természetes vaterit

M c C 0 n n e 1
, J. D. C.

(1960)

Vaterit
Budai-hegység
Tündér-szikla

Vaterit
Pilisvörösvár

dhki I htl dhkl I áhkl I dhti I

4,26 7 002 4,25 n. gy 4,266 k 4,299 k
3.58 10 IIO 3,57 e 3,595 k 3,586 sy
3,30 10 III 3,28 e 3,300 e 3,300 e

2,73 10 II 2 2,728 e 2,744 e 2,728 e

2,33 3 120 — — — — — —
2,23 3 113 — — — — 2,220 k
2,127 3 004 — — — — 2,134 k
2,059 10 302 2,062 k. e 2,061 e 2,066 e

1,856 3 114 1,853 gy 1,858 k 1,846 gy

Becsült intenzitások; n. gy = nagyon gyenge, gy = gyenge, k = közepes, e = ers. A röntgen-

diffraktogramok a M. A. F. I. Röntgenlaboratóriumában készültek (Cu-csö, Ni-szrö, 26 kV, 36 mA).

* Az Ásványtan-geokémiai Szakosztály 1965. március 29-én tartott eladóülésén ismertette

Nagy Béla.

7 *
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kakit, aragonit, magnezit) röntgendiffrakciós vonalai a vaterit reflexiót nem zavarták.

A másodlagos szulfátos társulásban jelenlev vaterit értékeit a mellékelt

táblázat tartalmazza, ahol összehasonlításképpen McConnel (1960) szintetikus és

természetes vateritre vonatkozó adatai is szerepelnek.

A természetes vaterit elfordulásáról eddig kevés adat jelent meg. M a y e r ,

F. K. és W e i n e c k , E. (1932) fiatal gasztropodák vázából, M c C o n n e 1

1

, J. D. C.

(1960) lamitból irt le vateritet.

A vaterit megjelenése a Budai-heg^’ségi porlott dolomitok ásvánjdársaságában

nem meglep, de a szakirodalomban hasonló elfordulás ez ideig nem ismeretes

IRODALOM
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Natürliches Vaterit-Vorkommen im Budaer-Gebirge

DR. SZTRÓK.AY K. I.-NAGY B.

Dér eine Verfasser dieser Studie (Sztrókay, 1956) hat bereits vor einem
Jahrzehnt im Laufe dér mineralogisch-petrographischen Untersuchung dér Dolo-
mitén von Ungam, die den Experimenten dér Magnesiumreduktion dienen sollten auf
dér Debye-Scherrer-Aufnahme des zum ,,Reibsand” mngewandelten Gesteimnaterials
\’aterit-Spuren beobachtet. Diese Tatsache bewegte die \’erfasser, sich wieder mit dieser

Frage zu bescháftigen und die Richtigkeit dér Beobachtimg zu überprüfen.
Im Jahre 1965, im Laufe dér weiteren röntgenanaíytischen Untersuchung 'dér

zum Reibsand umgewandelten Doloniitproben aus dem Budaer-Gebirge, habén die \’er-

fasser den dhkpWert von \'aterit von neuem beobachtet. Die Identifizierung des IMine-

rals war aber infoige dér störenden Wirkung des Ouarzbehaltes im Untersuchungmate-
rial nicht eindeutig.

Wáhrend dér Untersuchmig dér Begleitminerahen, in dér ^linerahen-Assoziation
dér sogenannten sulphatischen Ausblühtmgen, die an dér Dolomitoberfláche háufig sind,

ist es doch gelungen, die Anwesenheit von Vaterit mit Sicherheit nachzmveisen. Die
röntgendiffraktometrischen Dinien dér Begleitminerahen (Epsomit, Hexahydrit, Gips,
Kalkspat, Aragonit, IMagnesit) habén die Reflexionen von Vaterit nicht gestört.

Die djiki-Werte des in dér sekimdáren Assoziation anwesenden Vaterit sowúe ver-

gleichsweise die Angaben von McConnell (1960) bezüglich dér synthetischen und
natürlichen \’aterit, werden in dér beüiegenden Tabelle angeführt.

Es sind nur wenige Angaben über das natürliche ^’orkommen von Vaterit erschie-

nen. M a e r , F . K . und W e i n e c k , E . (1932) habén vöm Geháuse jtmger
Gastropoden, IdcConnell, J. D. C. (1960) von Lamit \'aterit beschrieben.

Das Erscheinen von Vaterit im Budaer-Gebirge, in dér IMinerahen-Assoziation

von umgewandelten Dolomitén ist nicht überraschen, doch ist in dér Fachhteratur
kein áhniíiches \’orkommen bekamit.



KORYNICHNIUM SPHAERODACTYLUM (P A B S T)

A BALATONRENDESI PERMBEN

DR. K ASZAP ANDRÁS*

(i ábrával)

Összefoglalás: A balatoiirendesi permi összletböl néhány éve kikerült lábnyom
,

az összehasonlító vizsgálatok szerint Korynichnium sphaerodactylum
(
P a b s t

)
hüll-

lábnyommal mutatkozott párhuzamba állíthatónak. A nyugat -európai permben igen gya-

I

kori lábnj'omot Magyarországról eddig nem említették. A Korynichnium sphaerodactylum
I (P a b s t ) nyom hátrahagyója a feltételezések és összehasonlítások szerint a Cotylosauria

[

hüllrendhez, a Diadectidae családhoz tartozott. Paleobiológiai következtetések levonását
I a tárgyalt egyetlen, tökéletlen nyom alig teszi lehetvé.

1 Néhány éve Majoros G y . (1964) rövid közleményekben adott hírt arról

j

az általa lelt egyetlen ötujjú lábnyomról, amely Balatonrendes vörös homokkösszleté-
' nek alsó részébl (felspemi

!)
került ki. A bejelentést leírás nem követte, az említett

közlemények illusztrációi pedig ideális kiegészítéseket tartalmaznak, összehasonlításul

I
tehát csak igen korlátozott mértékben használhatók fel. Minthogy a lelet Európának

I

ezen a részén egj’edülálló, a lábnyom hovatartozásának közelebbi vizsgálata nem várat-

hat tovább magára.

A lábnyomos klapot a Magyar Állami Földtani Intézet múzeuma rzi.

A nyom lelhelye a balatonrendesi ún. Pálköve kfejt, ahol a konglomerátima

fölötti vörös homokk szolgáltatta a leletet (Majoros Gy. 1964). A lábnyom
tökéletlen pozitív alakulat a vörös homokk alsó réteglapján, Seilacher (1953)

szerint tehát pozitív hyporelief
(
1 . ábra; 2/3-os kicsinyítés). A nyom körvonalai nem

határozottak; a vizsgáló számára, a megvilágítás és saját elítélete által befolyásolva,

néhány milliméteres eltérések adódhatnak a méretek megállapításakor. Minthogy a

nyom a klapon egyedüli, biztosan azonosítható lábnyom, továbbá minthogy sem az

állat hasi részének csúszási, sem farkának vonszolási nyoma nincs, a lábnyom mére-

teinek megállapításához semmi külsleges támpont nem kínálkozik.

* E úiita aí Ösláuytaui Szakosztály 1968. március 4-i ülésén.

í
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A lábnyomnak a 4. ujj tengelyében mért hossza .... 45 mm
Arasz ^9 mm
T-'jjak:

1

13 mm

2

19 mm

3

24 mm

4

26 mm

5

19 mm

Említésre méltó, hogy a nyom mögött 12 cm távolságban három kis kiemelkedés
van a klapon. Ez esetleg a 3., 4. és 5. ujj hegye, illetve karma nyomának lenne való-

színsíthet az ujjvégeknek a nyomon látható távolságai alapján; ebben az esetben
az áUat szárazabb helyrl nedvesebbre lépett. Egyéb támpont híján azonban ezek a

!

benyomatok a tárgyalás során figyelmen kívül maradnak.
Olaszország, Németország, . Cseh- és Morvaország, Szilézia, Anglia, Franciaország

és az Egyesült Államok permjébl, az idszak képzdményeinek alsó tagozatából is,

jelents régi és új irodalom ismerteti a kikerült számos tetrapoda-lábnyomot. Szinte

valamennyi közlemény emht a lábnyomok kíséretében a balatonrendesivel azonos kelet-

kezési körülményekre utaló mellékes jelenségeket: escseppek nyomait, száradási repe-

déseket is. A balatonrendesi lábnyom mellett a klapon escseppek jellegzetes nyomai
láthatók.

Arra, hogy Magyarországon mindössze egyetlen lábnyom és csak a közelmúltban
került el, az a körülmény a mag>mrázat, hogy a vörösszín permi rétegeket nem fej-

tették sok, nagy kbányában, a meglev kfejtk pedig nem állottak szakszer megfi-

gyelés alatt. Annál nagyobb a fontossága ennek az egyedüli nyomnak a gerinces marad-
ványokban gazdagabb permi elfordulások él\dlága elterjedésének megrajzolásához.

Az alsóperm tetrapoda-nyomai között a legnagyobb számban, több száz példány-

ban fordul el egy ötujjú, kiszélesed ujjvégzdés lábnyom, a Thürüigiából és AngUából
(P a b s t 1896, Hardaker 1912, Müller 1954) leírt Korynichnium sphaero-

dactylum (Pabst). A lábnyom sokféle megjelenési módja a balatonrendesi nyommal
messzemen egj’ezést mutat; másfell nincs az irodalomban más lábnyom, amely alak-

jában, avagy méreteiben összevethet lenne a szóbanforgó hazai lelettel. Feltétlenül

említést érdemel, hogy a vörösfekvben leggyakrabban elforduló Korynichnium sphaero-

dactylum (Pabst) a dél-alpi, hasonló korú, grödeni homokkbl, Ábel és Leo-
n a r d i leírásaiból nem ismeretes.

Pabst (1896 és 1908) leírása szerint az ujjak — fleg az els lábakon — befelé

íveltek, csak az ötödik hajlik kifelé. Jellemz, hogy az els négy ujj, az elstl a negye-

dikig haladva, mind hosszabb lesz, az ötödik ismét rövidebb. Az ujjak vége olykor buzo-

gányhoz hasonlóan kiszélesed (gör. koryné — buzogány). A szorosabban ntt középs
ujjaktól a szabadabb mozgásúnak látszó ötödik ujj élesebben elválik. Az ujjak közül

mindig a negyedik a leghosszabb és az els a legrövidebb, a második és az ötödik közel

azonos méret.
Az összefügg nyomoknak a járás módjával kapcsolatos, jóval meghatározóbb

bélyegei a balatonrendesi magányos lábnyom esetében értelemszeren jelentség nélkül

maradnak. Ugyanezen okból nem állapítható meg a lábfejnek a test tengelyéhez viszo-

nyított helyzete sem. Pabst leírása szerint az els lábnyom kisebb a hátsónál. A le-

íráshoz adott, az els és a hátsó lábakra vonatkozó ujjméretek ismétld arányai alap-

ján a balatonrendesi nyom —^ Majoros Gy. megállapításával egybehangzóan —
bal hátsó lábtól származik. Ezt ersíti meg L o t z e (1928) részletes elemzése is, amely

szerint a hátsó láb terhelése a bels oldalra összpontosul, minek következtében az 5.
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ujj benyomódása legtöbbször alig felismerhet. A bal hátsó lábra vonatkozó megálla-

pítás helyes szemléltetése végett a Majoros Gy. (1964) közléseiben adott rajzot

meg kell fordítani (1. ábra), hogy a pozitív hyporelief a lábnyom természetes, negatív

epirelief, helyzetét \egye fel.

A nyomon els rátekintésre feltn jelleg, hogy a talp hátsó részének benyomata
hiányzik. Ez K o r n (1933) re\-iziójának azzal a megállapitásával áll összhangban, hogy
a Korynichnium sphaerodactylum nyomot hátrahagyó négylábú járása szemiplantigrad

volt. A has csiiszási nyoma törvényszeren hiányzik valamennyi, ezen elnevezés alatt

rendszerezett lábnyom melll: a Korynichnium-ot hátrahagyó állat elég magas lábon

járt. A karmok nyoma az ujjvégek dobverre emlékeztet kiszélesedése, ami néhány
thüringiai lelet alapján kétségtelen, a balatonrendesi nyomon azonban alig tnik el.

A nyomok eredete tekintetében minden szerz igyekezett megalapozott követ-

keztetésre jutni, de a vélemények alakulása csak a paleobiológia keletkezése után nyert

elfogadható alapokat. P a b s t (1896) leírásának végén békához hasonló kétéltre
következtet a nyomokból. N o p c s a F . vezeti be a nyomok általa adott genetikus

rendszerezésével összefüggésben a Korynichnium ichnogenust (Korynichnium N o p c s a

1923), és a ma Korynichnium sphaerodactylum (P a b s t) rendszertani egységbe sorolt,

nyomokat a Diadectidák körébe tartozó hüünek tulajdonítja. L, o t z e (1928) lénye-

gében ugyanezt a véleményt hangoztatja, mikor azt Írja, hogy a Korynichnium sphaero-

dactylum (P a b s t) nyomnak a Stegocephaláklioz való tartozása több okból is való-

színtlen, s helye a Diadectidae hüUcsalád közelében, egy külön famíliában lehet. Ennek
a még ismeretlen családnak lenne a típusnemzetsége a Korynichnium ichnogenus. K o r n

(1933) a Diadectidák és a kizárólag triászbeli Procolophomdák családjai közelében keresi

a nyomot hátrahagyó áUat rendszertani helyét. A három szerz köz akármelyiknek a

véleményéhez csatlakozva a Cotylosauria rendnél találjuk a KorynichnMum besorolásának

lehetségét.

B a i r d (1965) megersíti a véleményt, mikor kiemeli, hogy a korynichniida

lábnyomok és a diadectida csontmaradványok egyidej fellépte több ellenvéleméimyel,

illetve kétséggel szemben bizonyító erej ér\. Lessertisseur (1955) a Diasparac-

tus Williston et Case diadectida közelében véli a Korynichnium hühjének
rendszertani helyét.

A Cotylosauria rendet (Anapsida subclassis) nem jehemzi eg^'séges lábnyomtípus.

A többfelé ágazó, ebbl a tcsoportból kiinduló fejldési irány nemcsak a koponya felé-

pítésében, hanem a lábnyomok eltér jeUegeiben is felismerhet. Az elbbiek alapján

legjobban valószínsített Diadectomorpha alrendet a koponya primitív felépítése jellemzi.

Az alrend két családjában (Diadectidae és Pareiasauridae

)

a lábakon rövid, ers, széles

karmokat ^dsel ujjak vannak. A Diadectidae családnak tulajdonítják a germán típusú

alsóperm leggyakoribb hüllnyomát, a Korynichnium sphaerodactylum (P a b s t) láb-

nyomot. A széles karmok, zömök ujjak és a kapcsolatba hozott állatcsoport széles láb-

gyökei az állat ásó életmódja bizonyítékául szolgálhatnak.

A balatonrendesi egj^etlen lábnyom alapján meg nem állapítható, de a Koryn-

ichnium sphaerodactylum (P a b s t) irodalmának több száz nyomra vonatkozó elem-

zéseibl kitn jellegek alapján említést érdemel, hogy a nyomok rendszerint egj’éb nyo-

mokkal együtt csoportosan fordulnak el, ami szinte kizárja, hogy az állat, mely hátra-

hagjúa, ragadozó lett volna. A kétségtelen karmok sem jelentik ez esetben a ragadozót.

A Korynichnium sphaerodactylum (P a b s t) lábnyomot hátrahagyó hüll életmódját

feltételezett insectivora táplálkozásmódja szabta meg: az arid környezetben tócsák

környékén kereste az ugyancsak \dzhez húzódó rovarokat.

Az élet története szempontjából rendkívül jelentség permi gerincesfaunát

(Dél-Afrika, Észak-Amerika) Európából fként csak lábnyomokból ismerjük. E fauna
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elterjedésének magyarországi bizonyítékát mindössze a fentebb ismertetett lábnyom
szolgáltatja.

A Korynichnium sphaerodactylum (P a b s t) Angliában, Xémetországban és a

többi lelhelyen a vörösfekv fels részébl került ki, ami a hármas beosztás szerinti

középspemmek (saxoni emelet) felel meg. A balatonrendesi nyom és a klasszikus nyu-

gat-európai Korynichnium leletek rendki\-ül jó eg\*ezése felveti annak a lehetségét is,

hogy a balatonfehúdéki perm alsó rétegeit — a szóbanforgó lábnyom alapján — az alsó-

perm fels részébe (saxoni emelet) tartozónak tekintsük.
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Korynichnium sphaerodactylum (P a b s t) Einzelfáhrte im Perm von Balatonrendes

(Transdanubien)

DR. A. KASZAB

lm mittleren Teil von Transdanubien, am Xordufer des Balaton-Sees, neben
Balatonrendes, in dér Steingrube <(Pálköve» ist eine fünfzehige Fussfáhrte zum Vorschein
gekommen (Abb. 2/3 Grösse) IMan reüit auf palymologischem Grund die in dér Stein-

gmbe aufgeschlossenen Konglomerat- und Rotsandstein-Schichten zum oberen Perm
(Zechstein). Die Steinplatte ist im ^luseum dér Ungarischen Geologischen Anstalt aufbe-
wahrt.

Die Fussfáhrte ist ein imvollstándiger positiver Abdruck auf dér materen Schicht-

fláche des Rotsandsteins (positives Hyporehef nach Seilacher 1953). Die Kontúrén
dér Fáhrte sind nicht ausgeprágt. Da die Fáhrte auf dér Steinplatte alleinige, sicher

identifizierbare Fussfáhrte ist, tmd keine Kriechspuren vöm Bauchteil des Tieres und
keine Schleppspuren des Schwanzes zu fiden sind, bietet sich kein áusserer Stützpunkt
zr Bestirmmmg des Ausmasses dér Fussfáhrte.

Lángé dér Fussfáhrte im Axel dér 4. Zehe gemessen 45 mm
Spanne 59 rnm
Zehen

1

13 mm

2

19 rmn

3 24 mm

4

26 nun
3 19 mm

In dér Xáhe dér Fussfáhrte sind auf dér Steinplatte charakteristische Spuren von
Regentropfen zu sehen.

Das unter den Tetrapoden-Fáhrten des Rotliegenden in grösster Zahl vorkommende
Korynichnium sphaerodactylum (P a b s t) zeigt mit dér Fáhrte von Balatonrendes eine
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grosse Übereinstininumg. Andererseits ist iii dér Literatur keiiie andere Fussfahrte, welche
in ihrer Fönn, oder in üiren Ausmassen mit deni vorliegenden Fund vergleichbar wiire,

zu finden.
Hinsichtlicli des Urspnmges dieser Fahrte nehmen wir als inassgebend die überein-

stinimende Ansicht von Xopcsa (1923), L, o t z e (1928), Korn (1933), Lesse r-
tisseur (1955) rmd Baird (1965) an nach denen die systematische Stellung des

Tieres, das die Fáhrte hinterliess unter den Cotylosaurien, mit grösster Wahrscheinlichkeit
in dér Náhe dér Diadectiden ist.

Zr Verbreitiing dér permischen Wirbeltierfauna, die vöm Gesichtspimkte dér

Geschichte des Lebens aus sehr bedeutend ist und die in Furopa hauptsachlich durch
Fussfáhrten bekannt ist, bedeutet das Korynichnium von Ungani eine neue Angabe.
Die Fussfahrte bietet ims die Möglichkeit, die Schichten die den Fund lieferten — die

imteren Glieder des ins Perm gereihten Komplexes — auf Grund dér Parallelisierung

mit den imterpermischen (ro) Korynichnium sphaerodactylum
(
P a b s t

)
Funden von

Deutschland und England, als oberen Teil des unteren Penns zu betrachten.



A CHAPMAALNA SILVESTRI NEMZETSÉG ELFORDULÁSA AZ
ERDÉLYI-MEDENCE EOCÉN KÉPZDMÉNYEIBEN

FUCHS HERMÁN

A Kolozsvár környéki fels durv*amészkrétegek mikrofannáját 'V'izsgálva, a város-

tól délre fekv^ Gorbó-völg}* fels szakaszán feltárt üledéksor Foraminiferái között sike-

rült a Chapmanina Silvestri nemzetséget is megtalálni. Ebben a viszonylag gaz-

dag és jó megtartású mikrofaima társaságban többek között a Halkyardia nemzetség is

elfordul, melyet általában a Chapmaninával rokon alaknak tekintenek s mely szintén

új nemzetség a fels diuA’amészkrétegekben. A rétegmintákat a vastagpados és egye-

netlen felület, szilárd dur\-amészkpadok közé települt márgás — homokos vékony
rétegekbl gjmjtöttük, a rétegcsoport fels szintjébl, közvetlenül a szirén csontokat*

és puhatest maradványokat (fleg kbeleket) tartalmazó réteg felett és egy^ apró Bra-

chiopodákat tartalmazó réteg alatt**. A Chapmanina vázakat tartalmazó rétegek vas-

tagsága nnteg3* 5—6 m, s ig^’ ez a Foraminifera nemzetség itt csak eg^' bizonyos szintre

jellemz s a jövben értékes támpontul szolgálhat az említett rétegek közelebbi és távo-

labbi párhuzamosításánál.

A Chapmanina nemzetséget, mely monotipikus, Silvestri A. írta le 1904-ben

Észak-Olaszország eocén*** képzdmén^’eibl (Gassinoról, Torino mellett). Kezdetben

tévesen a Dictyoconus egypiensis (C h a p m a n) fajjal azonosították ezeket a Fora-

minifera házakat. Silvestri, aki nem fogadja el a Chapman használta Patel-

lina generikus megjelölést ezekre a formákra, kezdetben (1904) a Chapmania, majd késbb
a Chapmanina nevet javasolja. (A genotípus a Chapmanina gassinensis faj.)

Ennek a bonyolult vázszerkezet Foraminifera alaknak rendszertani helye ma
még meglehetsen bizonytalan. IMajdnem minden eredeti rendszerben más-más család

keretein belül találkozimk vele. G a 1

1

o w a y J . (1933) eg^' új családba sorolja (Chap-

maniidae

)

a Halkyardia és Dictyocojius nemzetségekkel egT.mtt. Külön családba való

sorolásukat indokolttá teszi— e szerz szerint— nagy fokú specializálódásuk, mely vázuk

bonyolvdt szerkezetében is kifejezést nyer. S i g a 1 J . (1952) rendszerében is ez a figye-

lemre méltó nemzetség külön alcsaládba van sorolva (Discorbiidae család, Chapmaninae

alcsalád). Frízzel leírta Ferayina és Preverina nemzetségekkel eg^üitt. S i g a 1 is

megemlíti, hogy a Chapmanina váz szerkezetének bizonyos részletei még nem kellkép-

pen ismeretesek.

Mi a rendelkezésünkre álló elég gazdag és meglehetsen jó és kedvez megtartás i

állapotban lev anyag alapján határoztuk meg ezt a nemzetséget, mely fajüag a Chap-

manina gassinensis-séi azonosítható.

* Szirén maradványok {Halitherium sp.?) elfordulásának jelzése Kolozsvár környékérl err
a pontról szintén új adat.

** Eehetséges, hogy e puhább kzetbe a keményebb mészk rétegek mállott darabkái is bele-

kerültek, s a Chapmaninák származhatnak innen is.?? A mészkövek csiszolatait nem vizsgáltuk.
*** A szerz kezdetben felseocénnek tekinti a képzdményeket, késbb középseocénbelinek

minsiti (Schubert, R. op. cit. pg. 199. és 204.).
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Az általunk lemért kvipalakú házak nagyobbik átmérje (D) 0.86—1.54 mm,
magasságuk (I) 0.49—1.77 nmi közt váltakozik. A D/I a házak többségénél az 1.59 és

1.77-es érték közt ingadozik.

A Chapmanina nemzetséget Dercourt (1964) is említi a peleponnezuszi fél-

sziget ÉK-i részébl, TripoUstól kb. 350 km-re É-ra, a Ga\'rovo-Tripolitsa red mészköves,

eocén koni képzdményeibl. Két szelvény felslutéciai — alsópriabonai korúnak meg-
határozott üledékeibl a Chapmanina sp.-t határozták meg; az egyik szelvény felseocén

korúnak minsitett mészkrétegeibl a Chapmanina gassinensis Silvestri fajt

sikerült meghatározni. A szerz e kérdéses korú rétegek korának pontos megállapításá-

nál fleg éppen e Foraminifem faj jelenlétére támaszkodik, mely szerinte csak az alsó-

priabonai képzdményekben fordul el.

Legújabban V .
— Z i 1 a h y L . (1967) újabb elfordulásait adja meg a fajnak

a budapesti népUgeti hévizkutató fúrásból (1580 m), a Budai-hegységbl és a Bükk-
hegj’ségbl is lutéciai(?) niiliolideás mészkbl és a priabonai Nummulites fabianii

szintbl.

Idézett szerz elfordulási adatai sföldrajzi szempontból kiegészítést nyújtanak

a faj erdélyi és észak-olaszországi kapcsolatára vonatkozóan is.

A Chapmanina gassinensis kolozsvári elfordulása jelenleg általában felseocén

korúnak minsített üledékekben egyrészt támogatja a korra vonatkozó megállapítást,

másrészt a \útatott korú (középs- vag>' felseocén?) gassinoi képzdmények felseocén

korát látszik igazolni.

A kolozsvári elfordulás alapján feltételezhetjük e Foraminifera faj jelenlétét

az öt egymástól meglehetsen távol es pont között, megfelel kifejldés képzdmé-
nyekben; így pl. a Mészáros M. — Dudich E. (1966) értekezésében körvona-

lazott kárpát-balkáni geoszinklináhs ágtól délre elterül átmeneti (IV.) zónában s való-

színleg az adriai — égéi part átmeneti (V'I.) zónájában is*. E zónák egymás közti és az

észak-olaszországi területekkel való összefüggését e lelet is támogatni látszik.

Ez az iij lelhelyrl származó, kedvez megtartási állapotban lev anyag lehetvé

teszi számimkra, a továbbiak során, egyes adtatott, vagy még ismeretlen jelleg \dzs-

gálatát és más e távoli elfordulással felmerül kérdés tanulmányozását (keletkezési

központ, vándorlási irány, paleoökológiai \-iszonyok stb.).

* Megjegyezzük, hogy a Chapmanina gassinensis észak-peleponnezuszi elfordulási területére e

zerzök idézett mvének 5. ábráján felvázolt eme zónája nem terjed át, csak a dinári-pindi geoszinklinális

ág déli vége. D e c o u r t egyébként e fajt a neritikus és flis fácies közti ,,átmeneti fácies”-bl említi

(231. o.).
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1967

EH6nHorpa(})MH JiMxepaTypbi reoaorHqecKHx h civiewHbix HayK b BeurpHH 1967 r.

A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat és kiadványokat vettük figyelembe:

1 . Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae
2. Acta Geodaetica Academiae Scientiarum Hímgaricae
3. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hímgaricae
4. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae
5. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Mineralogica-Petrographica
6. A Kolaj- és Földgázbányászat Tudományos-Mszaki Közleményei
7. A Magyar Állami Eötvös Eoránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése

8. A Mag>'ar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1965. évrl
9. A Magyar Tudományos Akadémia X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Közleményeit

10. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici — A Természettudományi Múzeum Évkönyve
11. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Geologica

12. A Szilikátipari (épitanyagipari) Központi Kutató Intézet 1963— 1966. évi tudományos mködése
A Természettudományi Múzeum Évkönyve lásd Annales Historico . . .

13. ATOMKI Közlemények, Debrecen
14. Bányászati Kutató Intézet Közleményei
1 5 . Bányászati Eapok
16. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, Trieste

17. Baustoffindustrie Berlin

18. Budapesti Mszaki Egyetem Központi Könyvtára, Mszaki Tudománytörténeti Kiadványok
19. Casopis Národniho Muzea, Prága
20. Chemistry of the Earth’s Crust, Jeruzsálem
21. Colloquium Spectroscopicum Internationale XIV. Budapest, 1967. Gépipari Tudományos Egi'esület

kiadványa, Budapest
22. Élet és Tudomány
23. Építanyag
24. Föld és Ég
25. Földrajzi Értesít
26. Földrajzi Közlemények
27. Földrajzi Tanulmányok
28. Földtani Közlöny
29. Földtani Kutatás
30. Geologica Hungarica, Series Geologica

31. Geologica Hungarica, Series Palaeontologica

32. Geologie, Berlin

33. Geofizikai Közlemények
34. Geologische Rundschau, Stuttgart

35. Hidrológiai Közlöny
36. Hidrológiai Tájékoztató

37. Karpato— Balkanska-GeologiSka .\ssociacija, Belgrád

38. Magyarázó Magyarország 200 ooo-es térképsorozatához

39. Magyarázó Magyarország 25 ooo-es térképsorozatához

40. Magyarázó Magyarország 10 ooo-es térképsorozatához

41. Magyar Geofizika

42. Magyar Kémikusok Eapja
43. Magyar Tudomány
44. Mérnökgeológiai Szemle

45. Mérnöki Továbbképz Intézet kiadványsorozata

46. Mineralium Deposita, .Stuttgart— Heidelberg—New York
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47. slénytani Viták

48. Österreichische Zeitschrift für Verniessnngswesen, Wien
49. Palaeogeography, Palaeoclimatologj', Palaeoecology, Utrecht
50. Paláontologische Abhandlungen, Abt. B., Paláobotanik, Berlin

51. Publications of the Hungárián Research Institute fór Mining
52. Pure and Applied Geophysics, Milano
53. Review of Palacobotany and Palynology, Utrecht
54. Revue de Micropaléontologie, Páris

55. Revista Tecnica, Havanna
56. Savaria, a Vas megyei múzeumok értesítje, Szombathely
57. Tanulmányok a Természettudományok körébl, EUTIí Természettudományi Kara Tudományos Diák-

körei

58. Távlati Földtani Kutatás, Magyar Állami Földtani Intézet kiadványa
59. Világosság
60. Zeitschrift für angewandte Geologie, Berlin

Ádám A.: A földi elektromágneses tér kutatása. Álagyar Geofizika, VIII, 1967,
116—124, 7 ábra, or., ném. R

Ádám A. — Holló L. —Tátrallyay Álariella: Szerkezeti hatások
(horizontális inhomogenitások) szerepe a magnetotellurikus frekvenciaszondázási
görbéken. Álagv’ar Geofizika, VIII, 1967, 209—215, 8 ábra, or., ném. R

Ádám L, . : Suvadásos formák a Tolnai-dombság löszös területein — Formes de glisse-

ments^ de terrain dans les régions de loess du paj’sage de collines de Tolna. Föld-
rajzi Értesít, XVI, 1967, 133—150, 5 ábra, 14 kép, fr. R

Alliquander Ö.: A ,,ÁIohole”, a földkéreg átfúrásának terve — Plán ,,Álohole”,

dér Plán dér Durchbohnmg dér Erdkruste. Földtani Kutatás, X, 1967, 2. sz.,

60—66, 8 ábra, ném. R
Almássy B. — Scheuer Gy.: A Kács—Sályi források vízföldtani viszonyai

Hidrológiai Tájékoztató, 1967. május, 72—76, 5 ábra, i táblázat
Andreánszky G.: Neue und interessante tertiáre Pflanzenarten aus Ungam V.

Annales Hist.—Nat. Álusei Nat. Hung., LIX, 1967, 29—44, 4 tábla, 6 ábra
Árkai P . : A Délnyugat-Cserhát magmás kzetfáciesei, a piroxénandezitek kristá-

lyosodási viszonyai. Tanulmányok a Természettud. körébl, 1967, 3—31, 13
ábra, soksz.

I. Árkosi Klára: Étude de quelques kaolinites hongroises au microscope élect-

ronique •— Electron microscope studies of somé Hímgarian kaolüiites —
HsyMeHiie hckotoplix BeHrepcKnx KaojiuHHTOB noa aiieKTpoHHbiM .mhkpockobo.m.
Acta Geologica, XI, 1967, 365—374, 17 ábra, .ang., or. R

Augusztin J. — Dudás J. — Heinemann Z. — Kókai J. — Tilesch
L. : A szanki szénhidrogéntároló értékelése és lemvelésének szempontjai —
OifenKa II acncKTbi paapaoTKH HeejfrerasoHOCHoro .MecTopowaeHiiH CaHK — Die
Bewertung dér Kolilenwasserstoff-Lagerstátte von Szánk imd die Gesichts-
pimkte ihres Abbaus — Evaluation of the Szánk hydrocarbon reserv^oir and the
exploitation aspects thereof. Bányászati Lapok, 100, 1967, 419—431, 19 ábra,

4 táblázat, or., ném., ang. R
Augusztin J. —Tilesch L.: Az algyi szénhidrogéntelepek tároló\’iszonyai —

KojiaeKTopcKHe yc.noBiiB aa.ne>KeH He(J)TH n raaa MecTopoTKgeHiiB Ajibae — Die
Speicherverháltnisse dér Kohlenwasserstofflagerstátten in Algy — Reser-
voir conditions in the Algy hydrocarbon fields. — Kókai J. hozzászólásá-
val. Bányászati Lapok, 100, 1967, 773—786, 14 ábra, 6 táblázat, or., ném., ang. R

Aujeszky G. : A földtani adottságok befolyása a Kácsi és Sályi karsztforrások
hozamainak változására — Einfluss dér geologischen Á’erháltnisse auf die Abfluss-
schwankimg dér Karstquellen von Kács xmd Sály (NE-Ungam). Földtani Kutatás,
X, 1967, I. sz., 29—35, 4 ábra, ném. R

B a g i R. lásd P o 1 c z I.

Balázs E.: F'elsperm lagxmás üledékek a Kisalföld medencealjzatában. A Kolaj-
és Földgázbányászat Tud.-ÁIsz. Közi., 1966, 351—356, 2 ábra

Balázs J. lásd Szántó F.
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—

4. füzet

B á 1 d i T. : A IMány-zsáinbéki-medeiice felsoligocén makrofaunája — Oberoligozáne
Makrofavma des Beckens von Mány-Zsámbék. Földtani Közlöny, 97, 1967,
437—446, 3 ábra, i táblázat, ném. R

B á 1 d i T-k magyarországi felsoligocén paleocönózisokról és sföldrajzi jelentségük-
rl. slénytani Viták, 8. sz., 1967. április, i—6, soksz.

Balkay B. — Bárdossy Gy. : Lateritesedési részfolyamat-\’izsgálatok guineai
lateriteken — Étude des processus élémentaires de la latérisation sur latérites
guinéennes. I'öldtani Közlöny, 97, 1967, 91—no, 3 tábla, 6 ábra, 2 táblázat, fr. R

B a 1

1

a I.; Fúrólyukak természetes elferdülése és néhány ebbl ered probléma — Die
natürliche Bohrlochabweichung imd einige daraus entspringende Probleme.
Földtani Kutatás, X, 1967, i. sz., 46—54, 3 ábra, 3 táblázat, ném. R

Bállá Z.: A Dunántúl pemi eltti képzdményeinek szerkezetérl — O gonep.MCKOÜ
TCKTOHiiKe SaayHaíímHHbi. — Földtani Közlöny, 97, 1967, 15—28, 7 ábra, or. R

Bállá Z. : Az uránércesedés és a kzetek szine közötti összefüggés nzsgálata —
HayMeHiie cbíisii ypaHOBoro opyaeHim c OKpacKOÜ B.\iemaiomiix nopog. — Földtani
Közlöny, 97, 1967, 127—143, 10 ábra, 4 táblázat or. R

Bállá Z.: A iVIagy’ar Középhegység szerkezeti firányairól — O rjiaBHbix TCKTOHnqe-
CKiix HanpaBJieHHflx BcHrepcKoro CpeAHcropbB. — Földtani Közlöny, 97, 1967,
257—277, 16 ábra, or. R

Balogh K. lásd B a r t k ó L.
Balogh K. lásd P a n t ó G.
Barabás A. : Elméleti és nulla vastagság értékek használata a készletszániitásban

—

ripH.MeHeHiie TcopeTimecKiix 11 HyneBwx SHaqeHiin .MomHOcrii npii noacHere aanacoB.— Földtani Kutatás, X, 1967, 2. sz., 42—46, 5 ábra, 4 táblázat, or. R
Bárdos B. ]\I.: Az iszkaszentgyörgyd bauxitterület földtani és hidrogeológiai iszo-

nyai — reo.noniMecKne h niAporeojioniMecKiie ycjiOBHH öOKCiiroBoro Mecropow-
gemifl HcKaceHTflbepAb — Geologische imd hydrogeologische Verháltnisse des Bau-
xitgebietes von Iszkaszentgyörgy — Geological and hydrogeological conditions
in the bauxite area of Iszkaszentgy^örgy. Bányászati Lapok, 100, 1967, 88—
94, 5 ábra, or., ném., ang. R

Bárdossy Gy. — Mack E. (Athén) : Zr Kenntnis dér Bauxite des Pamass-Kio-
na-Gebirges. Mineralium Deposita, 2, 1967, Stuttgart—Heidelberg—New York,
334^348, 16 ábra, 3 táblázat

Bárdossy Gy. lásd Balkay B.
Barna J.: Mád-kömyéki illitesedett tufák vizsgálata és dúsítása. Bányászati Kutató

Intézet Közi., X, 1965—66, 1967, 225—234, 10 ábra, 13 táblázat
Barna J .; Kermzeichnung imd Bewertung wássriger Dispersionen von Tonminera-

lien — Characterisation and evaluation of aqueous dispersions of clay minerals —
XapaKTepiiCTiiKa ii ouenKa BogHbix Aiicnepciifi rjiiiHiiCTbix .MiiHepaaoB. — Acta
Geologica, XI, 1967, 379—391, 4 táblázat, 3 ábra, ang., or. R

Barnabás K.: A gazdaságos fiiráshálózat vizsgálata a bauxitkutatásnál — Inves-
tigation of the economical drilhng grid conceming bauxite exploration. Földtani
Kutatás, X, 1967, 2. sz., 37—41, 5 ábra, ang. R

B a r t a G y. : Dr. Scheffer Viktor. Nekrológ. Magyar Geofizika, VIII, 1967, 53—55
B arta Gy. : A F'öld ertereinek országos mérései hazánkban. A MTA X. Föld- és

Bányászati Tud. Oszt. Közi., I, 1967, i—2. sz., loi—114
Bartkó L. — Láng S. — Szcs L. — Balogh K.: Magyarázó Magyarország

200 000-es földtani térképsorozatához. M-34-XXXII. Salgótarján. MÁFI kiadv.,

1966, I

—

155, 23 ábra, 16 táblázat
B a s s a Z s. lásd Z e n t a i P.

B é 1

1

B.: Meteorológiai kutatások ^Magyarországon a Nemzetközi Nyugodt Nap évében.
A MTA X. Föld- és Bányászati Tud. Oszt. Közi., I, 1967, i—2. sz., 115—120

B é 1

1

e k y L. : Magyarország hévizkutatása, héviz készlete és hévíz hasznosítási

lehetségei. Hidrológiai Tájékoztató, 1967. november, 19—23, 3 ábra
B é 1

1

e k y L. : Probleme dér Klassifikation und Berechmmg von Tiefenwasserv'orrá-

ten in Ungam. Zeitschr. f. angew. Geologie, Berlin, 13, 1967, 32—34, i ábra
Bendefy L.: A Bakony-hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerkezeti

vonatkozásai. A Bakony természettudományi kutatásainak eredményei I\*.

^’eszprém, 1967, i—159, 49 ábra
Bendefy L.: Bányabeh kzetomlások és földrengések kapcsolata — Caasb .ue>K4y

ropHbi.MH opyujeHiiHMH II aeMjierpHceHHHMH — Zusammenhang zwischen Gruben-
bruch und Erdbeben — Connection between breakages and earthquakes. Bányá-
szati Lapok, 100, 1967, 6—17, 16 ábra, or., ném., ang. R
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B e n e s
, J. (Prága) : Xékolik poznámek z paleontologie obratlovcu a pleistocénu

MLR—Erfahrungen aus dér uiigarisclieii Paláontologie dér pleistozánen Sáugetiere.
Casopis Národn. Muzea, Prága, Roc. 1966—1967, no 4, 208—214, 6 ábra, néin. R

B e s e V. ; Szénhidrogénbányászatmik távlati termelési ters'einek alapvet mszaki-
gazdasági vonásai és nemzetközi szinvonala. Bányászati Lapok, Különszáni; Az
energiaigények gazdaságos kielégítése. (Ankét, 1967. május 12— 13.), 100, 1967,
30—37, I ábra

Be se V.: A geofizika szerepe az ásványi nyersanyagkntatásban Magyarországon.
!Magyar Geofizika, VIII, 1967, i—

4

B i d 1 ó G. lásd J á r a y J.
Bihari D. : Talajfagyjelenség eocén mészkövön a Bakonyban, Dudar mellett— Boden-

frosterscheimmgen am Eozánkalk bei Dudar im Bakony-Gebirge — KpnorenHue
«BJieHim na aouenoBbix nsBecTHíiKax okojio c. ílyaap b ropax BaKOHb. A MÁFI
Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 229—233, 5 ábra, ném., or. R

Bíró B.: A halinibai és nyirádi bauxitelfordulások karsztos fekvje — SaKapcTOBan-
Hbie noacTHJiaiomne nopoAU oKCHXOBbix .MecTopowAeHiiü XaanMa 11 HupaA. —
Földtani Kutatás, X, 1967, i. sz., ii—15, 8 ábra, or. R

Bisztricsány E. — Egyed L. — Márton P. — Stegena L. : Inves-
tigations on seismology and the physics of the interior of the Earth in Hungary
1963—1965. Sopron, 1967, 2, No i—2, 19—23

Boczán B. — Franyó F. — Frits J. — Láng S. — Moldvay L.

—

Pantó G. —-Rónai A. — Stefanovits P. : Magyarázó Magyarország
200 000-es földtani térképsorozatához. M-34-XXXIV. Sátoraljaújhely. MÁFI
kiadv., Budapest, 1966, i—199, 25 ábra, 34 táblázat

Boczán B. lásd Rónai A.
Bódogh E.: Rövid ismertetés Magellánesz chilei megyérl és annak geológiájáról.

Földtani Kutatás, X, 1967, 2. sz., 66—70, 3 ábra
Bogsch L. ; A kagylók paleoökológiája. slénytani Viták, 1967, 9. sz. augusztus,

9—15, soksz.

B o h n P. : A Magyarországon folyó mélyfúrásos földtani kutatás központi dokmnen- ,

tációja. A MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 577—580, i ábra
B o h n P. szerk. : Távlati földtani kutatás 1964. MÁF'I kiadv., Budapest, 1966, i—300,

31 melléklet, soksz.

B o r b á s L. lásd Williems T.
Boromisza T. : Az áttervezés és litépítés mérnökgeológiai feladatai. J^Iémökgeoló-

giai Szemle, 1967. november, 41—48, soksz.
Böcker T. : A karsztvízkutatás fejlesztésének iránya — HanpaBnenne pasBiiTiiH

pasBcaKii KapCTOBbix Boa. — P'öldtani Kutatás, X, 1967, 2. sz., 23—26, or. R
B u b i c s I. lásd Szádeczky-Kardoss E.
Casanovas E. — Végh S.; Observaciones geoquúnicas sobre las serpeutinitas

y lateritas niqueliferas dél área de Nicaro, provincia de Oriente. (Geokémiai
megfigyelések a Nicaro (Kuba, Oriente tartomány) környéki szerpentin- és late-

rit-teriíleten) . Rév. Tec., Vol. R"., No. 6., pp. 62—69. Habana, 1966
C o m b a z A. lásd Deák Margit
B. Czabalay Lenke: A Rudisták paleoökológiája. slénytani Viták, 8. sz.,

1967. áprüis, I— 7, soksz.

B. Czabalay Lénk e:_A balteknvel rögzített Rudisták evolúciós sora és krono-
sztratigráfiai értéke. slénytani Viták, 10. sz., 1967. november, 57—67, i táblázat,
soksz.

Sz. Cziffery Gabriella: Contributions á l’étude de la flóré helvétienne des
environs d’Eger (Hongrie septentrionale) . Annales Hist.-Nat. Musei Nat. Hung.,
LIX., 1967, 45—51, 4 ábra

Csajághy G. : A króm, az összes kén, a báriimi és a nikkel meghatározása szüiká-
tokban, egy bemérésbl. Magyar Kémikusok Lapja, 1967, 6. sz., 333—364

Császár G. : Balinka II. kszénterület eocénjének geokémiai vizsgálata — Geoche-
mische Untersuchimg des Eozáns im Kohlengebiete BaHnka II. Földtani Közlöny,

97, 1967, 194—210,^6 ábra, 9 táblázat, ném. R
Cseh Németh J.: Úrkút és Eplény mangánterületeinek összehasorúítása — Ein

Vergleich dér Manganerzlagerstátten von Úrkút rmd Eplény. Földtani Közlöny,

97, 1967, 29—38, 3 ábra, ném. R
Csepreghyné Meznerics Ilona: Az ipolytamóci bmdigalai fauna — Die

burdigalische Fauna von Ipolytamóc. Földtani Közlöny, 97, 1967, 177—185,
ném. R



440 Földtani Közlöny XCVIII. kötet, 3—4. füzet

Csepreghyné Meznerics Ilona: La fauné burdigalieime d’Ipol3Í;amóc
(Hongrie) Amiales Hist.-Nat. Musei Nat. Hung., LIX., 1967, 93—loi

Csiky G.: Hans Stíllé (1867—1966). Földtani Közlöny, 97, 1967, 354Csömör D. L.: Onpeaejieniie Hanp^weniiH, AeíícTBOBaBuiHX b OMare BeHrepcKoro
seMneTpAceHim 12. 1., 1956 r. — Annales Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Geolo-
gica, X, 1966, Budapest, 1967, 3—8, 3 ábra, 2 táblázat

Csömör D.: 05 nayMeHiiii (j)0Ha no.Mex npii HaJiiofleHiiHX na cenc.viimeCKHX craHUMAX
BeHrpmi. — Annales Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966,
Budapest, 1967, 9—14, 4 ábra, 2 táblázat

Csongrádi Béláné: Rétegtani és kzettani adatok az algyi terület mélyföld-
tanához. A Kolaj- és Földgázbányászat Tud.-Msz. Közi., 1966, 338—351, 2 ábra

3 tábla
H. Deák Margit: A Bagoly-hegyi növénytörmelékes bauxit palynológiai vizsgá-

lata — Étude palynologique des bauxites á débris de plantes du mont „Bagoly”.
Földtani Közlöny, 97, 1967, 224—226, 3 táblázat, fr. R

H. Deák INIargit — Combaz, A.: Microfossües organiques du Wealden et du
Cénomanien dans tm sondage de Charente-Maritime. Re\me de Micropaléon-
tologie, Páris, 10, 1967, no 2, 69—96, 3 ábra, 6 tábla

Dér I.: Nukleáris berendezés kzetminták berillium tartalmának gyors meghatározá-
sára. Magyar Geofizika, Vili, 1967, 222—226, 4 ábra, or., ném. R

D i e n e s I.: A Budai-hegység délkeleti részének felseocén transzgressziós konglome-
rátumai. Tanulmányok a Természettud. Körébl, 1967, 33—59, 10 ábra, 2 táb-
lázat, soksz.

Dobos Irma: A Zagyvavölgy Pásztó és Hatvan közötti szakaszának \dzföldtana.
Hidrológiai Tájékoztató, 1967. május, 67—72, 2 ábra, 2 táblázat

Domokos IMiklósné: Vizuális lyukkártyák alkalmazása geokémiai adatok
nyilvántartására — Feature card System as applied fór geochemical data Proces-
sing. h'öldtani Kutatás, X, 1967, 2. sz., 47—56, ii ábra, ang. R

Drahos D. et al. : Beszámoló a Bódvaszilas-Szögliget környékén végzett geofizikai

mérésekrl (Az 1965. augusztusi geofizikus diákköri tábor munkája). Tanulmá-
nyok a Természettud. Körébl, 1967, 257—283, 10 ábra, 2 táblázat, soksz.

Dudás J. lásd Augusztin J.
D u d i c h E. jr : Néhány törzsfejldéstani probléma — a mohaállatok (Bryozoa)

példáján. slénytani Viták, 10. sz., 1967, november, 50—56, soksz.

Dudich E. jr. — Siklósi Lajosné: A fenyfi, iszkaszentgyörgyi és halim-
ba-szci bauxit nj'omelem-geokémiai leírása és összehasonhtása — Descrip-

tion et comparaison géochimiques des éléments rares de trois gisements de
bauxite en Hongrie. Földtani Közlöny, 97, 1967, 144—159, 14 ábra, 6 táblázat,

fr. R
Dudich E. jr. — Halász Á. : séletnyomok (Vestigia invertebratormn) a Bala-

ton-fehüdéki felsperm északi területérl — Traces of life (Vestigia invertebrato-

rum) in the Northern Region of the Pemiian of the Balaton Highlands (Hungary).
I'öldtani Közlöny, 97, 1967, 447—457, 12 ábra, ang. R

Egyed L. ; Somé consequences of the expansion on the figure and rotation of the
Earth. st. Zeitschr. f. Vermessungswesen, Sonderheft 25: Proc. of the Intem.
Symposiimi ,,Figure of the Earth and Refraction”, Wien, 1967

Egyed L. — M e s k ó A. : Determination of focal depth from macroseismic data.

Pure and Applied Geophysics, Milano, 67, 1967, 107—iii

E g e d L. lásd Szádeczky^-Kardoss E.
E g e d L. lásd BisztricsányE.
Erdélyi IVI. : A Duna—^Tisza közének vízföldtana — Hydrogeology of the region

between the Danube and theTisza rivers. Hidrológiai Közlöny, 47, 1967, 331—340,

357—365, 22 ábra, ang. R
Erdélyi M.: Észak-Bácska vízföldtana. Hidrológiai Tájékoztató, 1967. május,

82—91, 12 ábra „
Faludi B.: A molekuláris evoluciótan és néhány slénytani vonatkozása. slénytani

Viták, 10. sz. 1967. november, 3—8, soksz.

G. Farkas M. lásd Szántó F.

Fekete G y. : Szerkezetföldtani vizsgálatok az iszkaszentgyörgyi bauxitbányák-
ban — TeKTOHiiMecKHe HaöjnoAeHUH na okciitobo.m pyAHiiKe. — Földtani Kutatás,

X, 1967, I. sz., 16—20, 3 ábra, or. R
P' ö 1 d i M.: A Mecsek hegységi felsszinenmri képzdmények szintezési lehetségei

— Gliedenmgsmöghchkeiten in den obersinemurischen Büdungen des Mecsek-
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Gebirges — Bo3mo>khoctii CTpaTiirpa(t)iiMecKoro paciiaenemiM liepxHecime.MiopcKiix

OTaoweHiiíi rop MeMCK. — A MAFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 133—148,

3 ábra, i táblázat, ném., or. R
Földi M. — Nagy É. — Hámor G. — H e t é n y i R. : Magyarázó Magyarország

földtani térképéhez, 10 000-es sorozat; Hosszúhetény. MÁFI kiadv. 1967, i—66,

Földváriné Yogl Mária: A ritkaelein dúsulások felismerésének alapelvei.

MÁFI kiadv., 1967, i—265, 14 táblázat, 20 ábra
F öld y áriné Vogl ^lária: A területi ritkafémkutatás új eredményei. A l\LÁ.F'l

Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 495—498
F'öldváriné Vogl M. — Zentai P.: Anwendmig von Spectralanalyse in dér

geochemischen Forschímg. XI\'. Colloquimn Spectroscopium Internationale
Gépipari Tud. Egyesület kiadv., Budapest, 1967, 253—268, 5 ábra

F r a n y ó F. ; A negyedkori rétegek vastagsága a Kisalföldön— Máchtigkeit dér Quar-
társchichten in dér Kleinen Ungarischen Tiefebene — MomHOCXb MeiBepTUHHbix
üT-ioiKeHMn na Maaoii BeHrepcKOfl Hus.MeHHOCTii. — A MÁFI Évi jelentése az 1965.
évrl, 1967, 443—458, 7 ábra, ném. or. R

F' r a u y ó F. lásd B o c z á n B

.

F r a n y ó F. lásd Rónai A.
Frits J. lásd Boczán B.
F ü 1 ö p J.: A \’illányi-hegység krétaidszaki képzdményei — Les formations créta-

cées de la montagne de Villány — Me.ioBbie oraoiKeHim BnajiaHbCKiix rop. —
Geologica Hímgarica, Series Geoíogica, 15, 1966, i—131, 18 tábla, 32 ábra, fr., or. R

Fülöp J.: Idszer földtudomány-szerv’ezési feladatok. A MTA X. Föld- és Bány.
Tud. Oszt. Közi., I, 1967, I—2. sz., 141—143

1
' ü 1 ö p J.: A ]\Iag>'ar Állami Földtani Intézetre háruló feladatok és azok megoldása

— Le programme de ITnstitirt Géologique de Hongrie et l’état de són exécution^

—

SaaaHii BenrepcKoro reo.ioniMecKoro HHCTiiTyra 11 nx peiueHHe. — A MAFI Évi
jelentése az 1965. évrl, 1967, 9— 18, fr., or. R

F' ü s t A.: A halimbai bauxit-elfordulás hidrogeológiai helyzete — rnaporeojioni-
weCKoe no.xo>KeHiie okciitobopo .\ieCTopo>KaeHHH XanirMa — Hydrogeologische
Wrháltnisse des Bauxitvorkommens von Halimba — Hydrogeological situation

in the Halimba bauxite deposits. Bányászati Lapok, 100, 1967, 177—180,

2 ábra, or., ném., ang. R
G a 1 á c z A. — Vörös A. : Belemnoideák vizsgálata. Tanulmányok a Természettud.

Körébl, 1967, 61—89, 7 ábra, soksz.
Gálfi J. — Márton P. — Meskó A. — Stegena L. : Geofizikai kutatási

módszerek I. Szeizmika. (Az 5. részt P o s g a y K. irta). Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1967, I—600

G é c z y B.: Ammonoides jurassiques de Csemye, Montagne Bakony, Hongrie. Part II

(excl. Hammaioceratidae

)

— lOpcKiie A.M.MOHon.Xbi H3 c. Mepnbe (ropbi BaKOHb,
BeHrpiiH (HacTb II) — excl. Hammatocerafidae). Geologica Hímgarica Series Palae-

ontologica, Budapest, 1967, fasc. 35, i—413, 65 tábla, 249 ábra, i táblázat, or. R
Géczy B.: Catacoeloceras tethysi n. sp. (Ceph.) from the Upper Liassic of Csemye

— Catacoeloceras tethysi n. sp (Ceph.) — rs Bepxnero jieiiaca yuie.ibíi Ti03KeBeina-

poK H c. Mepnbe. — Acta Geologica, XI, 1967, 293—298, 7 ábra, or. R
Géczy B.: Upper Liassic Ammonites from Úrkút, Bakony Mountains, Transdanubia,

Hungary. Annales Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966, Buda-
pest, 1967, 115—160, 9 tábla, 29 ábra

Géczy B.; Csemyei jura biozónák és kronozónák — Biozones et chronozones in the

Jurassic of Csemye, Bakony Mts, Hímgary. Földtani Közlöny, 97, 1967, 167—176,

3 ábra, fr. R
Géczy B.; Megemlékezés T e 1 e g d i —R o t h Károlyról. slénytani Viták, 9. sz.,

1967. augusztus, 5—8, soksz.

Géczy B.; Az Ammonoideák törzsfejldésének vizsgálati módszerei. slénytani
Viták, 10. sz., 1967. november, 9— 14, soksz.

Gedeon A.: A Kszegi-hegység prognosztikus hidrogeokémiai térképe — Prognostic

hydrogeochemical map of the Kszeg Mts. — IlporH03HaH ruapoxuMimeCKaH
Kapra KecercKux rop. A mAfT Érd jelentése az 1965. évrl, 1967, 517—531,
1 térkép, 3 táblázat, ang., or. R

X. Gellai Ágnes; A solymári terület oligocén foraniiniferái — Die oligozánen

Foraminiferen des Gebietes von Solymár — OniiroueHOBbie (})opaMHHH({)epbi

oaaCTH c. lUoH.Map. — A MAFT Évi jelentése az 1956. évrl, 1967, 273—279,
2 tábla, ném., or. R

8 Földtani Közlöny
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(i i d a i L.: A Dorogi-medence földtani vizsgálata 1962—1965. A MAKI É^'i jelentése
az 1965. évrl. 1967, 239—241, i ábra

Gidai L. : Az alsóeocén bamakszénösszlet kifejldési területei a Dorogi-medence
Xy-i részén — Fazieszonen des untereozánen Braimkohlenkomplexes im west-
lichen Teil des Doroger Beckens — 3ohh pasBimiH Hii>KHe30UeH0B0 ri öypoyro.iHHofi
CBiiTbi B sanagHOH Macxii XloporcKoro accenHa. — A MAPI É\'i jelentése az 1965.
évrl, 1967, 243—249. I melléklet, 3 ábra, ném., or. R

Gidai L.; Dorogi-medence eocén képzdményei. Kandidátusi értekezés tézisei.

Budapest, 1966, i—

5

Góczán F. — Groot, J. J. (Newark, USA) — Krutzsch, W. (Berlin) —
P a c 1

1

o V á, B. (Prága): Die Gattxmg des ,,Stenuna Xormapolles Pflug 1953 b”
(Angiospermae )

.

Xeubesclireibungen und Re^'ision europáischer Formen (Ober-
kreide bis Eozán). Paláontologische Aldiandlmigen, Abt. B., Paláobotanik, Berlin,

1967, II, Heft 3, 427—633, 19 tábla, 75 ábra, i táblázat
Grasselly Gy.: Correlation between electrostatic energies and energy constauts

of somé complex oxx-anions. Acta Univ. Szegediensis, Acta Min.—Petr., 18, Szeged,

1967, fasc. I, 3—12, 2 táblázat, 4 ábra
Greguss P.: Újabb adatok Magyarország fosszilis fáinak ismeretéhez. Földtani

Közlöny, 97, 1967, 318—321, 4 tábla
Greguss P.: Égy Sequoia-ié\& kö^’ült fa Hidasról. Földtani Közlöny, 97, 1967, 465

—

466, I tábla
Greguss P. : A szárazföldi növényvilág polifiletikus fejldéstörténete. slénytani

Viták, 10. sz., 1967. november, 15—26, soksz.
Gt r e s c h i k G y.: Geológiai tényezk szerepe a talajszilárdításban. Mérnökgeológiai

Szemle, 1967. november, 21—24, soksz.

Groot, J. J. lásd Góczán F.
G r o s s z Á. : Geochemische ^’erteil^mg dér seltenen Elemente im Braunkohlenkomplex

von Hidas. Annales Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966, Buda-
pest, 1967, 39—65, 4 táblázat

G r o s s z Á. : Ablagenmgszyklen im Perm des Mecsekgebirges. Annales Univ. Sci.

Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966, Budapest, 1967, 39—38, 5 ábra, 2 táb-

lázat

G r o s s z Á. : Strontimn concentration and distribution of trace elements in the Hgiüte
of Hidas (Mecsek Mts, Hímgary) — IloBbiiueHHbie KOHueHTpamiii Sr ii pacnpege-
aeniie pacceaHHbixa.ie.ueHTOB B XiigauiCKoií To.nine ypbix yr.ieií. — Acta Geologica,

XI, 1967, 253—259, 2 ábra, or. R
Hajós Márta: Kovás egysejtek paleoökológiai vizsgálatának földtani jelentsége.

slénjüani Viták, 8. sz., 1967. április, i—9, soksz.

Halász A. lásd D u d i c h E. jr.

Hámor G. lásd Földi M.
H a r t n e r M.: Kzetmintákban terjed rugalmas hullámok sebességének meghatáro-

zására szolgáló berendezés — Annaparypa onpegejieHiiH CKopocrii pacnpo-
cxpaHeHHH ynpynix bojih b ropHbix nopogax — Device fór determining propagation
velocity of elastic waves in rock samples. Geofizikai Közlemények, XVI,
1967, 57—65, 5 ábra, i táblázat, or., ang. R

H a z a y I.: A magyar geodéziai vetületek és jöv kérdéseik. A IMTA X. Föld- és Bány.
Tud. Oszt. Közi., I, 1967, I—2. sz., 87—99, 3 ábra

Hegyi Istvánná: Ásványkzettani xdzsgálatok a Hejcsabai Cement- és Mészm
agj’ag nyersanyag kutatása során. A Szilikátipari (építanyagipari) Központi
Kutató intézet 1963—1966. évi tudományos mködése. É\ÁI Építésügyd Tájé-

koztatási Központ kiadv., Budapest, 1967, 277—286, 10 ábra, i táblázat

Hegyi Istvánná lásd T a k á t s T.
Hegyi Istvánná lásd Vitális G y.
H ^ & 3

’ i J- • Untersuchímgen mit dem Derivatographen in dér Baumaterialforschung.
Baustoffindustrie, Berlin, 1966, 367—370, 14 ábra

Heinemann Z. lásd Augusz'tin J.Hernyók G. : Krémpát és hematit a rudabányai szeizi képzdményekben —
Cngepiix II reMaxiix b BepiJieHCKOM üpyce .MecxopowAeHim PygaaHbH. — Földtani

Kutatás, X, I. sz., 1967, i—6, 5 ábra, i táblázat, or. R
H e t é n y i R. : A^ Mecsek hegység részletes és átfogó földtani vizsgálata 1962—1966

között. A MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 19—^23, i ábra
H e t é n y i R. lásd Földi M.
Holló L. lá.sd A d á m A.
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Horváth E.: Sótony környékének felsö-pliocén növénymaradványai — Die jung-
pliozánen Pflanzenreste dér Umgebung von Sótony (Westvmgarn). SAVARIA,
Szombathely, 1963, 9—25. 3 tábla, 10 ábra, ném. R

Horváth E.: Fels-pliocén növénylenyomatok Kemenesmihályfáról — Oberplio-
záne Pflanzenabdrücke aus Kenienesmihályfa. SAVARIA, Szombathely, 1964,
33—42, 2 vázlat, 4 ábra, n kép, ném. R

Horváth E.: Adatok a növények fossziUzációjának kérdéséhez •— Beitráge zr
Frage dér Fossilisienmg dér Pfíanzen. SAVARIA, Szombathely, 1964, 7—26, ném. R

Horváth E.: Pleisztocén famaradványok Szombathely környékérl — Pleistozáne
Holzreste aus dér Umgebung von Szombathely (Westímgam). SAVARIA, 1965,
Szombathely, 1966, 9—28, 6 tábla, 3 ábra, 2 kép, ném. R

Horváth J.: A marxista filozófia fejldéselméletének formaváltozása (A filozófiai

fejldéselmélet és a biológiai evolúciós elmélet összevetése). slénytani Viták,
10. sz., 1967. november, 27—34, soksz.

Horváth L. — Scheuer Gy.: Javaslat a budapesti hévizek védterületére
— PeKO.neHaamiH OTHOciirenbHO coajaHim aamiiTHon nonocu yjaneiurcKnx repnanb-
Hbix BOA — \'orschlag für das Schutzgebiet dér Thermalwásser in Budapest.
Hidrológiai Közlöny, 47, 1967, i—9, hozzászólások: 9— 14, i ábra, or., ném. R

H n i g G y. : A vízföldtani ^^szonyok szerepe a tektonikai mozgásoknál. Hidrológiai
Tájékoztató, 1967, május, 16—17Hursán E. -— Pálfy J.: A nagynrédei lignitkutatási terület komplex földtani
és mélyfúrási geofizikai \nzsgálata. Magyar Geofizika, VIII, 1967, 24—29, 3 ábra

Jámbor Á. : Pleistozáne Deflationserscheinungen im südwesthchen Teil des Mecsek-
Gebirges. Acta Univ. Szegedien.sis, Acta-Mineralogica-Petrographica. 18, Szeged,
1967, fasc. I, 13—22, 2 tábla, 4 ábra

Jámbor A. : Magyarázó Magy'arország földtani térképéhez, 10 ooo-es sorozat, Kvágó-
szUs. ^lÁFI kiadv., 1967, i—36, 3 ábra

Jámbor Á. : Irányított-felscampili kagylófaima a Mecsek hegységben — Orientierte
Muschelfaima des Ober-Campils im Mecsek-Gebirge (Südímgam) — OpiieHTH-
pOBaHHaH BepxHCKa.MnHnbCKaíi (J)ayHa nnacTiiHHaTowaoepHbix b ropax Mcmck (K)-

Bencpii^i). — A MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 27—37, 7 ábra, i táblá-
zat, nem., or. R

Jámbor A. — M o 1 d v a y I.,. — Rónai A. : Magyarázó Magyarország 200 ooo-es
földtani térképsorozatához. L-34-II. Budapest. (Ezen belM Szentes F.

:

Rétegtan, Scholtz T.; Hasznosítható ásványi nyersanyagok, S c h m i d t

E. R. és R ó n a i A.: Vízföldtan, Szcs L.: Talajviszonyok). 1LÁ.FI kiadv.,

1966, I

—

358, 64 ábra, 55 táblázat, irodalomjegyzék
Jámbor Á. lásd S z a b a d v á r y E.
Jánossy D.: Paleoökológiai \dzsgálatok pleisztocén gerinceseken. slénytani Viták,

8. sz., 1967. áprüis, I

—

2, soksz.
Járányi I.: Magmás kzetek biokémiai mállasztása — Experimental biochemical

weathering of igneous rocks — HcKycTBCHHoe noxH.MHBeCKoe BbiBerpnBaHne Marivia-

THHecKiix nopoA. — A MÁFI É\d jelentése az 1965. évrl, 1967, 533—556, 8 ábra,

7 táblázat, ang., or. R
Járay J. — Bidló G.: Összefüggés a talajfizikai jellemzk és a talaj ásványi össze-

tétele között — Relationship between physical characteristics and mineral com-
position of soil. Földtani Kutatás, X, 1967, i. sz., 20—29, 12 ábra, 4 táblázat,
ang. R

J a s k ó S. : A geomorfológiai megfigyelések szerepe a mongóliai átnézetes földtani
térképezésnél — Pojib reo.Mop(J)OAornMecKnx HamoAeHUH npri oaopHO.M reonom-
MecKO.M KaprapoBaHHH b MoHroJiiiH. — Földtani Kutatás, X, 1967, 2. sz., i—9,

15 kép, or. R
Jósa E.: Geoelektromos ellenállásmérés a Bakony’ É-i peremvidékén. A Magy. Áll.

Eötvös Eoránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 94—97, i ábra
Jugovics E.: A polgárdi mészk földtani kutatása — Geologische Erforschxmg

des Kalksteins von Polgárdi. Építanyag, XIX, 1967, 406—413, 3 táblázat, 9
ábra, ném. R

Juhász A. lásd Szádeczky’-Kardoss E.
Juhász Z. — Kakas y I.: Influence of potassiiun ions on the stability of suspen-

sions of bentonite from Mád — BnnjiHHe hohob khjihh na ycToiÍHHBOCTb cyc-
nencHH chtohhtob h3 .uecTopowAeHiiA Mha- — Acta Geologica, XI, 1967, 393—408,
6 táblázat, 12 ábra, or. R

Kádár E. : Eétezett-e az európai pleisztocénben egymél több eljegesedés! idszak ?

8*
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— Doubting the existence of more than one Pleistocene glacial periods in Europe.
Földrajzi Értesit, XVI, 1967, 267—281, 4 ábra, ang. R

K. K a k a s y I. lásd Juhász Z.

Karácsonyi S. — Scheuer Gy. —Vermes J.: A paksi téglagyár nyers-
anyagának kzetfizikai jellemzi — The petrophysical raw matéria! parameters
of the Paks Ériek Yard (S-Hímgary). Földtani Kutatás, X, 1967, i. sz., 35—40,

5 ábra, ang. R
Kárpáti F. Részletes földmágneses mérések az Alföldön (a Tiszántril É-i részén).

A Magy. AU. Fötvös Loránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 120—127,
1 ábra, i táblázat

Kaszap A.; Uránérc a tkés világban. Bányászati Lapok, 100, 1967, 718
Kaszap A.; A felszínformáló erk mködése 1964-ben. Földrajzi Közlemények,

15 (91), 1967, 271—275
Kecskeméti T.; Paleoökológiai vizsgálatok Nmmnuliteseken (összefoglalás).

slénytani Viták, 8. sz., 1967, áprüis, i—4, soksz.
ecskeméti T. lásd Kopek G.
ecskeméti T. lásd Mészáros M.
enawy A. I. —Nyir M. Réka: Zwei neue Foramirüferen aus dem Ober-

oligozán in Fger (Nordungam). Annales Hist.-Nat. Musei Nat. Hung., LIX,
1967, 103—107, 2 tábla

e r t a i G y. : The origrn of hydrocarbon resoirrces and their carbon dioxide content
in Hrmgary — O renesiice CKonjieHUH npiipo^Horo rasa n coflepwaHHH b hhx COj
Ha TeppnTopiin BeHrpnH. — Acta Geologica, XI, 1967, 261—278, i táblázat, 14
ábra, or. R

e r t a i G y . : A mag^^arországi szénhidrogén- és szénkutatás feladatai. Bányászati
Lapok, Különszám: Az energiaigények gazdaságos kielégitése (Ankét, 1967,
május 12— 13), 100, 1967, 20—25, 2 táblázat, i ábra

e r t a i G y. lásd Szádeczky-Kardoss F.
e r t é s z P. : Geológusmémök-képzés Franciaországban. Mérnökgeológiai Szemle,

1967. november, 3— ii, soksz.

irály F.: DF szondázások az Alföldön (Kúnszentmárton környékén). A Magy.
Áll. Fötvös Loránd Geofizikai Intézet 1966. é\-i jelentése, 1967, 46—59, 4 ábra

irály F. lásd P o 1 c z I.

i s h á z i P. lásd Vendel M.
i s s J. lásd Stegena L.
iss J. lásd Szádeczky-Kardoss F.
iss L.: A Tokaj -hegyaljai finomkerámiai nyersanyagkeverékek elöállitási lehet-

ségei és azok tulajdonságai. A Szüikátipari (épitanyagipari) Központi Kutató
Intézet 1963—1966. évi tudományos mködése. F\"M Építésügyi Tájékoztatási

Központ kiadv., Budapest, 1967, 223—238, 9 ábra, 6 táblázat
Kiss L. : Effet de la composition minéralogique des mélanges de matiéres premiéres

plastiques á kaolinite, iUite et montmorillonite, sur leurs propriétés céramiques
fines — Fine-ceramic properties and mineralogy of plastic kaolinite-ülite-mont-

morillonite mixtures — BjiiiHHiie MiiHepajToniHecKoro cocraBa KaojiHHHTO-iiJuuiTO-

.MOHT.MOpUJlJlOHUTOHOCHblX HJiaCTHHHblX C.MeCeÜ Ha TOHKOKepa.MHMeCKIie CBOiíCTBa

MHHepajibHoro CbipbH. — Acta Geologica, XI, 1967, 419—435, 6 táblázat, 7 ábra,

ang., or. R
Knauer J.: Beszámoló a bakonyi csoport mimkájáról. A MÁFI Évi jelentése az

1965. évrl, 1967, 177—^179, I ábra

J. Kness Mária: Nummulites-Yiz&gáXatdk. a Dorogi-medence Xy-i részén telepi-

tett néhány mélyfúrás rétegsorából — Untersuchungen an Xummuliten aus

einigen Tiefbohrungen im W-Teil des Doroger Beckens— Hcc.aeaoBaHiiH naanyM-
MyjIHTa.MM H3 TOJIIU HeCKOJlbKMX T.nyOKIIX CKBa>KIIH B 3-HOH MaCTH üoporcKoro
óacceHHa. — A MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 251—271, 3 tábla, 2 áb-

ra, ném., or. R
K ó k a i J. lásd AugusztinJ.
K ó k a y J.: Sótartalomra vonatkozó skömyezettani vizsgálatok a bakonyi középs-

miocén cerithiumos faunákon. slénytani Viták, 8. sz., 1967. április, i—6, soksz.

K ó k a y J.: A Bakony-hegység felstortonai képzdményei — Obertortonische Abla-

gerungen des Bakonygebirges. P'öldtani Közlöny, 97, 1967, 74—90, 3 tábla,

2 ábra, ném. R
KomlóssyGy.: Contributions á la connaissance de la génése des bauxites hongroises

— A contribution to the knovvledge of the origin of Hungárián baioxites —
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K Bonpocy rcHeaiica BenrepcKiix okciitob. — Acta Geologica, XI, 1967. 477—489,
9 ábra, ang., or. R

K o m á r o m y I.: ÉK-alföldi légimágneses mérések. A Magy. All. Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 149—155, i ábra

K o n d^a J.; Biofáciesproblémák a középhegy'ségi jurában (I. ,,Anmionitico rosso”)
slénytani Viták, 8. sz. 1967, április, i—8, soksz.

Kopek G. — Kecskeméti T. ; Zusammenhánge zwischen dér perspektivischen
Braunkohlenerkimdung und den faziologischen xmd entwicklímgsgeschicht-
lichen Problemen des Eozáns im Transdanubischen Mittelgebirge. Annales Hist.-
Nat. Musei Nat. Hung., LIX., 1967, 81—92, 3 táblázat

Kopek G.; Eocén biofáciesek. slénytani Viták, 8. sz., 1967. április, i—

2

Kopek G. lásd Mészáros M.
Korpás L. — Peregi Zs. — Szendrei G. : A Dunazúg-hegység északi részé-

nek kzettani és földtani vizsgálata — Petrograpliische und geologische Unter-
suchungen im nördlichen Teil des Dimazúg-Gebirges. Földtani Közlöny, 97, 1967,
21 1—223, 4 ábra, 2 táblázat, ném. R

Kovács A. lásd P a n t ó G.
Kovács G. : Az ebesi mélyfiirások földtani eredményei — reo.noriiHeCKiie peayjibTaTbi

r.ny6oKoro ypeHim y c. 3eiu. — P'öldtani Kutatás, X, 1967, 2. sz., 10— 14, 5 ábra
or. R

Kovács G.: Az ebesi földgázmez szénhidrogénföldtani viszonyai — Feo.nornHecKne
yc.noBHH raaoBoro MecTopowAeHiiH 36eui — Die kohlenwasserstoff-geologischen
'V’erháltnisse des Erdgasfeldes von Ebes — Hydrocarbon geologic conditions in
the Ebes natural gas field. Bányászati Lapok, 100, 1967, 787—792, 5 ábra, or.,

ném., ang. R
Kovács L.: Magyarország regionális földtana. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967,—250, 52 ábra
K r i V á n P. : A magyar negyedkorföldtan helyzete és feladatai. Földtani Közlöny,

97. 1967. 326—330
,

'

Krolopp E.: Pleisztocén molluszka-farmák paleoökológiai vizsgálata. slénytani
Viták, 8. sz., 1967, április, i—4, soksz.

Kubovics I. lásd Szádeczky-Kardoss E.
Kuruc A.: A Coriolis-er értelmezése az egyesített égi koordináta-rendszerben.

Földrajzi Közlemények, 15 (91), 1967, 267—270, 7 ábra
K. Laky Ilona; A tecibányai szarmata üledékek Éommim/era faunája — Forami-

niferen-Fauna dér sarmatischen Ablagenmgen von Telkibánya — Oopa.vujHii-

iJ)epoBaH (Jjayna cap.MarcKHX oxjio>KeHHri y c. TejiKnöanbíi. — A IVLÍFI Évi jelentése

az 1965. évrl, 1967, 351—365, 2 tábla, i ábra, ném., or. R
Láng J. — Szirmay A.: Korszer új talajfeltárási módszer. Mérnökgeológiai

Szemle, 1967. november, 33—40, 4 ábra, soksz.

Láng S.; A \zkémiai változások kérdése mélyebb réteg\dzemkben. Hidrológiai Tájé-
koztató, 1967. május, 25—29, II ábra

Láng S. : A pleisztocén szakaszos felszínfejldés — The Pleistocene periodic surface
development. Földrajzi Értesít, XVI, 1967, 251—266, 4 táblázat, ang. R

Láng S. lásd B a r t k ó L.
Láng S. lásd Boczán B.

Lantos M. lásd Nagy Z.
' Lányi J. lásd S z a b a d v á r L.
Lászlóffy W. : A földrajzi szemlélet a mszaki hidrológiában. Hidrológiai Tájé-

’ koztató, 1967. május, 33—35, i táblázat
Lovász G y.: A szerkezeti ^szonyok hatása a Dráva és a Muravölgy esésgörbéjére,

illetve a nagyobb mellékfolyók mechanizmusára. Hidrológiai Tájékoztató, 1967.
november, 42—47, 9 ábra

Lovász Gy. — Miklós Gy^ szerk. : A Földrajzi Közleményekben 1953—1966 folya-

mán megjelent cikkek bibUográfiája. Földrajzi Közlemények, 15(91), 1967,75—96
* Mack E. lásd Bárdossy Gy’.

( Magyarázó Magyarország 200 000-es, 10 000-es és 25 000-es térképéhez lásd szerzk
' szerint

' Magyar földtani irodalom jegyzéke 1966— Repertoire bibhographique des publications du
domaine des Sciences géologiques en Hongrie, 1966 — BHJiHorpa(J)HH mirepa-
xypbi reojxorimecKHX h cmokhhx Hayx b BeHxpiiH 1966 . r. — Földtani Közlöny, 97,

I 1967, 331—349
Magyarország Nemzeti Atlasza. (A földtani és vízföldtani rész szerkesztésében részt
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vettek: Szentes F. és Schmidt E. R.)- Kartográfiai Vállalat kiadv.,
Budapest, 1967, i—112, i melléklet

IM a k k a y Klára: A nagylengyel!, misefai és nagytilaji területek helvéciai üledékei-
nek mikrofaunisztikai újravizsgálata. A Kolaj- és Földgázbányászat Tud.-Msz.
Közi., 1966, 329—338, 4 tábla

M á n d y T. lásd P a p p P".

a r o s i S. : IMegjeg^'zések a magyarországi futóliomokterületek genetikájához és
morfológiájához — Remarques sur la genése et la géomorphologie des régions
de sables mouvants en Hongrie. Földrajzi Közlemények, is {91), 1967, 221—2ss,
8 ábra, 7 kép, i táblázat, fr. R

Márton P. — M. Szalay Ern: Paleomágneses sdzsgálatok hazai bazaltkzete-
ken. ^lagyar Geofizika, VIII, 1967, 67—76, 7 ábra, i táblázat or., néni. R

Márton P. lásd Bisztricsány E.
Márton P. lásd G á 1 f i J.

Mát hé Klára: A Mátra hegység hidropiroklasztikumos összletének elterjedése és
sföldrajzának sdzsgálata — Verbreitung imd paláogeographische Untersuchimg
des hydropiroklastischen Komplexes im Mátra-Gebirge — O pacnpocTpaHCHHU
niApoKiiacTimeCKOH CBiijbi rop Marpa n 0 peanybrarax iiccaejOBaHiiH ee naaeoreo-
rpa^jiiii. — A MÁP'I Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 333—339, i ábra, ném.,
or. R

Mátyás E.: A Szerencs—l'eketehegj'-i ,,fehér kálitufa” a tokajhegységi ásvány-
bányászati nj’ersanyagkutatások újabb földtani eredményei tükrében — »Bejibie

KaaiieBbie xy^bw b paiiOHe CepeHa-OeKexexeab b CBere hobbix peayabxaTOB reoaoni-
HeCKOH pasBCAKii aoSbimi MUHepaabHbix noaesHbix ncKonae.\ibix b ropax ToKaü. —
P'öldtani Kutatás, X, 1967, 2. sz., 14—23, 3 ábra, or. R

Matyi-Szabó F. : Eocén korú reménybeli bamaszénterületek az Északi Bakony-
ban és a Vértes nyugati elterében — OiKiiaae.Mbie öypoyroabHbie no.xH aouenoBoro
Boapacxa b ropax C-BaKOHb n b boctobhom (JjopaaHAe rop Bepxeiii — Höífige Bra-
imkohlengebiete des Eozánzeitalters im nördhchen Bakony imd im westhchen
\'orraum des ^’értes-Gebirges — Prospective brown coal areas of the Eocéné
perld in the northem Bakony and lin the western foregromid of the Vértes
moimtains. Bányászati Lapok, 100, 1967, 243—252, 7 ábra, or., ném., ang. R

Méhes K.: Új Orbitolina faj a Villányi-hegységbl — A new Orfeho/ina species from
the Villány’ Mountains, Hímgary. Földtani Közlöny, 97, 1967, 323—325, i tábla,

ang. R
Méhes K.: Tzhányókat ábrázoló postabélyegek. Föld és Ég, II, 1967, 6. sz., 184—186
Meskó A.: Gravity interpretation and Information theory II. Smoothing and com-

putation of regionals. Annales Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X,
1966, Budapest, 1967, 15—27, 10 ábra

Meskó A. lásd Egyed L.
Meskó A. lásd G á 1 f i J.
Mészáros I.: A lejthatások néhány elméleti és gyakorlati kérdésérl — Somé

theoretical and practical questions of slope-effects. Földrajzi Értesit, XVI, 1967,
151—160, 5 ábra, ang. R

IM észáros ^I. — Kopek G. — Kecskeméti T.: Az erdélyi és a bakonyi
eocén összehasonlitása — Corrélation de l'Éocéne de Transylvanie á célúi de la

niontagne Bakony — ConocxaBueHiie ooncHa TpaHCiuiBaHiin c aoncHOBbiMii otjio-

iKCHnnMH rop BaKOHb — A MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 219—227,
I táblázat, fr., or. R

Meznerics I. lásd Csepreghyné
Mezsi J.: Contribution to the knowledge of the magnetite-hematite system of

oxyvolcanites. Acta Univ. Szegediensis, Acta Min.-Petr., 18, Szeged, 1967, fasc.

I, 23—33, 5 táblázat, 2 ábra
Mezsi J.: Mátra;hegység földtani térképe, 10 000-es sorozat. Tar (P'enyvespuszta).

Magyarázó. MAFI kiadv., Budapest, 1966, i—62, 9 ábra
Miháltz I.: A Dél-Alföld felszinközeli rétegeinek földtana — Geologie dér ober-

fláchennahen Schichten des südUchen Teiles dér Grossen Ungarischen Tiefebene.

Földtani Közlöny’, 97, 1967, 9 ábra, ném. R
jNI i h á 1

1

z I.: A Tiszalöki \’izlépcs helyének földtani vizsgálata. Hidrológiai Tájékoz-

tató, 1967. május, 91—96, 3 ábra
Mike Zsuzsa: A légifényképek alkalmazása a geomorfológiai és hidrológiai vizsgá-

latokhoz — L’apphcation des photpgraphies aériennes aux examens géomorpholo-
giqups et hydrologiques. Földrajzi Értesit, XVI, 1967, 33—41, 3 ábra, 6 kép, fr. R
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Miklós Mária: A visontai kutatási terület laza üledékes kzeteinek statisztikai vizs-
gálata és értékelése. Bányászati Kút. Int. Közi., X, 1965—66. 1967, 15—38, 32 ábra

Miklós á r i a : A statistical study and evaluation of lose sedinientary rocks in
\’isonta development area. Publications of the Hungárián Research Institute fór
Mining, 10, Budapest, 1965—66, 1967, 27—51, 32 ábra

Mituch Érzsébet: P'öldkéregkutató szeizmikus mérések. A Magy. All. líötvös
Loránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 216—222, 2 ábra

Mituch Erzsébet: A földkéregkutatás legújabb eredményei Magyarországon— O peayjibTarax iiccjieaoDaniiH CTpoenim aeMnort i<opi.i ceíic.\iimecKii,\\ .ueTOAOM
B BeHi'piiii. — Seismic investigation of the earth’s crust and the recent progress of
it in Hungary. Geofizikai Közlemények, Xá'l, 1967, 67—70, 3 ábra, or., ang. R

M o 1 d V a y I.,. lásd B o c z á n B.

M o 1 d V a y L. lásd J á m b o r A.
Molnár B.: A Dél-Alföld pleisztocén feltöltdésének ritmusai és vízföldtani jelent-

ségük — Rhythmen dér Pleistozán-Auffüllung des südlichen Teils dér Grossen
Ungarischen Tiefebene und ihre hydrogeologische Bedeutung. Hidrológiai Köz-
löny, 47, 1967, 537—552, 14 ábra, 2 táblázat, néni. R

;M o 1 n á r B . : Lithological and geological study of the Pliocene fomiations in the
Danube-Tisza interstream region. Part II. Acta Univ. Szegediensis, Acta Min.-
Petr., 18, Szeged, 1967, fasc. i, 35—46,6 táblázat, i ábra

Molnár J. szerk.: Távlati földtani kutatás 1963. mAP'I kiadv., Budapest, 1965,
I—268, 37 melléklet

Molnár K.: Részletes földmágneses mérések a ^Mecsek hegységben. A Magy. All.

Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 127—128
Monostori M.: Paláogene Faziesuntersuchímgen am Várerd-Berg bei Solymár.

Annales Lmiv. Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966, Budapest, 1967,
161— 176, I tábla, 5 ábra

Monostori M.: Paleoökológiai mikrofácies-vizsgálatok. slénytani Viták, 8. sz.,

1967. április, I—5, soksz.

Morvái G. — Pantó G.: Magyarország metallogenetikai térképe — ^Metallogene-

tic inap of Hungary — .WeTa.iiioreHimecKaíi Kapra BeHrpiiii. — A MAPT Évi
jelentése az 1965. évrl, 1967, 481—493, i ábra. i térkép, ang., or. R

^I o r v a i L.
:

_Perspekti\dkus kutatások fúrólyukainak komplex karottázsvizsgálata.

A ^lagy. All. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 140—146,
2 ábra

Morvái L. lásd Sebestyén K.
Nagy Béla: A Wlencei-hegységi gránitos kzetek ásvány-kzettani, geokémiai

vizsgálata — Mineralogy, petrography and geochemistry of granitic rocks from
the Velence Mountains. I'öldtani Közlöny, 97, 1967, 423—436, i ábra, 12 táblá-

zat, ang. R
Xagy Béla: A csákányki kfejt andezitjének üregkitölt ásványai — Cavity-

filling minerals in the andesite of a quarry at Csákányk, Mátra Mts, Hungary
— MnHepa,nbi, aanojiHíuomiie no.rocTii b aHAesiirax Kapbepa b c. MaKanbKe. —
A MAFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 341—344, i táblázat, ang., or. R

Xagy Béla: A sukorói tumialinos pegmatitelfordulás ásványkzettani, geokémiai
vizsgálata — Mineralogical, petrographical and geochemical studies on a peg-
matite at Sukoró, Velence Mts. — MiiHepaabHO-nerporpa(J)iiMecKoe n reoxii.Miiye-

CKoe iiccjieaoBaHne ryp.MaJTiiHOBoro .uecropowAeHim y c. lUyKopo. — A mAFI Évi
jelentése az 1965. évrl, 1967, 507—515, i ábra, 5 táblázat, ang., or. R

Nagy Elemér — Xagy Géza— Széky F*.: A Budars-i . sz. alapfúrás
— Basisbohrung Budars-Xr i — OnopHan CKBa>KiiHa By^aepiu X° 1 .

—
A mAFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 289—303, 3 tábla, 2 ábra, ném., or. R

Nag> E. lásd P' ö 1 d i M.
Nagy Géza — Szabó X.: Az Esztergom-lencsehegyi eocén barnakszén kutatás

' — PasBCAKa .MeCTopowAeHMH aoucHOBbix öypux yrjieü Screpro.M-JleHqexeAb. —
Földtani Kutatás, X, 1967, i. sz., 7— ii, 2 ábra, or. R

Nagy Géza lásd NagyElemér
Nagy István: A felsjura képzdmények és a kréta vulkánitok viszonya a Mecsek-

'ben — Sur le rapport entre le Jurassique supérieur et les roches volcaniques
crétacées dans la montagne Mecsek — O cooTHOineHHii BepxweiopcKiix OTJioweHHií

II .MCJioBbix ByAKaHHTOB B popax Mcmck. — A MAFI Évi jelentése az 1965. évrl,

1967, 149—168, 3 tábla, I táblázat, fr., or. R
Nagy I. Z.: Unterlaetazische Cephalopoden aus dem Gerecse-Gebirge I. Annales
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Hist.-Xat. Musei Nat. Hímg., LIX, 1967, 53—79, 6 tábla
Nagy I. Z.: A gerinchúr (Chorda dorsalis) származástani jelentsége. slénjdani

Viták, 9. sz., 1967. augusztus, 16—26, soksz.

N a g 5' I. Z.; Az ontogenezis filogéniai vonatkozásai. slénytani Viták, 10. sz., 1967.
november, 35—41, soksz.

^ ^ g y J- • Azonositási lehetségek a IMecsek hegység! alsóliász kszénösszletben — Pos-
sibilités de paralléhsation des couches dans la série charbonneuse de la montagne
Mecsek — Bo3mo>khocth fljin KoppennuHH nnacroB b HHWHejieHacoBon yrjieHOCHofí
CBHTe rop MeneK' — A IMÁFI Évi jelentése az 1965. é%T:l, 1967, 39—56, 3 ábra,
I melléklet, i táblázat, fr., or. R

Nagy hászlóné (Nagy Észter); Palynological study of the Neogene depo-
sits of the Mecsek Mountains (Hxmgary) . Palaeogeography, Palaeochmatology,
Palaeoecology, Utrecht, 1967, 3, iii—120, 3 ábra

Nagy Lászlóné (Nagy Eszter): Microplankton of the Neogene of Hungary.
Review of Palaeobotany and PaEmology, Utrecht, 1967, 343—347Nagy Lászlóné (Nagy Eszter): A galynológiai alapon való paleoökológiai
adatszolgáltatás néhány problémájáról. slénytani Viták, 8. sz., 1967. áprihs,
I—4, soksz.

Nagy Z. — Lantos M.: A harmadidszaki medencealjzat kzettani változásainak
meghatározása teUurikus frekvenciaszondázással a Kisalföldön. Magyar Geo-
fizika, 1967, 198—205, 6 ábra, or., ném. R

Náray-Szabó I. — Péter É. : Die quantitative Phasenanalyse in dér Ton-
minerahenforsclnmg — Quantitative phase analysis in clay núneral research
— KoJiUMecTBeHHbiíi (})a30BbiH aHaJiH3 b HCcneflOBaHini rjuiHHCxbix MUHepanoB. —
Acta Geologica, XI, 1967, 347^—356, 2 táblázat, ang., or. R

Náray-Szabó I. — Péter É. : Nachweis von Nordstrandit imd Bayerit in
;

ungarischen Ziegeltonen. Acta Geologica, XI, 1967, 375—377, i táblázat I

Neme ez E.: A magyar földtan helyzete (Elnöki megnyitó). Földtani Közlöny, .

97, 1967, 249—256
N e m e c z E. — a r

j
u G y. : Varieties of expanding (2 : i) clay minerals and their

origin — PaaHOBiigHOCTM paaöyxaromnx (2:1) rniiHncTbix MUHepajiOB n hx reHCTOKa.
— Acta Geologica, XI, 1967, 325—346, 3 táblázat, 18 ábra, or. R

Nemecz E. — Varjú Gy.: Relationship between ,,FHntclay” and bauxite forma- I

tion in the Püis moimtains — O cbb3h Me>KAy oöpaaoBaHueM ^jiHHTKJien h 60-

KCiiTOB B ropax nii.iHui (MoflCJib 6oKCiiTOo6pa30BaHnn). — Acta Geologica, XI,
1967, 453—473. II ábra, or. R

Némedi A^arga Z.: A IMecsek-hegységi andezitvulkánosság — Andesitic volca-

nism in the Mecsek Moimtains. Földtani Közlöny-, 97, 1967, 396—413, 9 ábra
ang. R

Némedi Varga Z. : A mecseki feketekszén szénülése és a hegységszerkezeti
mozgások kapcsolata — On the correlation between coahfication of Lower Liassic

coals and orogenic movements in the Mecsek Mts. — Cansb Meway creneHbK)

yrjie(})iiKauHH
^
.MeneKCKOro KaMCHHoro yrnn n TCKTOHnqecKH.MH abhwchhhmh. —

— A MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 57—67, 2 ábra, ang., or. R
Nemesi L. — S i m o n A. : TeUurikus és kísérleti jelleg magnetoteUurikus mérések

az Alföldön (Szentes—Hódmezvásárhely környékén). A Magy. Áll. Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 60—77, 5 ábra

Nemesi L. lásd P o 1 c z I.

Neubrandt Erzsébet lásd Véghné Neubrandt Erzsébet
N y- e r g e s L.: A Nyirád—Izamajor II. koncentráció \úzföldtani helyzete. Hidrológiai

Tájékoztató, 1967. május, 51—53, 5 ábra
N y i r M. Réka: Az ipolytamóci tengeri rétegek Eommim/em-faunája — Fora-

miniferen-Faima dér IMeeresablagenmgen von Ipolyriamóc. Földtani Közlöny-,

97, 1967, 186—193, 3 tábla, I ábra, táblázat

N y i r M. Réka lásd K e n a w y- Á. I.

N y i t r a i T. lásd S z a b a d v á r y- L.

Oravecz J. lásd Szádeczky-Kardoss E.

Orosz E. : A kréta, albai korú mészkben tárolt karsztvíz szintjének eredményes
süllyesztése Balinka-aknaüzemében — ycneuiHoe noHn>KeHne aepKaaa KapcroBbix

BOA MenoBbix (ajiböcKiix) n3BecxHHK0B B uiaxxe BaauHKa. — Földtani Kutatás, X,

1967, 2. sz., 27—37, 17 ábra, or. R
Paál Árpádné: A szerv-esany-ag-bomlás és ásványosodás kapcsolatai — Die Zer-

setzimg organischer Stoffe und ihre Ausuirkímgen auf die Entstehimg minerali-



A magyar földtani irodalom jegyzéke 1967 449

sclier Phasen — Cbh3ii MOK^iy pa3Jio>KeHiieM opraHimecKoro Beinecraa ii .\umepaj1n3a-
Uiieíí. — A MAPI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 69—-131, 23 tábla, néni. or. R

P a á 1 T. : Mérnökgeológiai vizsgálatok az Apostol utcai csúszással kapcsolatban.
Mémökgeoló^ai Szemle, 1967. november, 13— 19, i ábra, soksz.

Pálfalvy I.: Növénymaradványok az abaligeti Kiskhegy felslielvéti halpikkelyes
^gy^gösszletébl — Pflanzenreste aus dem oberhelvetischen P'isclischuppen-Ton-
komplex des Kisk-Berges bei Abaliget (Mecsek-Gebirge, Südungam) — Pac-
THTeabHbie ocTaxKn H3 BepxHerejibBeTCKoií rjniHiiCTon cbutu c Meuiynivui pbiö r.

KnuiKexeAB y c. AGajmrer (ropbi Me^cK, K)-BeHrpim). — A MÁFI Évi jelentése az
1965. évrl, 1967, 169—175, I ábra, néni., or. R

Pálfalvy I.; Oligocén növénymaradványok Kesztölc környékérl — Oligozáne
Pflanzenreste aus dér Umgebimg von Kesztölc^— OanroueHOBbie pacTHxeJibHbie
ocraTKii B OKpecTHOCTHX c. Kecrejibu. — A MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967,
281—287, I ábra, ném., or. R

P a n t ó G. : A részletes földtani térképezés tapasztalatai a Tokaji-hegységben. A
MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 345—349

P a n t ó G. : A plutói és vulkáni kzetképzdés határkérdései. A MTA X. Föld- és
Bányászati Tud. Oszt. Közi., I, 1967, i—2. sz., 67—78, i ábra, 2 táblázat

P a n t ó G. ; Development of magmas and igneous rocks in the Tertiary volcanism of
Hungary. Geologische Rundschau, Stuttgart, Bánd 57/1, 1967, 141—148, i ábra,
ném., fr., or. R

P a n t ó G. : Interpretation of plutonic and volcanic realms in petrogenesis —
Baan.MHoe npoHUKHOBCHHe nnyTOHiiMeCKoro h ByjiKaHHHecKoro uapcTB b nexporeHeae.
— Acta Geologica, XI, 1967, 21 1—220, 2 táblázat, i ábra, or. R

Pantó G. — Kovách A. — Balogh K. — Sámsoni Z.: Rb/Sr-check of
Assyntian and Caledonian igneous activity and metamorphism in Northeastem
Hímgary. — Mccae^OBaHiie npoHBaeHnn Ha CB-BeHrpnii Mar.\iaxn3.via h .MexaMop-
(})H3.Ma pn(})eHCKon ii KaacAOHCKoií ({laa MexoaoM Rb/Sr — Acta Geologica, XI, 1967,
279—281, I táblázat, or. R

Pantó G. lásd Boczán B.
Pantó G. lásd Morvái G.
Pantó G. lásd Szádeczky - Ka r d o s s E.
Pantó G y. : A Börzsöny hegység É-i részének harmadidszaki vulkanizmusa. Kan-

didátusi értekezés tézisei. Budapest, 1967, i—

9

P a p p F. — M á n d y T. ; Az ásványok és a \dz. Hidrológiai Tájékoztató, 1967. május,
35—36

Papp F. — Vitális Gy.; Magyarország mszaki földtana. Mérnöki Továbbképz
Intézet, M. 182, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967, i—306, 100 ábra, soksz.

P e c, K. (Prága) — Stegena L. : Diffusion of argon and the K-Ar method. Anna-
les Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966, Budapest, 1967 29—38,

3 ábra, 3 táblázat
Pécsi M.: A földfelszíni küls (exogén) folyamatok osztályozása és nevezéktan!

értelmezése — K.naccn(j)HKaunH h xepMHHOJiornqecKoe xojiKOBaHue bhcuihhx (3k30 -

rcHHbix) npoueccoB — Classification and terminological interpretation of exoge-
nous processes. Földrajzi Közlemények, 15 (91), 1967, 199—209, i táblázat, or.,

ang. R
Pécsi M.: A löszfeltárások üledékeinek genetikai osztályozása a Kárpátmedencében

— FeHexHMecKaH KJiaccii(J)iiKaunH oxaoweHHÜ jieccoBwx oHoweHHÍí b KapnaxcKo.vi
acceiÍHe. — Földrajzi Értesít, XVI, 1967, i—18, 6 ábra, 3 táblázat, or. R

Pécsi M.; Új tematikus földrajzi térképek. A MTA X. Föld- és Bányászati Tud. Oszt.

Közi., I, 1967, I—2. sz., 127—139, 7 ábra
Pécsi M.: Relationship between slope geomorphology and quatemary slope sedi-

mentation— Cbh3m Me>KAy Mop(|)OAorHeH ckaohob h nexBepxHHHbi.M ocaAKOHaKonACHH-
eM Ha CKAOHax. — Acta Geologica, XI, 1967, 307—321, 7 ábra, i melléklet, or. R

Peregi Zs. lásd Korpás E.
I. Perlaki Elvira: Magyarázó a Tokaji hegység földtani térképéhez, 25 ooo-es

sorozat. Gönc. MÁFI kiadv., Budapest, 1967, i—48, i táblázat
P e s t y L. : Mücroszeparátor homokszemcsék és mikrofossziliák mikroszkópos elkülö-

nítéséhez — Mikroseparator zr mikroskopischen Absondenmg von Sandkömem
imd Mikrofossüien. Földtani Közlöny, 97, 1967, 227—230, 6 ábra, ném. R

Péter É. lásd Náray - Szabó I.

Póka Teréz— Simó B.: Die Rolle des Nebengesteins in dér Entwicklxmg dér
subvulkanischen Facies (Nordwest-Mátra-Gebirge, Ungam). Annales Úniv.
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í

Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966, Budapest, 1967, 67—84, 2 tábla,

9 ábra
Bóka Teréz lásd Szádeczky-Kardoss E.
Polcz I. — BagiR. — Király E. — Nemesi L.: Komplex geofizikai kutatás

az Alföldön (Tiszakécske—Kúnszentmárton környékén). A Magy. All. Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 13—45, 8 ábra

P o s g a y K. : A magyarországi földmágneses hatók áttekint vizsgálata— OopasHoe
HSy^eHue B03Mymaiomnx mhcc, BUSbiBaiomnx anoMajiHH reoMarHiiTHOro nojiH b
BeHrpnii — A comprehensive survey of geomagnetic masses in Hungary. Geo-
fizikai Közleménj^ek, XVI, 1967, 4. sz.. 5—118,77 ábra, i táblázat, 2 melléklet,
or.. ang. R

Posgay K.: A bauxit térfogatsúlya — Sur le poids volumétrique des bauxites.
Földtani Közlöny, 97, 1967, 414—422, 9 ábra, fr. R

0 s g a y K. lásd G á 1 f i J.
ásonyi L.: Tanzánia geológiája, ásványvagyona. Földtani Kutatás, X, 1967,

I. sz., 62—66, I térkép
1 s c h á k G. : Oldatok Ca- és K-tartalniának meghatározása röntgenfluoreszcenciás

színképelemzéssel — Détennination de la teneur en Ca et K de Solutions pár
spectrométrie de fluorescence aux rayons X — OnpegeJiCHne peHxreHO(j).iK)opec-

ueHTHbi.M cneKTpajibHbi.M aHa.iiiso.M coaepwaHiiH Ca 11 K b pacxBopax. — A MÁFI
Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 557—562, 3 ábra, fr., or. R '

ónai A. — Szepesházy K. — Szcs L. — Franyó L. — BoczánB.:
Magyarázó Magy^arország 200 000-es földtani térképsorozatához. E-34-VIII.
Kecskemét. MÁFI kiadv., Budapest, 1967, i—144, 16 táblázat, 75 ábra, i mellék-
let '

ónai A. — Szepesházy K. — Szcs L. — Franyó F. — Boczán B.:

Magyarázó Magyarország 200 ooo-es földtani térképsorozatához. L-34-IX. Szol-

nok, IMÁFI kiadv., Budapest, 1967, i—132, 19 táblázat, 51 ábra, 2 melléklet

ó n a i • A. lásd Boczán B

.

ónai A. lásd Jámbor A.
ónai A. lásd S c h m i d t E. R.
ághy G y. — Vándor B. — Varga I.: A kisalföldi refrakciós mérések föld-

tani eredményei — Über die geologischen Ergebnisse dér auf dér Kleinen Unga-
rischen Tiefebene durchgefülirten Refraktionsmessímgen. Földtani Közlöny,

,

97, 1967, 160—166, 6 ábra, ném. R
jSámsoni Z. : Eruptív kzetek és csillámok Rb valamint ,Sr tartalmának kinyerése és |

elkülönítése — On obtaining and isolating the Rb and Sr content of eruptive
|

rocks and micas — RoobiBaHiie 11 BbiaejieHiie Rb n Sr 113 ii3Bep>KeHHbix nopoa 11
,

CJiioaen. — ATOMKI Közlemények, Debrecen, 1967, jvmius, 105—no, 3 ábra,

ang. or. R
Sámsoni Z. lásd P a n t ó G.
Sámsoni Z. lásd S z a 1 a y S.

vS e b e s t y é n K. : A kszén hamutartalmának karottázs adatokból történ meghatá-
rozásának néhány problémájáról. INIagy^ar Geofizika, Vili, 1967, 216—221, 8 ábra,

or., ném. R
vS ebest y én K. — ]d orvai E.: Hasadékvizsgálatok mészköves fúrólyukszaka-

szokon — HccjiegOBaHH5! TpemiiHHbix HBJTeHiifi B ypoBbix CKBa>KiiHax npoypeH-
Hbix B M3BecTHHi<ax. — Földtani Kutatás, X, 1967, i. sz., 41—46, 8 ábra, or. R

S e n e s, J. (Bratislava) : Az aktualizmus elvének alapkövetelménye és a récens fáciesek

kutatásának néhány módszere és eredménye. slénytani Viták, 8. sz., 1967.

április, I—5, soksz.

Siklósi Lajosné lásd D u d i c h E.
S i m ó B . lásd Póka Teréz"
Simon L.: A debreceni pleisztocén rétegsor hidrogeológiájának idszer kérdései

—CoBpeMeuHbie niapTreoJiorimecKiie npoÖJie.vibi ujieHCTOueHOBOÜ cbhth ropoaa

ÉepeueH. Földrajzi Értesít, XVI, 1967, 297—317, 6 ábra, 3 táblázat, or. R
Siposs Z.: Dorog. Magyarázó a Dorogi-medence földtani térképéhez, 10 ooo-es

sorozat, MÁFI kiadv., Budapest, 1967. i—30
Somogyi S. ; sföldrajzi és morfológiai kérdések az Alföldrl — Ouestions paléo-

géographiques et morphologiques dans la Grande Plaine Hongroise (L’Alföld). '

Földrajzi Értesít, XVI, 1967, 319—338, 12 ábra, 2 táblázat, fr. R
Scheffer Anna: Kami Foraminiferák a Bakony hegységbl — Camian Fora-

minifera from the Bakony Mts — KapHiiücKiie (})opa.\iHHii(})epbi 113 rop BaKOHb. —
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A MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl. 1967, 181—217, 4 tábla, i ábra, 2 táblázat,
ang., or. R

S c li e r f E. : Mikrotektonikai és liidromorfológiai kapcsolatok az Alföld déli részén
és ezekenek gyakorlati jelentsége — Mikrotektonische und hydromorphologische
Beziehungen iru südlichen Teil dér Alföld. Hidrológiai Közlöny, 47, 1967, 322—330
I térkép, ném. R

Scheuer Gy. — Szász T.: Karsztvíz elfordulás a Budai hegység DNy-i részén.
Hidrológiai Tájékoztató, 1967. május, 55—58, 7 ábra, i táblázat

Scheuer Gy. : Az egri források vízföldtani \'izsgálata. Hidrológiai Tájékoztató,
1967. november, 67—71, 6 ábra

Scheuer G y.^— Vermes J. : Talajfagy-jelenségek a dunaújvárosi löszösszletben.
Földrajzi Értesít, XVI, 1967 ,

91—95, 3 ábra, i kép
Scheuer Gy. — Szabó P.: Újabb építésföldtani problémák a budai Várhegyen.

Mérnökgeológiai Szemle, 1967. november, 25—32, 2 ábra, soksz.
Scheuer G3'. lásd A 1 m á s s y B

.

Scheuer Gy. lásd Horváth L.
Scheuer Gy. lásd Karácsonyi S.

Schmidt E. R.: P'elszínalatti vizek — Unterirdische Gewásser. Hidrológiai Köz-
löny, 47, 1967, 166—171, I táblázat, ném. R

Schmidt É. R.: Adatok a Balaton környék hegységszerkezetéhez és vízföldtaná-
hoz — Beitrag zr Tektonik und Hydrogeologie dér Báláton-Gegend —
— K BonpQcy reoTCKTOHimecKoro ctpoeHiin 11 niAporeo.nori!ii paüoHa 03. BaaaxoH. —
A MÁFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 235—238, i melléklet, ném., or. R

Schmidt E. R.: A hé\dzkutatás terén 1964—1965-ben elért eredményeink —
Ergebnisse 1964—1965 in Thermalwasser-Erkundung— PeayjibTaxbi paaBCAKii na
xep.uaAbHbie boau b 1964—1965 rr. — A jVLA.F'I Évi jelentése az 1965. évrl,
1967, 477—480, I táblázat, ném., or. R

Schmidt É. R.: Die grosse Uferrutschimg bei Dunaújváros in Ungam. Geologie,
Berlin, 15, 1966, 606—611, 4 ábra

Schmidt E. R.: Notice explicative á l’Atlas Hydrogéologique de la Hongrie. MAPI
kiadv., Budapest, 1967, i—23

Schmidt E. R.: A hévízfeltárás adottságai és lehetségei Magyarországon. Hid-
rológiai Tájékoztató, 1967. május, 39—48, i ábra, i táblázat

Schmidt E. R.: A balatonkömyéki hévízfeltárási lehetségekrl. Hidrológiai Tájé-
koztató, 1967. november, 54—57, i táblázat, 7 ábra

Schmidt E. R.: A mélységi vizek összetételének néhány változása az id és hasz-
nálat függvényében. Hidrológiai Tájékoztató, 1967. november, 30—33, 3
ábra

Schmidt E. R. — Rónai A. : Vízföldtan. Magyarázó Magyarország 200 000-es
földtani térképsorozatához. L-34-II. Budapest. MAFI kiadv. Budapest, 1966
-33—290, 3 ábra, 5 táblázat

Schmidt É. R. lásd Mag^-arország Nemzeti Atlasza
Schmidt E. R. lásd J á m b o r A.
Scholtz T. lásd Jámbor A.
Schréter Z. : A geológia és hidrológia kapcsolata. Hidrológiai Tájékoztató, 1967.

május, 8—10
Staudinger J.: Mholdak és geomechanika. Bányászati Lapok. 100, 1967, 22—24,

I ábra
Stefanovits P. lásd Boczán B.

Stegena L.: Byla nebyla Atlantis. Ed. Kolumbus, Prága, 1967, i—232
Stegena L. : On the possibility of diffusion at the M-discontinuity. Bollettino di

Geofisica Teorica ed Applicata, Trieste, Vili, 1967, 3.09—317
Stegena L. : -A. Magyar-medence kialakulása — On the formation of the Hungárián

hasin. Földtani Közlöny, 97, 1967, 278—285, 7 ábra, i táblázat, ang. R
Stegena L. — Kiss J.: A kálimn-argon módszer és néhány hazai alkalmazása

— KaAneBO-aproHHbiií ,\iexoA 11 er npii.MCHeHHe tí BeHpriiii — Die Kaliumargon-
Methode imd dérén Anwendung in Ungam. Geofizikai Közlemények, X^T,
1967, I—2. sz., loi—107, 3 ábra, or., ném. R

Stegena L. lásd Bisztricsány E.
Stegena L. lásd G á 1 f i J.
Stegena L. lásd P e c, K.
Stieber J.: A magyarországi felspleisztocén vegetáció-története az anthrakotó-

miai eredmények (1957-ig) tükrében — Oberpleistozáne Vegetationsgeschichte
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Ungarns im Spiegel anthrakotoniischer Ergebnisse (bis 1957). Földtani Közlöny.

97, 1967, 308—317, 5 ábra, 2 táblázat, ném. R
Szabadvár y L. — Jámbor Á. — Lányi J. — Nyitrai T. —Trenka

Sándornál Komplex geofizikai kutatás a Dunántúli Középhegységben (a

Bicskei-medencében). A Magy. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1966. évi
jelentése, 1967, 78—93, 3 ábra, melléklet: A Bicskei-medence triász idszaki
medencealjzatának domborzati térképe

Szabadváry L.i Közép és Kelet Mongólia vízföldtani viszonyai a geoelektromos
kutatás tükrében — rnAporeojionmecKHe ycjroBHíi ueHTpajibHOÜ boctomhoh Moh-
rojTHH B CBere AaHHWx sjieKTpopasBeaoMHbix paox — Hydrogeological conditions
of Middle and Eastem Mongólia in the light of geoelectric prospecting. Geo-
fizikai Közlemények, XVI, 1967, 3. sz., i—95, 38 ábra, 2 táblázat, or.,

ang. R
Szabó G.i Áttekint gravimétermérések a Bakony-heg^^ségben. A Magj'. Áll. Eötvös

Loránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 128—129
Szabó Gáborné lásd Trenka Sándorné
Szabó Margit: Geoelektromos sekélyszondázás az Alföldön (Szobrok környékén)

A Magy. ÁH- Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1966. évi jelentése, 1967, 129—140,

4 ábra
Szabó P. lásd Scheuer Gy.
Szabó Z. : Néhány megjegyzés a gravitációs tér évszázados változásával kapcsolat-

ban. Geofizikai Közlemények, XVI, 1967, i—2. sz., 109—112

Szabó Z.: Komplex geofizikai kutatás a Börzsöny hegységben. A Magy. ÁU. Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet 1966. é\d jelentése, 1967, 98—119, 8 ábra, i táblázat

Szádeczky-Kardoss E. : Magyarország mélyszerkezetének komplex vizs-

gálata. Magyar Tudomány, 1967, 7—8. sz., 476—486, 5 ábra
Szádeczky-Kardoss É.: Rock fabrics and changes in volatües during the

Earth’s evolution. Chemistry of the Earth’s crust, 2, 20—34, Jerusalem 1967
vSzádeczky-KardossE.

:

Élszó. A MTA X. Föld- és Bányászati Tud. Oszt.

Közi., f, 1967, I—2. sz., 3—

4

Szádeczky-Kardoss E.: A magyarországi földtani kutatások újabb ered-

ményei és távlatai a nemzetközi fejldés tükrében. A MTA X. Föld- és Bányá-
szati Tud. Oszt. Közi., I, 1967, I—2. sz., 5—25 (Egyed L., Zambó J.,

Pantó G., Kertai Gy., Vadász E. hozzászólásaival, pp. 26—40, 3 ábra,

2 táblázat)
Szádeczky-Kardoss E.: Elgondolások a kárpáti medencerendszer mély-

szerkezeti és magmatektonikai vizsgálatához. A IMTA X. Föld- és Bányászati
Tud. Oszt. Közi., I, 1967, 41—65, 10 ábra

Szádeczky-Kardoss E.: A Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya

1966. évi közgjúílési beszámolója. A MTA X. Föld- és Bány. Tud. Oszt. Közi.,

I, 1967, 145—162 (Hozzászólások: pp. 163—175)
Szádeczky-Kardoss E. — Bubics I. — Juhász A. — Oravecz J.

— Pantó G. — Szepesházy K.: Metamorphose in Ungam — Metamor-
phism in Hímgary Acta Geologica, XI, 1967, 49—58, i táblázat, ang., or. R

Szádeczky-Kardoss E. — Juhász Á. — Pantó G. — Szepesházy
K. — S z é k y - F u X V. : Dér sog. ophiohthische Magmatismus in Ungam
— The so-caUed ophiolithic magmatism in Hungary — O thk HasbiBae.MO.M 0(j)no-

jiiiTOBOM Mar.uaTH3.ue b BeHrpim. — Acta Geologica, XI, 1967, 71—76, i táblázat,

I ábra, ang., or. R
Szádeczky-Kardoss E. — Pantó Gy. — Póka T. — Pantó G. —

Széky-Fux V. — KissJ. — Kubovicsl.: Die Neovulkanite Un-
gams — Neogene volcanics of Hungary — HeoByabKaHiiTbi BearpuH. — Acta
Geologica, XI, 1967, 161— i8o,' i táblázat, i ábra, ang., or. R

Szádeczky-KardossE.

:

Cartographical representation of evolution in Earth
history — Oö ii3o6pa>KeHHii pa3BHTiui 3e.MH0H Kopu Ha Kapre. — Acta Geologica,

XI, 1967, 181— 186, or. R
Szádeczky-Kardoss E. : A map of geological evolution of South Plastem

Europe — Kapra reoJionmecKoro pa3BiirnH roroBOCTOMHOÍí Eaponbi. — Acta Geo-
logica, XI, 1967, 187—203, 3 ábra, or. R

Szádeczky-Kardoss E.: Rock fonnation and the evolution potential of

Continental stmctures — HopogooöpaaoBaHHe 11 paajiHHHbie no cnocoHOcrii k pa3-

BiiTiiK) KOHTiiHeHTajibHbie CTpyKTypbi. — Acta Geologica, XI, 1967, 205—209,

or. R
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Szádeczky-Kardoss E.: On igneous rock textures, mineralogical composition
and cooling curv^es — CrpyKxypbi AiarMHTiiMeCKHX nopofl, iix MHHepa;iornqecKHH
C0CT3B n KpiiBbie ocTbiBaHiiH. — Acta Geologica, XI, 1967, 221—252, 8 ábra, or. R

Szalánczy Gy.: Az algyi szerkezet kutatása (Algyi kutatási és fúrási problémák
I.) — reojioropaaBejOMHbie paöOTbi na crpyKxype Anabe — Die Untersuchung dér
geologischen Struktur von Algy — The exaniination of the geological structu-
re in Algy. Bányászati Lapok, 100, 1967, 703—707, 3 ábra, or., néni., ang. R

Szalay S. — Sámsoni Z.: Uránium kioldódásának vizsgálata magmás kzetek
zúzalékából — Investigations on the leaching of uránium from crushed magmatic
rocks. Földtani Közlöny, 97, 1967, 60—73, 9 ábra, i táblázat, ang. R

Szántó F. ^— G. Farkas M. —Várkon yi B. — Balázs J.; Binding of

NajCOj by bentonite fractions — HayneHiie npouecca CBasbiBaHHH KapOHaxa Hax-

PH51 (})paKUHB.MH eHXOHiixa. — Acta Geologica, XI, 1967, 409—418, 9 táblázat,

3 ábra, or. R
I

S z á s z T. lásd S c h e u e r G y.

V. Szeberényi Helga: Mineralogisch-petrographische Untersuchung des Gra-

[

nits vöm westhchen Mecsek-Gebirge. Annales Hist.-Nat. Musei Nat. Hung., I^IX,

1967, 5—27, 4 tábla, 3 ábra, 2 táblázat
S z é k y F. lásd Nagy Elemér
Széky-Fux Vilma: Introductory. Acta Geologica, XI, 1967, 323—324
Székyné Fux Vilma: Kahmetasomatose und hydrothermale Vererzung. Karpa-

to-Balkanska Geologoska Associjacija, VIII. Kongress, T. I, p. 155, Belgrád, 1967
Székyné Fux V. „lásd Szádeczky-Kardoss E.
Széles Margit: slénytani adatok az alsó- és felsparmoniai alemeletek elhatá-

rolásához. A Kolaj- és Földgázbányászat Tud.-Msz. Közi., Budapest, 1966,

323—329, I tábla
Szendrei G. lásd Korpás L.
Szentes F. lásd Magx^arország Nemzeti Atlasza
Szentes F. lásd J á m b o r Á.
Szentirmai I.: Tengeri moUuszka-faima a Szoros-pataki alsómiocén tarkaagyag-

összletben — Fauné de Mollusque maríné dans les argiles baríolées du Miocéné
inférieur de Szoros-patak (Hongríe du Nord). Földtani Közlöny, 97, 1967, 458

—

461, 2 ábra, fr. R
Szepesházy K.: Kzettani adatok a törteli terület mélyföldtanához — Petrogra-

phic contributions to the subsurface geology of the Törtei area — nexporpa(})H-

MecKHe gaHHbie k nosHaHuio r.ny6nHHoro reOjioniMecKoro cxpocHHH paííoHa c. Tep-

xejib. — A MÁPT Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 459—476, 7 ábra, i táblázat,

ang., or. R
Szepesházy K. lásd Rónai A.
Szepesházy K. lásd Szádeczky-KardossE.
Szilárd J.: Áttekint gravimétermérések a Kisalföldön. A Magy. ÁU. Eötvös Lo-

ránd Geofizikai Intézet 1966. é\d jelentése, 1967, 128

Szilárd J.: Küls-Somogy kialakxilása és felszinaíaktana. Földrajzi Tanulmányok,

7, 1967, I

—

150, 62 ábra, 19 kép, 2 táblázat
S z i r m a y A. lásd L á n g J.
Szófogadó P.: Bányavizek igénybevételének lehetségei az ózdi medencében.

Hidrológiai Tájékoztató, 1967, november, 72—75, 2 ábra
Szts E.: L'histoire du ..Biarritzien” — On the history of the ,,Biarrítzian” —06

Hcxopuii xep.MiiHa ,, Biarritzien”. Acta Geologica, XI, 1967, 299—306, i táblá-

zat, ang., or. R
Szts E. : Reyer Eduard (1849-1914), a csúszásos red-elmélet megalapítója.

Földtani Közlöny, 97, 1967, 231—232
Szts E. : A tatabányai ,,alsó foraminiferás-molluszkumos agyagmárga” rétegtani

helyzete plankton Foraminiferái alapján. Földtani Közlöny, 97, 1967^ 3,22

Sztrókay K. I.: A szilikátmeteorítok ásványos és vegyi alkatának fejldéses vál-

tozásai — Evolutionary changes of the mineral and chermcal composition of

stony meteorites. Földtani Közlöny, 97, 1967, 3—

1

ábra, ang. R
Sztrókay K. I.: On the mineralogical and chermcal evolution of stony meteo-

rites. Annales Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966, Budapest,

1967, 85—98, 7 ábra, i táblázat -

Sztrókay K.; Elült a vita a földön kiAoili élet tanúiról. P'öld és Ég, 2, Budapest,

1967, 44—46
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Szcs L. lásd Jámbor A.
Szcs L. lásd Rónai A.
T a k á t s T. : Crystalline phase changes brought about by beating in fineceramic raw

materials occurring in Hungarv^— HaMeneHii^ KpiiCTa.i.iiiaamiOHHbix (j)a3 noA Biiiia-

Hne.M HarpeBaHim. — Acta Geologica, XI, 1967, 357—364, 8 ábra, or. R
Takáts T. — Hegyi Istvánná — Vitális Gy. ; Agj'agkutatás a Hej-

csabai Cement- és Mészm részére — Hcc.neaoBaHim cupbeBon asbi ue-
MeHTHO-ii3BeCTKOBoro KO-MöimaTa B XeiieMaa — Materialforschimg fr die Zement-
und Kalkwerke Hejcsaba (Xordímgam) — Clay prospecting fór the Hejcsaba
Cement and Lime Works. Építanyag, XIX, 1967, 24—30, 10 ábra, i táblázat,

or., néni., ang. R
Takáts T. — Hegyi Istvánn* remendi Cementipari nyersanyagok idzs-

gálata — llccaejOBaHiie CbipbCBbix .MaTepna.ioB ue.MeHTHO npo.MbimjieHHOCXH b pa-
HOHe Bepe.MCHa — Untersuchimg dér Zementrohstoffe von Bereniend (Sd-
ungam) — Raw materials fór the Beremend Cement Works. Építanyag, XIX,
1967, 254—260, 10 ábra, 3 táblázat, or., ném., ang. R

Tárczy-Hornoch A.: Detennining the dipping pláne from the plunges of two
lines and detennining the plímge of the intersection of two dipping planes —
OnpeaeJieHiie n.iocKOCTii najeHim no naKnony asyx niiHiin ii onpeaeneniie naKnona
nepeceneHiiH jByx n.iocKOCxen naAcniiH. — Acta Geologica, XI, 1967, 283—292,

5 ábra, or. R
Tárczy-Hornoch A. : Az invardrótmérések pontosságának fokozása és ennek

szerepe konmk geodéziájában. A MTA X. Föld- és Bányászati Tud. Oszt. Közi.

I, 1967, I—2. sz., 79—86
Tasnádi Kubacska A.; Dinoszaurusz lábnyomok hazánkban. Élet és Tudomány,

XXI., 24. sz., 1967, 1118—1121
Tasnádi Kubacska A.: Rudapithecus hungaricus. A nidabányai smajom.

Élet és Tudomány, XXII, 44. sz., 1967, 2083—2085
T á t r a 1

1

y a y M. lásd A d á m A.
Cs. Teplánszky Erika: Kzetkémiai összehasonlító \uzsgálatok a IMátra hegység

középs részén — Petrochemische Vergleichsstudien im zentralen Raum des
Mátra-Gebirges — riexpoxii.MiiHeCKiie cpaBHiixe.xbHbie iiccneaoBaHiiH b cpeaHeii nacxn
rop .Maxpa. A MAFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 317—331, 6 ábra, 4 táblázat,

néni., or. R
Tilesch L- lásd A u g u s z t i 11 J.
Trenka Sándor né— Szabó Gáborné: Gra\dtációs mélységszámítás a

Bicskei-medencében. Magymr Geofizika, VHI, 1967, 206—209, i ábra, or., néni. R
Trenka S á 11 d o r 11 é lásd Szabadvár y L.
Urbancsek J.: Geotermikus energiatermelés lehetsége az Alföldöii. Hidrológiai

Tájékoztató, 1967. május, 77—79
Vadász E.: -A. magyar földtan útja Szabó József nyomában. Budapest Msz.

Egy. Közp. Könyidára, AIsz. Tudománytört. kiadványok 16. sz., Tankönjw-
kiadó, Budapest, 1967, i—64, 3 kép

Vadász É.: Vízföldtani adatok Szabó József mködésébl. Hidrológiai Tájékoz-
tató, 1967, november, 13— 15, i kép

Vadász E.: Tudománytörténeti jegyzetek Pettko Jánosról. Bányászati Lapok,
100, 1967, 641—642

V a d á s z E. : F'öldtani kutató munka Ausztráliában. Földtani Kutatás, X, 1967, 66—67
Vadász E. : P'öldtani szakm-ehink fejldéstörténeti vázlata. Magyar Tudomány,

1967, 10. sz., 677—681, 2 kép
A' a d á s z E. : Életet hordó meteorok ? A'ilágnézeti jegyzet a szenes meteoritokról.

A'ilágosság, 1967, 7—8. sz., 478—480
Vadász E. : lásd Szádeczky-KardossE.
Varga Gy.: Szerkezeti mozgások és a luilkanizmus kapcsolata a Mátra hegység-

ben — Relationship between orogenic movements and volcanism in the Mátra
Mts. — O CBB3 II -MCHciy xeKXOHiiMecKii.Mii ;iBn>KeHiiH.Mii II ByjiKaHimio.M B ropax
Maxpa. A MAPT Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 305—316, 3 ábra, i mellék-

let, ang., or. R
a r g a I . lásd S á g h y G y.

A' a r g a Z.: Az úgynevezett ,,új rendszertan” (New Systematics) evolúciós szemlélete

és a paleontológia. slénytani Adták, 10. sz., 1967, 42—49, i ábra
A’ a r

j
u G y. : Az ásványi nyersanyagelfordulások újrendszer, a határköltségek

alapján történ mrevaló készleteinek meghatározása tár^’ában rendezett ankét
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és ezt megelz munkák — AuKera npoBCAena no tcmc oripeáCJienmi KOH.umnouHbix
aanacoB MeCTopo>KaeHUH MiiHepaabnoro cbipbH na ochobc tipeat'.'iHbixaaTpaT ii npcABa-
piirejibHbie paoTbi. — Földtani Kutatás, X, 1967, 3. sz.. 1—4, or. R

Varjú G y. lásd X e m e c z E.
Vár kon yi B. lásd Szántó F.
B. \'arrók Kornélia: A palaköpeny hidrotermális ércesedése a \’elencei-hegység

K-i részén — Hydrothemial re niineralization in the schist inantle of the Fastem
\ elence Mts., Transdanubia, Hungarj' — rii.ipoTep.MaJU.nqe opyaeneHne CKaiiue-
Boro noKpoBa b boctobhoíí Macrii rop Bcaenne. A MÁFl Évi jelentése az 1965.
évrl, 1967, 499—505, I táblázat, ang., or. R

V é g h S. lásd C a s a n o V a s FI.

\'égliné Xeubrandt Erzsébet: Xemércek földtana. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1967, i—283, no ábra

\endel — Kisházi P.: A felscsatári talktelep genetikája — FeHeTUKa
Ta.ibKOBoro n.iacxa b OKpy>KHOCTn ceaa OcabmeMarap — (ienetics of the talc deposits
of Felscsatár. A Bányászati Kutató Intézet Közleményei. Különkiadvány.
Budapest, 1967, i—153, 3 táblázat, függelék, or., ang. R

\ e n d 1 Anna: Várr'ölgy vízellátásának lehetségei. Hidrológiai Tájékoztató, 1967.
november, 50—54, 3 ábra

Vermes J. lásd Karácsonyi S.
Vermes J. lásd Scheuer G y.
Viczián I.: Ldedékes ásványok mennyiségi röntgendiffraktoniéteres meghatáro-

zásának tapasztalatai — Erfahnmgen mit dér Amvendung dér Röntgendiffrakto-
metrie zr quantitativen Bestimmung sedimentárer Mineralien -— OnuT kojih-

!

HecTBCHHoro peHTreHoaii(})(J)paKTO.MeTpnMecKoro onpeaeaeHiiH ocaaoMHbix .wiiHepajioB. —
' A ALÁ.F'1 É\d jelentése az 1965. évrl 1967, 567—576, 3 ábra, 2 táblázat, néni.,

or. R
I V i n c z e J. lásd á' i r á g h K.
i
Virág h K. — \'incze J.: A mecseki uránérclelhely képzdésének sajátosságai

^ — Specific features of the formation of the uránium re occurrence, Mecsek Mts,
,

Hungary. F'öldtani Közlöny, 97, 1967, 39—59, 6 tábla, 6 ábra, 3 táblázat, ang. R
i t á 1 i s G y. : A Zdiskolc—Görömböly-i Csoznya- és Lengyelszótet földtani %dzs-

gálata. A Szilikátipari (építanyagipari) Központi Kutató Intézet 1963—1966.
é\d tudományos mködése. É\’il Építésügxd Tájékoztatási Központ kiadv.,
Budapest, 1967, 297—312, 12 ábra

^'itális Gy. — Hegyi-PakóJ.: Examination of cement-industry raw mate-
rials from the S\V Bükk Mountains. Acta Univ. Szegediensis, Acta IMin. Pét.,

18, Szeged, 1967, fasc. i. 47—57, 9 ábra
^’itális Gy. — Hegyi Istvánná: Nyersanyagkutatás a tervezett Eger-fel-

németi cementgy’ár számára — Erkundungsarbeiten für die projektierte Zement-
fabrik von Eger—Felnémet —

^
Hoiickii Cbipbíi a-iH npoeKTiipye.Moro KiipnimHoro

saBOja B r. 3rep-C>e.ibHe.MeT. A >LÍFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 367—391,

14 ábra, 2 táblázat, ném., or. R
Vitális G y. lásd P a p p F.
Vitális S.: A Magyar Hidrológiai Társaság 50 éves. Hidrológiai Közlöny, 47, 1967,

149—155, 4 táblázat
Vitális S.: 50 éves a Magyar Hidrológiai Társaság. Hidrológiai Tájékoztató, 1967.

november, 5—

7

Vörös I.: Fe-Ti oxide minerals in Transdanubian (Western Hungary) basalts. Anna-
les Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966, Budapest, 1967, 99—iio,

2 tábla, I táblázat
Vörös I.: Geochémical representation of principal and orbital quantmn nuniber.

Annales Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Geologica, X, 1966, Budapest, 1967,
III—114, I ábra

A* ö r ö s A. lásd G a 1 á c z A.
e i n G y. : Délkelet-Dunántúl hegységszerkezeti egységeinek összefüggései az óalpi

ciklusban — Zusainmenhánge dér tektonischen Einheiten Südost-Transdanubiens
im altalpidischen Zyklus. Földtani Közlöny, 97, 1967, 286—293, 2 ábra, ném. R

AA' e i n G y. : Délkelet-Dimántúl hegj’ségszerkezete — L'ber die Tektonik Südost-
Transdanubiens. Földtani Közlöny, 97, 1967, 371—395, 15 ábra, néni. R

AA' i 1

1

e m s T. — B o r b á s L. : Az esztergomi bamakszénmedence tárolt karsztvíz-

készlete. Bányászati Kút. Int. Közi., X, 1965—1966, 5—14, i térkép, 7 táblázat,

2 ábra
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Z a m b ó J. lásd Szádeczky-KardossE.
Zelenka T.: Veránderungen vúlkanischer Gláser auf Grund inikroskopischer Unter-

suchungen — Alteration of volcanic glasses as observ^ed under the microscope —
HaMeHCHiiH By.iKaHUHecKiix ctckojT no peayjibraTaM nayMeHiiH iix noa MHKpocKono.M.
Acta Geologica, XI, 1967, 437—451, 2 táblázat, 13 ábra, ang., or. R

Z e n t a i P. : Színképanalitikai módszerek geokémiai célokra — Spectrocbemical me-
thods fór geochemical purposes. Acta Chimica, 53, 1967, 323—333, 16 táblázat,
ang. R

Z e n t a i P. : Hazai nyersanyagok rénimntartalmának vizsgálata — Rhenimn in Him-
garian mineral

^
deppsits — Hay^eHne coaep>KaHHn Rh b noJieSHUX nCKOnae.Mbix

BeHrpiin. A IMÁFI É\d jelentése az 1965. évrl, 1967, 563—565, ang., or. R
Zentai P. — Bassa Zs.: Complete spectrocbemical analyses of silicates. XI\',

Colloquium Spectroscopicum Intem., Gépipari Tud. Egyesület kiadv., Budapest.
1967, 1033—1040, I táblázat

Zentai P. lásd Földváriné Vogl Mária
V. Zilahy Lídia: The phylogeny of the subfamily Heterostegininae (Foraminifera:

Nummiüitidae ). Acta Zoologica, Budapest, XII, 1966, 21

1

—234, i ábra, 6 tábla
V. Zilahy Lídia: Plankton Foraminiféra-zónáid a Dorogi-medence eocén réteg-

sorában. Földtani Közlöny, 97, 1967, 462—464, i táblázat
V. Zilahy Lídia: Felseocén Foraminiferák Felstárkány környékérl (DXY-Bükk)— Upper Eocéné Foraminifera from the region of Felstárkány (South-Westem

Bükk Mts) — BepxHeaouenoBbie (})ppa.MHHH(j)epbi H3 OKpecTHOcrn c. (benbuieTapKaHb
(lO-an MacTb rop Biokk). A MAFI Évi jelentése az 1965. évrl, 1967, 393—441, ii

tábla, I melléklet, ang., or. R

Üsszeállitotta: K i 1 é n v i Istvánné
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Dr. S i m ó Béla 70 éves

Dr. S i m ó Béla vegyészmérnök, szilikátanalitikus 1967. augusztus 27-én ünne-
pelte 70. születésnapját.

S i m ó Béla Erdélyben, Abrudbányán született. Középiskoláit Sepsiszentgyör-
gyön és Székel}uidvarhelyen, egyetemi tanulmányait Szegeden és Budapesten végezte.
Az egj^etemi tanulmányok eltti négy háborús esztend múltán hadirokkantként sze-
relt le. Vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Mszaki Egyetemen 1927-ben szerezte.
Ezt követen az Országos Társadalombiztositó Intézet szakembereként, fokozatos elre-
haladások nyomán mszaki tanácsosként mködött, fként a foglalkozási megbetegedé-
sek, ipari mérgezések tématerületén. Megszervezte az OTI Iparegészségügyi Laborató-
riiunát. Ennek vezetjeként kiterjedt üzemvizsgálati munkásságot fejtett ki, számos
megbetegedés-megelz intézkedést foganatosittatott, eredményeirl szakcikkekben szá-
molt be.

S i m ó Béla 1949 szén került tudományszakunk területével közvetlen vonat-
kozásba. Mint a Magyar AUami Földtani Intézet tudományos immkatársa az Intézet
Kémiai Osztályán kzetelemzéseket, fleg szilikátanalitikai vizsgálatokat végzett, új
elemzési eljárásokat dolgozott ki, eredményeit számos dolgozatban adta közre.

1938 márciusától mint a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutató
Laboratórimnának tudományos mimkatársa dr. Szádeczky-Kardoss Elemér
akadémikus mellett mködött, s az általa továbbiakban is végzett ásvány- és kzet-
elemzések eredményei ezúttal már geokémiai kérdések megoldásához vittek közelebb,
többek közt a Geokémiai Laboratórium egyik f témájának, a transzvaporáció kérdésé-
nek behatóbb ismeretéhez. Munkaeredményeit értékes szakcikkekben tette közzé.

S i m ó Béla 1967 végén nyugállományba vonult. Ez a körülmény életmódján
mit sem változtatott. Tevékenysége, ha rö\ddebb idkre is korlátozottan, de továbbra is

az IklTA Geokémiai Kutató Laboratórimnához fzi. Háza táján kertész, laboratóriiuná-
ban analitikus, úgy mint két évtizeddel ezeltt, amikor szakunk területére lépett. Mintha
megállt volna fölötte az id. Mi is ezt kivánjuk neki, s személyében a mindenkor készséges,
terhelést nem ismer, emberként is eminens munkatársnak.

Kitüntetések

A Magyar Hidrológiai Társaság 1967. május 2-i jubiláns közgylése az idközben
elhunyt dr. S c h e r f Emil tagtársunkat és dr. S c h r é t e r Zoltán tiszteleti tagtmkat
a hidrológia területén, s a Magyar Hidrológiai Társaságban az alapitás óta elért és végzett
kimagasló jelentség tudományos és társulatépit munkájuk elismeréseképpen a Társa-
ság tiszteleti tagjává választotta.

1967. november 3-án a Budapesti Mszaki Egyetem nyilvános egyetemi tanácsülés

keretében tiszteletbeli doktorrá avatta dr. K o r a c h Mór Kossuth-dijas akadémikust,
tagtársimkat több évtizedes tudományos mimkássága és a nemzetközi munkásmozgalom-
ban kifejtett tevékenysége elismeréseként. (Népszabadság, XXV. évfolyam, 261. sz.,

1967. november 4.)

1967. november 27-én, Tisztújító Közgylésén választotta tiszteleti tagjaivá

dr. H a á z István Béla és Szilárd József tagtársainkat a Magyar Geofizikusok

Egyesülete.

9 Földtani Közlöny
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iq68. március 15-én a Pest megj^ei Tanács épületében Életment Emlékéremmel
tüntették ki dr. Dénes György ta^ársimkat, a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társaság ftitkárát. Szentbe István és Tóth Almos ifjúsági tagokat, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem geológus hallgatóit. Kitüntetettek három társukkal egjmtt
az önkéntes barlangi mentszolgálat tagjai. ket riasztják, ha valamelyik barlangban
felteheten emberek tntek el. Tevékenységük során az önkéntes mentk eddig 78 elté-

vedt embert — jobbára a felfedezk babérjaira pályázó fiatalt — hoztak vissza a föld

felszínére. (Népszabadság, 1968. március 16.)

A ^lagyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 80. születésnapja alkalmából tudomá-
nyos és tudományszervez munkássága elismeréséül K o r a c h ^lór Kossuth-dijas
akadémikusnak, tagtársunknak, a INIagyar Tudományos Akadémia IMszaki Kémiai
Kutató Intézete tudományos tanácsadójának a Munka Érdemrend arany fokozata kitün-
tetést adományozta. (Akadémiai Közlöny XVII. é\'folyani, 5. szám, 1968. március 23.)

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 23. évfor-
|

dulója alkalmából dr. D a n k Viktor fgeológust. Társulatunk társelnökét a mag\’ar
szénhidrogénkutatásban elért kimagasló eredményei ehsmeréseképpen a Munka Érdem-

i

rend arany fokozatával tüntette &. (Népszabadság XXVI. é\’folyam, 80. sz., 1968.
|

április 4.)

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 23. évfor-

dulója alkalmából, 1968. áprihs 4-én dr. Szék y né Fux Vilma választmányi tagunk-
nak, az Agyagásványtani Szakosztály elnökének kimagasló oktató-nevel munkája
elismeréseképpen, valamint dr. V á n d o r f i Róbert tagtársimknak, a Dél-Alföldi

Területi Szakosztály A'ezetségi tagjának a magyar szénhidrogénkutatásban és termelés-
ben elért eredményei ehsmeréseképpen a Munka Érdemrend ezüst fokozatát adományozta.

A IMagyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 23. évfor-
dulója alkalmából, 1968. április 4-én dr. Barabás Antal, Járányi István és

dr. Szénás György tagtársunkat a Magv^ar Népköztársasági Érdemérem bronz foko-
zatával tüntette ki.

A páduai egyetem díszdoktorává avatta dr. Németh Endre egyetemi tanárt,

a Budapesti Mszaki Eg>'etem professzorát, a nemzetközi hini hidrológiai és vízépítési

szakembert. Dr. Németh Endre személyében az eüsmerö kitüntetés mémökgenerá-
ciók lelkes neveljének, a magyar hídépít mérnökök nesztorának jutott. (Magyar Nemzet,
XXIV. évfolyam, 85. szám, 1968. április ii.)

A Hazafias Népfront IV. Kongresszusa 1968. áprihs 19-én az Országos Tanács
tagjai sorába választotta Társulatunk elnökét, dr. Neme ez Ernt. Az Országos
Tanács ezt követen megtartotta els ülését, meg\'álasztotta elnökségét és tisztviselit.

A választás eredményeként dr. N e m e c z Ern professzor a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsának elnökségi tagja lett. (Magyar Nemzet, XXI\’. évfolyam, 92. szám, 1968.
április 20.)

Akadémiai székfoglaló

1968. áprihs 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartotta aka-
démiai székfoglalóját dr. F ü 1 ö p József akadémiai levelez tag, választmányi tagunk,
a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója. Székfoglalójának címe: A földtani térképe-
zés története, helyzete és feladatai Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia X.,
Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya kibvített osztályülése keretében elhangzott,
nagy figyelemmel kisért akadémiai székfoglalón dr. Szádeczky-Kardoss
Elemér akadémikus, osztálytitkár elnökölt.

Tudományos minsités

1968. március 25-én volt P a n t ó György tagtársimk, aspiráns ,,A Börzsöny
hegység É-i részének harmadidszaki vulkanizmusa” c. kandidátusi értekezésének nyil-

vános \dtája. Az opponensek véleménye és a mta eredményessége alapján a kiküldött
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Bíráló Bizottság javaslatot terjesztett a Tudomáxiyos Minsít Bizottság elé, hog\-
l’antó György számára a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa címet oda-
ítélje. A disszertáció opponensei dr. K ii b o v i c s Imre’ és dr. L e n g y e 1 líndre
a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa voltak. .-Vspiránsvezet: dr, S z á -

deczky-Kardoss Elemér akadémikus volt.

Különféle hírek

Az Osztrák Ásványtani Társulat m a g )’ a r o r s z á g i tanul-
m á n y ii t j a

1967. szeptember 28-;-október i. között magyarországi vulkauológiai tanulmány-
úton vett részt az Osztrák Ásványtani Társulat 17 fbl álló c.soportja dr. S c li r o 1 í ,

Ericli professzor, a Társulat elnöke és dr. W i e d e n , Paul társulati titkár vezetésével.
A tanulmánjmtat a IMagyarhoni P'öldtani Társulat szervezte. A tokaji-heg^'ségi neo-
vulkáni terület területére korlátozódó kirándulást dr. Pánt ó Gábor választmányi tag,
az MTA levelez tagja vezette. A hazánkba látogatott osztrák szakembereket dr. K o c h
Sándor tiszteleti tag, dr. N e m e c z Eni elnök, dr. vS z é k y 11 é P' u x Vilma, az
Agyagásván)dani Szakosztály elnöke, dr. Varjú Gyula a Gazdaságföldtani Szak-
osztály ügyvezetje, valamint dr. P e r 1 a k y Elvira, dr. Kulcsár László és dr. Ze-
1 e n k a Tibor tagtársak kísérték-kalauzolták tanulmányútjukon.

IV. Mediterrán Neogén Kongresszus; Bologna, 1967
Bolognában rendezték meg a IV. Mediterrán Neogén Kongresszust 1967. szeptem-

berei 3—30 között. Ezen Társulatunkat Hámor Géza titkár, dr. Báldi Tamás
az slénytani Szakosztály titkára, dr. B o g s c h László a Magyar Karszt- és Barlang-
kutató Társulat kiküldöttje, választmányunk tagja és dr. Nagy Lászlóné választ-
mányi tag, valamint B o h n Péter ésBohnné Havas Margit tagtársunk kép-
viselte.

A Mediterrán Neogén Bizottság új elnöke S e 1 1 i , R. bolognai professzor lett.

Elnökségi tagul választották dr. S e n e s
, Jan pozsonyi tagtársu^at, a Palynológiai

Albizottság elnökévé viszont dr. Nagy Lászlóné választmányi tagot. A Paratethys
Munkabizottság tagjai közéeVálasztották Hámor Géza titkárt, dr. Csepreghyné
Meznerics Ilonát, az slénytani Szakosztály elnökét, dr. Báldi Tamást, az s-
lénytani Szakosztály titkárát, valamint dr. B o g s c li Lá.szló egyetemi tanárt, választ-
mányi tagunkat.

A Kongresszus elfogadva a magyar küldöttség javaslatát hozzájárult egy Medi-
terrán Neogén Kollokvium rendezéséhez, melyet a Magyarhoni Földtani Társulat 1969.
szeptemberére hirdet meg Budapestre.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1967. évi Tisztiíjító
Közgylése

1967. november 27-én volt a Magyar Geofizikusok Egyesülete Tisztújító Köz-
gylése és baráti találkozója. A Technika Házában megrendezett ülés napirendjén
B e s e Vilmos elnöki megnyitóját követen elhangzott üdvözlések sorában dr. N e-

m e c z Ern, Társulatunk elnöke a közös társulati munkálkodások továbbfejlesztésének
konkrét útjait vázolta fel az egyesületek közti új szakosztály, a Geotektonikai Szak-
osztály alapításának gondolata felvetésével. Ezt követen került sor az alapszabály-
módosításra, melyet C z e g 1 é d i István ftitkár terjesztett el. A módosított alap-
szabály jóváhagyását követen választották tiszteleti taggá dr. H a á z István Béla
és Szilárd József tagtársainkat.

Az alapszabálymódosítás szerit levezetett tisztiijítás eredményeként a Magyar
Geofizikusok Egyesületének tisztikara a következképpen alakult. Elnök: Bese
Vilmos; társelnökök: dr. Egyed László, dr. Renner János, dr. Tárczy Hor-
noch Antal; ftitkár: Czeglédi István; titkárok: A d á m Oszkár, Molnár
Károly és dr. S z a b a d v á r y László. Az Országos Elnökség 60 tagból áll.

Elhalálozások

1967. november 3-án, 70 éves korában elhunyt dr. dr. h. c. G e 1 e
j

i Sándor
kétszeres Kossuth -díjas akadémikus, egyetemi tanár, a Munka Vörös Zászló Érdemrendje

9*
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és más magas kitüntetés tulajdonosa, a Magyar Tudományos Akadémia \T. iMszaki
Tudomán3'ok Osztálya hosszú éveken át tisztségviselt osztálytitkára. G e 1 e

j
i Sándor

akadémikust, kohomémök generációk neveljét, sok könyve által, s fként a fémek
képlékeny megmunkálása területén közreadott eredményei nyomán nemzetközileg is

nagyra értékelt tudóst a iMagyar Tudományos Akadémia és a ^Miskolci Nehézipari M-
szaki Kgyetem saját halottjának tekintette. Hanivasztás eltti búcsúztatása 1967. no-
\-ember 15-én volt a Farkasréti temetben. Osztálj^-ezetése idején a földtani tudományck
szakterülete még a IMszaki Tudományok Osztálya keretein belül mködött. (Nép-
szabadság, XX\'. évfolyam, 261. sz., 1967. november 4.)

1968. március 3-án 49-ik életévében váratlanul elhunyt dr. Filter Pál oki.

kohómémök, a Mag}'ar Bányászati és Kohászati Eg>’esület ftitkára, a \’asipari Kutató-
iitézet igazgatóhelyettese, az OMBKE Sóltz \'ihnos Emlékérmének tulajdonosa.
Dr. Filter Pálban, a kormánykitüntetésekkel sokszorosan elismert kiváló kohász-
szakemberben a magyar bányász-kohász társadalom érdekeinek fáradhatatlan és lelkes

szószólóját, köztiszteletben és közszeretetben álló egyéniségét veszitette el. Dr. Filter
Pált az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület saját halottjaként 1968.
március 14-én, a Farkasréti temetben, osztatlan részvét mellett helyezték örök nyu-
galomra.

1968. március 7-én, életének 62. évében elhunyt Balázs László a Magyar
Állami Földtani Intézet njmgalmazott dolgozója. Balázs László n^mgdijázását meg-
elzen és azt követen Társulatunk lelkiismeretes, szorgalmas és hséges küls munka-
társa volt. A társulati sajtófigyel felfektetése, rendezése keze immAáját dicséri. Balázs
Lászlót 1968. március 13-án, nagy részvét mellett a Rákoskeresztúri temetben helyezték
örök njmgalomra.

1968. április 3-án, 45 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el dr. INI i h á 1 y i

Pálné dr. . Lányi Ilona tagtársunk a IMagyar Állami P'öldtani Intézet tudományos
munkatársa. Mihály iné Lányi Ilona munkássága kezdettl fog\m a INIagyar

Állami P'öldtani Intézethez kapcsolódik. Mint intézeti dolgozó szerez tanári oklevelet

az Eötvös Loránd Tudományeg^'etemen, s ugyanitt szerzi meg az egj’etemi doktori
fokozatot 1963-ban ,,Apátvarasd környéki jura összlet üledékkzettani feldolgozása” c.

disszertációjával. Mihályiné Lányi Ilona munkássága elssorban a laza üledékes
kzetek \*izsgálatára koncentrálódott. Els sikerét a Magyar Tudományos Akadémia
1952 szén rendezett Alföldi Kongresszusán löszrendszerez tanulmányával aratta. Ettl
kezdve a Magyar Állami Földtani Intézet Üledékes kzettani laboratórirmiában meg-
szakítás nélkül anyagfeldolgozással foglalkozott — egy-egy alkalotmnal vizsgálataival

az srégészeti anyagfeldolgozást is segítette. Tragikus halála szinte és általános meg-
rendülést keltett. Ezt juttatta kifejezésre dr. Rónai András választmányi tagunk,
a MagA'ar Állami Földtani Intézet Síkvidéki Osztályának vezetje is, aki 1968. április

lo-én Társulatunk és a nnmkahely, a mimkatársak nevében vett búcsút Mihályiné
Lányi Ilonától a Rákoskeresztiiri temetben.

Gert R o b e I: Franz Báron N o p c s a und Albanien (Albanische Forschungen 5 Ottó
Harrassowitz. Wiesbaden 1966.)

A magyar földtan történetének tárgyi és személyi fölmérésében kivételes hely és

kimagasló értékelés illeti N o p c s a Ferenc sokoldahi és sokirányú, nemzetközileg
elismert tudományos tevékenységét. Nehéz föladat a hiányos, s részben elveszettnek

tudott naplójegyzetekbl, nehezen hozzáférhet kiadatlan kézirataiból teljes egészében
föltárni és leírni N o p c s a F . ellentmondásokkal teli kalandos életét, kétségtelen

lángelméj, pszichoneurotikus, st megállapított pszichopatológiás megnyilvánulásait.
Tasnádi Kubacska András és Lambrecht Kálmán közvetlen bizalmas
kapcsolatuk alapján hivatott tollal, szaktudományi vonalon, fként slénjdan-sélet-
tudouiányi irányban méltóan kiteljesítették korlátolt körühnények között, idegen
nyelveken is, ezt a föladatot. Itthon kevéssé ismert jelents munkáik reávilágítanak hazai

tudománypolitikánk, társadalmi viszonyaink egykori állapotára is, de történeti tények
levéltárilag nem nyomozható kiegészítésre szorulnak, nemcsak az azóta elkerült hagya-
téki kéziratok és naplók alapján, hanem az itthoni Állami Földtani Intézetben végzett

földtani szerepének s egész nagy jelentség tudományos tevékenységének a Magyar
Tudományos Akadémián teljes hiánya miatt.
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Az elbbi kérdés pótlására készült X o p c s a Ferenc születésének 90. évi emlé-
kezetére, 1967-ben lezárt „ X o p c s a F . helye és szerepe a magyar földtanban” cimii
személyi értékel jellemzésünk, ismeretlen leveleinek szemelvényes idézeteivel és fény-
másolatával (i— 19 kézirat -oldal). A cimben jelzett kötet pedig" 191 oldalon, a nálunk
teljesen euüités nélküli albanológiai— nyelvészeti — népismei — szociológiai — politikai
nemzetalakidási munkásságát történelmi jelentségében mutatja be a bécsi császári
levéltár titkos anyaga és a bécsi Tudományos Akadémia levéltárában rzött eredeti
kéziratok és elveszettnek hitt eredeti naplójegyzetek alapján. Ezek között van egy
112 -f 3 old. terjedelm, szerz szerint valószínleg idegen gépírásos niásolatú kézirat-
kötet, mely ,,Gedichte v. Colez Marku 1895—1932” címen kétségtelenül Xopcsa
hangulatverseit tartalmazza. Tartalma, hangneme, mindenkori albániai értelm és érzületi
me^yilvánulásait jellemzik. A könyv kitnen összeálhtott tartalmi tárgya egészében
a történelem és nyelvészet területére tartozik. Elszavában hangsúlyozza is, íiogy Xop-
csa kimerít életrajzának tárgyalásával, különösen a tulajdonképpeni szaktudományi— paleontológiái — földtani — sélettudománj méltatásával nem foglalkozik. Ezekben
teljes mértékben Lambrecht K. és Tasnádi Kubacska A. alapvet
monográfiáira támaszkodik, sokszoros hivatkozással s Xopcsa személyiségének saját
megítélésében teljesen azonos elfogadásával. Xopcsa irodalmi összeállítását sem közli,
utalva annak Lambrecht K. által adott tökéletes jegyzékére. \szont a könyv
történelmi — nyelvészeti tárgj-körének gazdag irodalom fölsorolásában sok bennünket is

érdekl, ismeretlen tanulmán^T is találunk.
Ezen a helyen nem lehet célunk a könyv tartalmi részletezése, az összefoglaló

zárófejezetbl megemlíthetjük szerznek azt az értékelését, hogy az albanológia tudomá-
nyában autodidakta Xopcsa hátrahagyott kéziratai a továbbkutatásnak nélkülöz-
hetetlen alapvetései, a mai történelem, jogtörténet, állameredet és alakulat, valamint
a nyelvkutatás terén. Sajnálatos, hogy a két alapvet kézirat Xopcsa F . életében
nem jelenhetett meg, s az albanológia számára, s különösen nálunk is ismeretlen maradt.
Ezek ismeretében Albánia mai elkülönül nacionaUsta pohtikai magatartása elttünk is

érthetbbé válnék. A múlt értékelése a mai történelmi és politikai helyzetbl magában
véve alig kielégít.

Xopcsa F . emhtett verskötete a rövid ismertetés szerint nem irodalmi érték,
de szeméhség-vizsgálat tekintetében érdekelhet bennünket. Ismertetésére valamilyen
módon msszatérünk.

v.e.

B bi c 0 u K H íS B. n. MoraHHec BaJibrep h er pojib b pasBHTMH reojiorHW (Johannes
Walther és szerepe a földtan fejldésében) ,,Xauk”, Moszkva, 1965. 1— 176 pp. figs.

A Szovjetimió földtanának, a tudományok összességével egyetemben közismert
nagyszabású fejldésében mindenkor nagy szerepet kapott a tudomány-történet is, ami
önálló akadémiai kutató intézetekben a többi tudományágakkal egyenérték szervezett-
séggel, módszereiben és mködésében nemzetközi jelentséggel irányítóan hat. A földtan
területén kezdetben csak a hazai földtani megismerés történeti tényadataira szorítkozva,
a nyugati ideahsztikus szemlélet elméletek kritikai dialektikus materiahsta átértékelésé-
vel tudatosították a földtan elméleti és gy-akorlati egységének népgazdasági nélkülöz-
hetetlenségét és tudományos lényegében rejl materializmusát. A természettudományok
összes eredményeit önálló mozgási jelleg fölhasználással alkalmazó földtani felsbb-
rendséggel.

A Szovjetrmió Akadémiai Földtani Intézetének ez a kiadványa Johatmes Wal-
ther nagy földtan történeti személyiségérl, tudománytörténeti jelentségérl, üledék-
földtaiü és szerves életfejldési, valamint sélettudományi tevékenységérl ad minden
vonatkozásában tökéletes ismertetést. Kimerít, évek szerint fölsorolt irodalmi jegy-
zékkel, valamint a reá vonatkozó különböz nyelv ismertetések, tanulmányok, emlé-
kezések teljes fölsorolásával. Tudjuk, hogy J. Walther a német szakirodalomban
kevésbé elismert és méltányolt, H a e c k e 1 -tanítvány, jénai professzor, a leghaladóbb
szellem, kétségtelenül egyedülálló materiahsta geológus. A magyar földtan elemz

—

oknyomozó iránya, valamint az slénytan biogenetikai—paleobiológiai—paleoaktológiai
korszer kezdetei, a Szovjetrmiót megelz idszakunkban J. Walther alapozó
tevékenységében és munkáinak ismeretében gyökerezik.

dr. V. E.
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4 . füzet

Ausztrália földtani térképe

A múlt év végén, Dr. Földváry G. Z. Ausztráliában tanult és végzett,
ottani állampolgárrá lett, magyar származású geológus kartársimk útján megkaptuk
Ausztrália legújabb kiadású, négy lapból álló i : 2 534 400 méret átnézetes földtani
térképét. A hozzátartozó magyarázó füzet elszava szerint ez az átnézetes térkép az eddigi
ausztráliai ismeretek szerinti földtani és szerkezeti adatokat szemlélteti. Ezek nagy része
még sok bizonytalanságot mutat, különösen a magmatit—vulkanit-félék kormegállapi-
tásában és azonositásában. Ausztrália egyes területrészeirl vannak ugj^an pontos és
részletes adatok, de azok azonositásában, elhatárolásában, különösen a megfelel orogén
övék összefüggésében, még teljes bizonyosságú képet nem adhatnak. Ez a térkép els
lépés az egész ausztráliai szárazföld egységes földtani fölépitésének és szerkezetének
megértésére, összefoglalására, az eddigi sokféle egyéni vélemény összeegyeztetésével,
^lég nem nevezhet a Nemzetközi Földtani Szerkezeti Bizottság elirásai szerint Auszt-
rália tektonikai térképének, aminek sokirányú kérdéseire vonatkozó megvitatásban
valamennyi elméleti és gyakorlati kutató intézet, egyetemek, vállalatok szakemberei
részt vesznek.

vSzemélyi és tárgyú vonatkozásban figyelmet érdemel ennek a \dlágrésznek föld-

tani kutatástörténete és megismerése, amirl dr. Földváry G. Z.* érdemleges
vázolásából az alábbiakat adjuk:

Ausztráha történetében korán voltak földtani kutatások. INIár C o o k kapitány
partraszállásával (1770. április 19.) érkezett Banks, J . hires természettudós (1744

—

1820); Sydnejdl 60 km-re délre, Coalcliff mellett kszéntelepet 1796-ban fedeztek fel,

s bányászták is. Az els hivatalos ásván\i;antudós H u m p h r e y ,
A . T . . volt

(1803) és az els ásványfelmér B u s b y , J . (1765—1857) 1824-ben kezdett dolgozni.

1836 januárjában Darwin (1809—1882) is meglátogatta földkörüli útján Ausztráliát

nyolc napra, és Sydneytl egészen Bethurstig utazott. Korábban már a Bandin
expedició (1801—2) is tett földtani megfigj-eléseket Uj Dél-Walesben, a Bass-szorosban
Dél-Ausztráliában és Nyugat-Ausztráliában. Strzelecki ötéves ausztráliai tartóz-

kodása végén 1845-ben "kiadta az els ,,Új Dél-Wales és Van Diemen földjének fizikai

leírása” c. könyvet, ami földtani adatokat is tartalmaz. Leichardt, L. szerencsét-

lenül járt német felfedez 1844-ben írt egy értekezést
,,
Jegyzetek Ausztrália földtanáról”

(kiadva 1847-ben). Több más felfedez is végzett földtani megfigyeléseket, Cunning-
ham, Oxley, Sturt és IMitchell, T.

Clarké, V. anglikán pap (1798—1878) volt Ausztrália földtanának atyja.

Nagy kitartással, hozzáértéssel negyven éven át Uj Dél-Walesben uralta a földtani

kutatást (1839—1878). Több mint 50 közleményt és egy ,,Hozzászólások Új Dél-Wales
üledékes képzdményeihez” c. könyvet adott ki. vStrzelecki után volt az els,

aki a kolóniában 1841-ben aranj’at fedezett fel.

Ugyancsak önálló földtani kutatók voltak a 19. század vége felé Tenison-
W o o d s (Dél-Ausztráliában), H o w i 1

1

(Victoriában), Johnston (Tasmániában).

Az 1890-es években nagy fejldést jelentett Dél- és Közép-Ausztrália földtanában

az Elder- és Horn -expedíciók geológusainak munkája.
Ilyen alapokon nagy összefoglaló mimkák jelentek meg Ausztrália földtani kuta-

tásáról. Ezek köziil említjük J a c k
,
R . L . és E t h e r i d g e , R . monumentáhs

,,Queensland és Új Guinea földtana és slény-tana” (1892) c. kétkötetes mvet,
Á^idrews, E. C. 1922-ben megjelent híres memoirját ,,Broken Hill vidékének

földtana” címmel és a legnagyobbat valamenny közül, Dávid, Browne, W. R.
által kiadott ,,Ausztrál Commomvealth Földtana” (1950) háromkötetes munkát.

A nagy összefoglaló munkák után, különösen a második mlágháború óta, az auszt-

ráliai geológusok mindinkább a szkebb specializálódás irányában mködtek, s ebben

az irányban értékes eredeti monográfiák és tanulmányok születtek.

Áz els, nagyon hiányos földtani térképet J u k e s
, J . B . 1850-ben készítette.

A következt a Viktóriái Bányászati :Mini,sztérium adta ki 1875-ben, második kiadásban

1887-ben. Cotton, L. A 'is összeállított e^ kis általános térképet 1908-ban.

Fontos mérföldk volt az ausztráliai geológusok történetében Dávid professzor

1932-es nagyméret térképe: Ausztrália földtani térképe. Azóta már sok földtani térkép

jelent meg, általában Canberrában, részletes sorozatokban is. Új Dél-Walesben az Állami

Földtani Intézet az els térképet 1914-ben adta ki Új Dél-Walesrl, a második kiadás

* Címe; G. Z. Földváry, 267 Beauchamp Rd, Jlatrawille, NSW. Elz érdekes ismertet

közleménye ,,Földtani kutató munka .Ausztráliában” címen a Földtani Kutatás 1965. októberi számá-

ban jelent meg.
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1962-ben jelent meg. A Sydneyi-medence (amehmek a széle a Xewcastle—láthgow—
Wollongong ív durván) földtani térképének harmadik kiadása 1966-ban jelent meg.
Victoria földtani térképének új kiadása pedig 1963-ban készült el.

V. e.

Szilárd Jen: Küls-Soniogy kialakulása és felszinalaktana. Földrajzi tanulmánvok
7. Akadémiai Kiadó 1967. i—150. old.

A monográfia a Földrajzi tanulmányok cím sorozat hetedik tagjaként látott nap-
világot s e sorozatban a szekszárdi domb\’idék leirása mellett a második természeti-
földrajzi munka. Az ország tájainak lassan gyarapodó önálló leírásai között minden
újonnan megjelen könvv jelents esemény. A Balaton déli partjának jórészét, a gene-
tikai tárgyalásban az egész tavat átfogó munka különösen az, hiszen az országnak a min-
denoldalú érdekldés középpontjában álló részérl van szó. A Balaton déli partján kon-
centrálódik az üdülés, hétvégi pihen, idegenforgalom jelents része, érthet teliát, ha
a geográfia iránt kevéssé érdekld is szívesen lapoz bele a tetszets kiállítású könyvbe.

Fontos leszögezni, hog\- medenceterületrl lévén szó, a monográfia tárgya, a'mor-
fológiai kialakulás taglalása voltaképpen a teljes földtanát jelenti a területnek. A beve-
zetésben alapos áttekintést kapunk a területre vonatkozó geológiai és geomorfológiai
kutatások történetérl. Lóczy, B., Cholnoky J. nevezetes alapmunkái vonat-
koznak e tájra s a következ generáció sem ment el mellette érdektelenül. Xoha össze-
foglaló monográfia KiUs-Somogyról mindeddig nem született, a dolgozatok sora foglal-
kozik földtanával és alaktanával az azóta eltelt id alatt is.

A monográfia els része (Földtani alapok és a felszín kialakulása) alapos, jól át-
tekinthet képet ad a földtani felépitésrl, a felszíni viszonyok és a mélyszerkezet össze-
függéseirl. Az irodalomban található szerkezeti összesítések eredményéit jól követhet
eladásmódban találjuk a könyvben, a szétszórt adatok kritikus összeválogatásában.
Ennek a résznek második nagy fejezetében a felszinalakulás egyes szakaszait, azaz a réteg-
tani \dszonyokat találjuk ismertetve. Örömmel mondható el: élvezetes, amint a szórt
adatok összefoglalásaként tekinthet leírás gyors áttekintéshez segít ezen a területen.
A szerkezeti \dszonyok közvetlen függvényeként változó pannóniai üledéklerakódást
Lóczy Lajostól B a r t h a F'erencig terjed kutatási skálán követhetjük. A rákövet-
kez fluvio-lakusztris levantei homok lerakódásának bizonyára kevéssé tisztázott, de
bonyolult felszínalaktani viszonyait ellenben — nyilvánvalóan a vonatkozó irodalom
részletességének h tükreként — sommásan intézi el a szerz, fél oldalon. A pleisztocén
közel 25 oldalnyd tárgyalásában az összes kutatási eredményeknek a szerz kutatási
eredményein átszrt ismertetése kap helyet. Itt találjuk, többek között, a Balaton létre-

jöttének ismertetését is. A pleisztocénen belül jelents részletezésben olvashatjuk a leg-

jobban nyomozható wünni fejldéstörténetet, ami az éghajlatváltozáson és az eróziós
képnek azt követ megváltozásán, mint egyetlen zökkenn, átvezet a mához.

A második rész címe: A Küls-Somogvd dombság morfológiája. Xyolc fejezetében
a meglev alaktani típusok: a mélyszerkezetet tükröz megbillent táblák, a nyugati
részen kialakult közel meridionáhs hátak, a kisebb reUefenergiájú lösztáblák, a peremi
süUyedék, a völgyek és a kisebb fonnák találhatók ismertetve. A geomorfológia klasszikus
területének számító Völgyek c. fejezetben a szerz legkedvesebbnek tn témáját bon-
totta ki gazdagon cizellált és pazanü illusztrált leírásban.

A monográfia mértéktartó, szemléletes ábraanyagában a szelvények és egyszer
morfológiai vázlatok vannak többségben. A szerz saját szerkesztés ábrái mellett
az átvett ábraanyag alig számottev. A könyv jól áttekinthet beosztása, a megfelel
helyen mindig fellelhet utalás az ábrára és a teljesnek tn irodalomjegj’zék méltó
kerete a méltatott értékes tartalomnak.

K a s z a p A .

A dunai Alföld. Szerk. : Marosi S. és Szilárd J. Magyarország tájföldrajza
I. kötet. Sorozatszerkeszt Pécsi Márton. Akadémiai Kiadó 1967. i—337 old.

19 neves szerz — geográfus, biológus, geológus, mszaki — együttes munkája
a kötet. Az öt kötetre tervezett Magyarország tájföldrajza c. sorozat els
tagjaként üdvözöljük, mint olyat, amire már régóta szükség volt. Ilyen jelleg munka
elsként jelenik meg az ország mai területérl; az eldök hasonló munkái tárgyalásuk
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egy részében vág}’ súlypontjában, mai határainkon kivüles területekkel foglalkoznak.
Az ország túlnyomó részét, ötkilencedét, képvisel Alföld tárgyalása került a sorozat
elejére, hiszen ,,ahogyan Közép-Európát földrajzi értelemben Magyarországgal jellemez-
hetjük, ugyaniig}' Magyarországot nagytájaink közül az Alföld képrdseli a legteljesebben”.

Az els fejezet cime: Az Alföld természetföldrajzi jellemzése. A földrajzi helvzet
tüzetes rögzitése és a táji kapcsolatok tisztázása után a földtani felépités ismertetése áll.

Ezt követen jönnek sorra a geomorfológiai, éghajlati, vizrajzi, növény- és állatföldrajzi,

talajtani alfejezetek. Külön említést kiván, hogy az Alföld lehatárolása itt eltér a meg-
szokottól és genetikai alapokon magában foglalja pl. a Mezföldet, a Mátra- és a Bükk-
alját is. A második fejezet Az Alföld tájértékelése. Itt a Nagy Magyar Alföldrl van szó,

az elbbi fejezetben foglaltak megismétlése nélkül. A földtani-fejldéstörténeti viszonyok,
hasznosítható nyersanyagok, energiahordozók és hé\4zkészlet, talajok és természetes
növénytakaró tárgyalásai kaptak itt — többek között — önálló alfejezeteket.

A harmadik, A dunai tájak földrajza c. fejezet, amelyben több táj leírását foglal-

ták össze a szerzk. Az els a Dunamenti-síkság, a \'áctól a Mohácsi sziget déli végéig
nyiiló 240 km hosszú egység. A Pesti-síkság és az Alföldi Duna-völgy két tárg}’alási

egységét választja el itt Pécsi Márton. A második a Duna—^Tisza közi Hátság, har-
madik a Bácskai löszös hátság. Negyedik és ötödik a Mezföld és a Drávamenti -síkság,

mint természetesen csatlakozó középtájak. Az öt tájegység tárgyalásában az Alföldnél
megismert alfejezetek szerint találjuk az anyag felosztását, kialakulás, éghajlat, vízrajz,

növény- és állatvilág, talajok tárgyalási sorrendjében.
A köii}'vet 49 táblázat egészíti ki jól áttekinthet adatanyaggal. A tekintélyes

ábraanyag (loi) jó érzékkel végzett kompiláció gyümölcse. A szövegközi utalások nyomán
kitn, de az irodalomban szétszórt, részletez és fleg összefoglaló földtani térkép,

szelvény kerül az olvasó szeme elé, természetesen egyéb, a fejezetek között képviselt

szakterületek hasonlóan bséges, de nem túlterhelt ábraanyaga mellett. A geológus
vonatkozásában éppen a szöveg és illusztrációk ilyen dicséretes harmóniája teszi a min-
dennapi használatra felettébb alkalmassá a könyvet. A kötet végére került 24 fénykép
kivitelében messze elmarad az Akadémiai Kiadó korábbi produkciói mögött; ebben
a minségben talán kár is volt hozzákötni a könyvhöz. Ugyanakkor a mellékletként
csatolt Magyarország geomorfológiai térképe (i;i 000 000) szinte
külön ismertetést érdeml része a könyvnek. Méretaránya ellenére a térkép részletesebb
vizsgálódást is lehetvé tesz, színes és jelzett jelölésmódja sikerült alkotássá, jól áttekint-
hetvé teszi. Régen esedékes értéke ez szakirodalmunknak, örömmel köszöntj^ a sorozat-
nyitó tájleírással együtt.

K a s z a p A .

Vendel Miklós — Kisházi Péter: A felscsatári talktelep genetikája — Bányászati
Kutató Intézet, Közi. (Különkiadvány) (i—153 oldal, I—XI\'. -j- i—3 táblázat, 16
derivatogram és i földtani térkép). Budapest, 1967.

A Bányászati Kutató Intézet soproni Petrográfiai osztálya és a MTA Geofizikai
Kutató Laboratórium Értelmez Geofizikai Csoportja részletes vizsgálat tárgyává tette

a felscsatári talkumelfordulás teleptani és mindenekeltt genetikai viszonyait. A vizs-

gálat eredményérl tanulmányban ad az Intézet számot.
A téma mindenképpen idszer és mind tudományos, mind gyakorlati szempont-

ból egyaránt értékes fontos, hisz hazánk egyetlen ismeretes és — im-
már közel két évtizede — mvelés alatt álló talkum el-
fordulásának keletkezési, kzettani és szerkezeti viszonyait tárgyalja nagy rész-

letességgel.

Az els 21 oldalon e n d e l M . az ide vonatkozó teljes földtani irodalom
áttekintését adja, mind a magyar, mind az osztrák közlemények alapján. Nagyon tanul-

ságos együtt látnunk ezt a hatalmas anyagot. 41 szerz megáUapitásait mérlegelve
Vendel arra a következtetésre jut, hogy az osztrák kutatók többsége a magyar
szerzkkel azonos nézetet vall a hegység szerkezetét illeten. Lehetségesnek látszik azon-
ban az ellentétes szemléletet képvisel kitn nev osztrák kutatók (mint S c h ni i d t

W . J . ,
P a h r A . ,

P o 1

1

a k A . )
nézetének az eddigi megállapitásokkal részben

való egyeztetése is. A dolgot tulajdonképpen az teszi roppant nehézzé, hogy az egész

Kszeg— Borostyánki — Maltenii-, valamint a tektonogenetikailag rokon Vas-hegy
csoportban kisebb méret fel- és rátolódások tömegével vannak jelen és ezek az eredeti

rétegsort helyenként szinte áttekinthetetlenné teszik. Osztrák részrl mindenesetre
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Ív r i c h A . , S c h ni i d t W
. J . ,

P a h r A . és P o 1

1

a k A . legújabl) inesíálla-
pításait nagy figyelemben kell részesítenünk. A hegységnek osztrák államterületre es
nyugati része ma még koránt sincs olyan részletességgel feltárva, mint a magyar rész.
A tektonikailag zavart rétegsorok azonban ott sokkal inkább tanulmányozhatók a fel-

színen, mint nálunk. A kérdés további vizsgálata már csak azért is szükséges, hogv biztos
következtetéseket vonhassunk le a talkunitelep magyarországi folytatódására vonat-
kozóan, illetleg annak nyomozása érdekében.

A továbbiakban a talktelepek és a velük genetikai kapcsolatban álló kzetek
keletkezését \nzsgálják a szerzk. Mindenekeltt a peridotitok, a piroxenitek, a keratofir-
szpilit asszociáció, a szerpentinek, talkpalák, bizonyos kloritpalák, tremolit-aktinolit-
palák, magnezitek, dolomitok és kovás kzetek keletkezési kérdései vannak eltérben.
IMajd a felscsatári paleozoikum kzeteinek anyagvizsgálati eredményeit ismertetik teljes
részletességgel.

,,A talktelepes rétegcsoport kzetei” c. fejezetben a szerzk újabb megállapításai-
nak összefoglaló képét találja az olvasó. Ebbe a kzetcsoportba több, egymással szoros
genetikai kapcsolatban lev kzettípus tartozik: szerpentinek, talkpalák, kloritpalák,
tremolitpalák és szappankövek. Ezek — a szappankövek kivételével — tiszta állapotban
monominerálücus kzetek, az esetek többségében azonban — igen változatos formában
és arányban ,,keverednek” egymással. Ez a ,,keveredés” azonban, miként a szerzk
hangsúlyozzák — természetesen — nem mechanikai, mint az üledékek esetében, hanem
tektonogenetikai ése kzetek szoros származási kapcsolatát jelzi.

A ^'as-hegy csoportban, ahova a felscsatári talkelfordulás is tartozik, az együtt-
keletkezés (paragenezis) mellett gyakran találkozunk az egymásutániság (szukcesszió)

és az utólagos keletkezés (epigenezis) esetével is. Ennyire részletesen és pontosan helyhez
(fúrópontokhoz és mélységhez) kötötten ezt még senki sem fejtette ki, illetleg nem álla-

pította meg, mint most Vendel professzor. Es ezzel — úgy vélem— igen fontos lánc-
szemet adott e komplikált szerkezet hegység keletkezésének és mai tektonikai képének
megismeréséhez. E kérdésre más alkalonunal még vissza kívánok térni. Itt csak annyit
jelzünk : a probléma megoldásának kulcsa az, amit a szerzk
részletekbe men mikromineralógiai vizsgálatai döntöt-
tek el. Nevezetesen az a megállapításimk, hogy a ^^as - hegy-csoportban,
de nyilván az egész Kszeg— Borostyánki-hegységben is,
a pikkel yezdéseket, az át- és rátolódásokat ered ni é-
nj^ez mozgások nem egyetlen hegységképzdési szakasz-
ban mentek végbe.

A hegység kialakulásának kezdeti epirogén idszaka — Vendel M . meg-
állapítása szerint — a geoszinklinális-fázis kezdetével — valószínen már a kambriumba
tehet, de ez átnyúlott a szilurba, st még a devon idszakba is. Ennek az üledékképz-
dési ciklusnak csak a variszkuszi orogén fázis vetett véget. Ettl kezdve, miként azt

számos kutató részleteredményei igazolják, a hegységképz folyamatok — a legfiatalabb
pliocén, posztpannón, st a recens mozgásokig bezáróan — újból és újból felújultak.

Még a legfiatalabb mozgások is rátolódásokat eredményeztek. A meg-megújuló mozgá-
sok változatos vastagságú talkumtelepeket hoztak létre. (A talkumos összlet eddig isme-
retes legnagyobb vastagsága a 46. sz. fiirásban 83,40 m, a bányában pedig 50 m.) A helye-
sen értelmezett tektonika támasztja alá a szerzk ama végkövetkeztetését, hogy a
felscsatári talktelepet illeten a jelenlegi bányászat
még igen jelents részletekkel rendelkezik a területen.
Minségi változás azonban — a jelenlegihez képe.st — nem várható.

Tegyük ehhez hozzá, hogy a tektonogenetikai viszonyok ismeretében ma már
kétségtelennek látszik, hogy mind a Vas-hegy felscsatári szárnyának foljdatásában
(kelet felé), mind a Kszeg — Rohonci-hegységben is további talktelepek feltárása

komoly reményekkel kezdeményezhet.
Dr. B e n d e f y László

Greguss P; Fossil Gynmosperm woods in Hungary írom the Permian to the Pliocene.

(Nyitvaterm fák Magyarországon a permtl a pliocénig.) Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1967.

A múlt század vége, Félix J . mködése óta egyre több hazai famaradvány
került feldolgozásra. A geológiai kntatások nyomán kiderült, hogy Magyarországon
a mezozoikum és harmadidszak legkülönbözbb szakaszaibl bvebben lehet találni

famaradványokat, mint sok más országban. Ezért a maradványok geológiai jelentsége
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is nagyobb. Idszer feladat megoldásához fogott az Akadémiai Kiadó, amikor meg-
jelentette G r e g u s s Pál professzor nemzetközi érdekldésre is számot tartó monográ-
fiáját, melj^ a Magyarországon eddig meg\’izsgált fosszilis nyitvaterm famaradványokat
ismerteti és foglalja össze, a permtl a pliocén végéig. A most megjelent kön}rv- 136 oktáv
oldalas, 14 szövegközti térképpel és 86 táblával. Kellemes meglepetés, hogy ez alkalom-
mal a Kiadó a vev javára tévedett; az igen szép bnrkolón ugjmnis 600 mikrofotóról ir,

a bels címlapon pedig már 670-rl; a valóságban 732 mikrofotó van, még akkor is,

ha 4 makrofényképet leszámítimk !

A munka kb. 130 famaradványt ismertet, melyek kb. 70 hazai lelhelyrl kerültek
el, és mai tudásunk szerint 66 rendszertani kategóriába tartoznak. E maradványok
a perm (16 db), jura (14 db), kréta (15 db), eocén (2 db), oHgocén (5 db), miocén (64 db)
és pliocén (13 db) tagozatokból származnak. A mikroszkópi vizsgálatokban és meghatá-
rozásokban eddig több mint 8 kutató tevékenykedett, az oroszlánrészt azonban a szerz,
G r e g u s s Pál végezte, miután a maradványok túlnyomó többségét \dzsgálta meg.
Az általa vizsgált anyag több mint 20 kutató gyjtésébl származik. Vizsgálat dara-
bonként részletes leírást ad, a három anatómiai síkról, a meghatározási körülményekrl,
és az eredményeket kritikailag tárgyalja, s ennek kapcsán 126 mimkát sorol fel az iroda-

lomban. A 14 térképbetéten az Agaíhis, Araucaria, Dacrydiuni, Podocarpus, Torreya,

Widdringtonia, Phyllocladus , Libocedrus, Cupressus, Cédrus, Cryptomeria, Taxodium,
Glyptostrobus, Metasequoia, Sequoia, Keteleeria, Larix és Pinus egykori és mai elterjedését

ismerteti. Külön elnye a könyvnek a bséges illusztráció. A már említett több nnt 700
jól sikerült fénykép a mikroszkópi sajátságokat mutatja be. Igen hasznos rendszertani
anyagáttekintést ad a tárgj’alt anyagról, 4 oldalon keresztül. Az áttekinthetség kedvé-
ért legalább itt jó lett volna nem nnden darabot külön felsorolni, hanem jelents össze-

vonásokat eszközölni. Hasonló okból a 86 oldalas leíró részben is bizonyos összevonásokat
(azonos kategóriába tartozó és azonos lelhely és korú minták összevonásáról van szó)

végre lehetett volna hajtani. A felsoroltakon kívül a mmikát elszó, a kutatások rö\’id

ismertetése és betrendes növénymutató egészíti ki. A következ kötetben szükség lesz

a hazai lelhelyek térképszer ábrázolására is.

Mindent összevetve, jelents és értékes mvel gazdagodott geológiai, ill. snövény-
tani irodalmunk.

S t i e b e r József

Greguss P.; Xylotomy of the living Cycads, with a description of their leaves and epidermis.

(A ma él Cvcas-félék xydotomiája, levelük és epidermiszük leírásával.) Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968.

A Cvcas-félék a mezozoikmn és harmadidszak különböz szakaszainak lerakódá-

saiban, különösen a jura rétegekben gyakran jellegzetes kövületként szerepelnek, és

olykor réteg diagnosztikai szerepük is igen nagy. Ezért is, de xylotómiai, illetve anatómiai
szempontból is ^^lág^^szonylatban hiánypótló ez a munka, mely 260 oldalon és 185 táb-

lával jelent meg. A szövegrészben 80 ábra (nagyobbrészt habitusfotók, és egy össze-

hasonlító rajzsor) és egy világtérkép. A táblákon 950 mikrofotó és 79 rajz van, mégpedig

94 táblán xylotomiai nkrofotók és féhnikro-törzsszerkezeti képek, 10 táblán levél-

rajzok és 81 táblán levélepidermisz mikrofotók. A munka praktice csaknem az összes

idetartozó fajjal foglalkozik, mégpedig 12 Cycas, 2 Stangeria, 2 Lepidozamia, 9 Macro-
zamia, 30 Encephalartos, 3 Dioon, i Microcycas, 3 Ceratozamia, 19 Zamia és 2 Bowenia
(összesen 83) fajjal. Ezt az tette lehetvé, hogy a ^ilág minden kontinensérl számos

szakember volt szerz segítségére megfelel vizsgálati anyag küldésével. Röviden foglal-

kozik a Cycas-félék rendszertani helyével, és földrajzi elterjedésével. Egy térképen be-

mutatja az idetartozó 10 nemzetség vdlágareáját. A felvett fajoknak a xylotomiáját

külön-külön tárgyalja, melyet a Cycasok különleges törzsszerkezetének megfelelen
elször a makroszkópos sajátságokkal kezd, s ezután tér át a mikroszkópiaiakra (bél,

szállítónyalábgyr, bélsugarak, kéreg és levélnyonmyalábok sorrendjében). Ezenkíviil

minden faj földrajzi elterjedését és rövid morfológiai leírását is adja. A m második

részében elször a levelek morfológiájával foglalkozik, és levélhatározókulcsot is bemutat.

IMajd (s ez a munka egyik legértékesebb része) a lev'élepidermisz és sztómák szerkezeti

sajátságaival ismertet meg, elbb általánosságban, majd fajonkénti tárgyalásban.

A vizsgálatokat 3 000 xviotoniiai és több száz epidemsz-preparátumon az illusztris

szerz legnagyobbrészt maga v'égezte el, a nkrofotókat (950 db) kivétel nélkül készí-
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! tette. Igen figyelemre méltók a rokonsági következtetések, melyeket makro- és mikrosz-
I kópos bélyegek alapján tesz meg, nagy koncepcióval. lo jellegzetes xylotomiai sajátságot
1 sorol fel, ezenkí\'ül a többek között villás elágazás, a gyökérszrök villás elágazása,

I

és más sajátságok alapján lefelé az Asteroxylon, Protopteridim, továbbá az Eufilicinae,
Sigillaria taxonokkal, felfelé pedig a Monocotyledones-szel hozza a Cyc«5-féléket kap-

I csolatba. Hasonló eredményekre jut az epidermisz-szerkezet alapján való rokonsági
' következtetéseivel. Megemlíti azonban, hogy ilyen következtetéseket már 1918 eltt
' tett, legutóbb pedig 1964-ben. A szép kiáUítású, fényes krétapapíron nyomott és kemény

vászonkötés mvet irodalomjegyzék (75 címmel) és keres-regiszter zárja be.



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyarhoni Földtani Társulat 1968. évi Rendes Közgylése

Technika Háza, 1968. március 13., 17 óra

Napirend ; i . N e m e c z Ern : Elnöki megnydtó*

2. Megemlékezések;**

Scheffer Viktorról
(
C s i k y Gábor)

S c h e r f Emilrl (Székyné Fux Vüma)
Andreánszky Gáborról (Pálfalvy István)
Gedeon Tihamérról

(
B i d 1 ó Gábor)

3. K r i V á n Pál; Ftitkári beszámoló

Tisztelt Elnök Úr

!

Tisztelt Közgylés

!

Kedves Vendégeink !

A jelen alkalom, midn a Társulat titkárságán a 15. szolgálati évemet most lezárom, a személyi
emlékeken túl a társulati életben is fordulót jelent. Ez évben érte el fennállásának 120. évét a reánk bizott
Társulat, ügy gondolom tehát, szenteljünk néhány pillanatot e fordulóra — több okból is.

Az els talán onnan adódik, hogy tiszteleti tagunk Ven dl Aladár ,,csak” 100 évet írt meg
a Társulat történetébl. Azóta éppen 20 év telt el, ami áttekintést kívánna. 1948— 1968 húsz esztendeje
helyett azonban úgy tnik, szebb lenne a negyedszázados történetpótlás. A 125. évfordulót kivárnunk
azonban a fejldés magunk mögött hag3'Ott útjelz kövei nem engedik. Annál kevésbé, mivel az 1948-as
dátum nemcsak egy abbahagyott történetírás dátumát jelenti, hanem a társulati élet reneszánszának
kezdetét is a Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége kebelén belül.

Engedje meg tehát a t. Közgy'lés, hogy ezúttal ne várjuk meg a negyedszázados fordulót a vissza-

pillantásra — hanem most, húsz év múltán tekintsünk vissza a centenáriumig, úgj’, hogy az alapítás 120.

évfordulóján, e Közgylésen csak azt a kiemelt húsz esztendt értékeljük, amit Társulatunk itt, a Mszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetségében töltött; melynek a társulati vezetés centenáriumi
helyes irányzatválasztása folytán, alapítása óta tagjai lettünk.

Köszöntsük tehát a Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségét fennállásának
20. évfordulója alkalmából, egy visszaemlékezéssel kezdve meg az ünneplést, amely a MTESZ 1968. évi

rendkívüli közgj-lésére — a benne tömörült társulatok részérl — eredményjelz szép csokorba fog
kötdni.

Köszöntsük a Mszaki és Természettudományi Egy^esületek Szövetségét S z u r o v y Géza,
a Társulat 1948-as ftitkárának szavaival, a csatlakozást bejelent felszólalás felidézésével:

,,Tisztelt alakuló Közgylés, tisztelt Elnökség! Az ezidén fönnállásának loo-ik évfordulóját

ünnepl Magyarhoni Földtani Társulat a szabadságharc évében történt megalaknlása óta mindenkor
összekötje volt az ország jólétét szolgáló gyakorlati és elméleti kutatásoknak. Ebben a szellemben továbbra
is készségesen mködik együtt mindazokkal a szervezetekkel, melyek a népi demokrácia ersítésére hiva-

tottak. A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya a tagság nevében csatlakozását
jelenti be a Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez, amelynek szervezetétl tudo-
mányos és gyakorlati mködésének biztosítását és fokozását, nemzetközileg elismert folyóiratának és

kiadványainak fönntartását és kiadásának biztosítását várja.

* N e m e c z Ern elnöki megnyitója a füzet elején található.
** A megemlékezések a Földtani Közlöny következ füzetében jelennek meg.
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Minden ernkkel azon leszünk, hogy az új Szövetségen belül a fUllani és b;iny;iszati kutatás szer-
vezett és céltudatos folytaUisiival hozzájáruljunk az ország ásványi nyersanyagszükségletének biztosítá-
sához és ezen keresztül mi is megtegyük a magunkét a szocializmushoz vezet üt kiépítésén hazánk és
népünk javára.” (Földtani Közlöny 78. köt. 21S. o.)

Tisztelt Közgylés ! lí csatlakozásban hiánytalanul benne van a szövetségalkotás minden fel-

tétele: a segitségkérö várakoziis, a szívesen vállalt, támaszadó kötelezettség — s mindez az ország fel-

virágzása szolgálatában, jövje munk;ilás;iban, a miilt eredményeinek, a nagy hagyományoknak meg-
becsülésével és kiemelésével.

A csatlakozás mondatai vezetnek át jelenünkbe. S hogy valóban átvezetést tartalmaznak-e
S z u r o V y Géza csatlakozást bejelent szavai — nézzük elbb a jelent. Változott-e mködésünk lényege,
tervezésünk szellemisége 1948 óta? Ehhez, visszatekint értékelésünk kezdetén elbb a közvetlen múltat;
az 1967. évi teljesitményt, s a közvetlen jövt, terveinket kell vizsgálat alá vennünk. Mindezt a MTESZ

I keretein, makrokozmoszán belül.

I Tisztelt Közgylés ! A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya az 1967. évi

I

munkaterv irányelveit és nyomában alakitott munkatervének megvalósulását átnézve megállapította, hogy
1. Az 1967. évi mködési terv indulási módosítása jól készítette el, megfelelen beható elemzésnek

vetette alá a gazdasiigi fejldés új útjait a Társulat munkaterületén (Gazdaságfóldtani Szakosztálj- alaku-
lása Budapesten, Gazdaságföldtani Szakcsoport alakulása Miskolcon, elnökségi munkabizottság létre-

hozása a ,,Bánj'aföldtani szolgálat helj-zetének elemzése az új gazdasági mechanizmus körülményei között”
c. témára, stb.);

2. az 1967. év második felében — az els félév tapasztalatait leszr\'e — megsznt a mködési
zsúfoltság. A központi ülések kiemelése a szakosztályi mködések egj-enletes háttere elé a változatos,

a szakosztályokban mvelt témacsoportok kell és kivánt kiemelkedését hozta magával a szakosztályok
közötti vagy egyesületek közötti koordinációk megszer\-ezésével (Budapest mérnökgeológiai problémái c.

ankét az Épitöipari Tudományos Egj'esülettel s a Magj-ar Urbanisztikai Társasággal közös rendezés-

ben, stb.);

j. kell elkészületet tett az 1968. évi XXIII. Nemzetközi Geológiai Kongresszuson (Prága) való
részvételre és tanulmányútjai fogadására. Jó együttmködést alakitott ki a Magyar Tudományos Akadé-
mia X. Földtani és Bányászati Tudományok Osztálya Földtani Bizottságával, fként az 1969. évi, a M. Áll.

Földtani Intézet centenáriumához csatlakozó nemzetközi rendezvények lebonyolitásával kapcsolatban.

1968 során a társulati érdekldés és mködés középpontjában továbbra is kiemelt helyet kap:
a) hazánk gazdasági fejldése új útjainak elemz vizsgálata és az érdemes új utak kimunkálása;
b) a. Társulat központi és szakosztálj mködésének folyamatos színvonal emelése, külön kiemelve

az eredmények közlési helyének, a Földtani Közlönj-nek küls és bels fejlesztését;

c) a Társulat nemzetközi kapcsolatainak építése a XXIII. Nemzetközi Geológus Kongresszus

(1968. augusztus— szeptember, Prága) és a M. All. Földtani Intézet centenáriumi nemzetközi rendez-

vényein való részvétellel, szervez együttmködéssel.
A Társulat mszaki tájékoztatási és propagandamunka területén a koráb-

ban kijelölt úton halad tovább. Felhasználja a TIT Budapesti és Országos Szervezetével fennálló jó kap-

csolatát (Földtani Hét 1968, Budapest, Kossuth Klub; földtani eladások és kiállítások 1968. III. 4 — 10.;

a TIT Heves megyei centenáriuma alkalmából Egerben, valamint 1968. III. 17— 24. között Kaposvárott).

Eredményeirl hirt ad a napisajtóban és az JITI felhasználásával — B a u e r Jen és Török Zoltán

érdemes közremködésével —
; szakanyagokról mszaki ismeretterjesztési szinten a Mszaki Életben,

a Föld és Égben, a Tennészettudomán3-i Közlönyben s a Deltában; a Magyar Rádió és Televízió adta

lehetségek érvényesítésére fokozódóan törekszik (eladások, kerekasztal-konferenciák, film stb.).

Az oktatás területén a Társulat angol nyelvtanfolyamai 1968-ban is folytatódnak s köz-

vetlenül szolgálják a XXIII. Nemzetközi Geológiai Kongresszusra való felkészülést. .A. szellemi export-

ra készítenek fel a Társulat Gazdasággeológiai Szakosztályának regionális földtani eladásai.
1968-ban belföldi tanulmányutak; a XXIII. Nemzetközi Kongresszus magyar-

országi kirándulásain (3 iitvonalon) való részvétel; a Mémökgeológia-Építésföldtani Szakosztály jósvafi

rendezvénye és balatoni tanulmányútja Balatonvilágos—Tihany útvonalon, valamint a salgótarjáni

rendezvény; a Déldunántúli Területi Szakosztály nagykanizsai és mecseki rendezvényei; a Szegedi Területi

Szakosztály rendezvénye jugoszláv vendégek részvételével vándorgylés jelleggel stb.

Kiadványok területén, 1968-ban a Társulat Közlönye — mint Nemecz Ern elnök,

a Közlöny fszerkesztje korábban említette — bels és küls módosításokon esik át a minségjavitts

érdekében. Többi kiadványai (slénytani Viták, Mérnökgeológiai Szemle, konferencia-anyagok) változat-

lanok maradnak.
A nemzetközi kapcsolatok alakulását a Társulat elnökének vezetése alatt mköd

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az Elnökség és a Választmány jóváhagyásával szabályozza. E bizott-

ságnak koordináló szerepe van a külföldi kiküldetések terén hatékony állami intézmények külföldi kap-

csolatalakitó munkatervének összehozásában. Ily módon a nemzetközi kapcsolatépítés személy'! kikülde-

téseken, kongresszusi és egy'éb rendezvényi részvételeken alapuló formája a Társulat vezetéslrányito

befolyása alatt áll, nemkülönben a nagyobb személyi volumen társulati szint közös rendezvények ügye

(XXIII. Nemzetközi Geológiai Kongresszus és a Dél-Alföldi Területi Szakosztály által rendezend III.

Magy'ar— Jugoszláv Geológus Találkozó és kirándulásai).

A Magyarhoni Földtani Társulat a Szövetség (MTESZ) alaptudományi egyesületei sorába tar-

tozik. Tevékenysége egyes szakosztáh’ainak mködésén belül közvetlen mszaki tudomá-
nyos tevékenység ben nyilvánul meg (Agy-agásványtani Szakosztály, Gazdaságföldtani Szak-

osztály, Mémökgeológia-Építésföldtani Szakosztály), s a mémökgeológia-építésföldtan területén, valamint

gazdaságföldtani kérdésekben a gyakorlat-felvetette konkrét témák megoldására idrl idre munka

-

bizottságokat küld ki.
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Pályázatok kiírásával mind az Észak-magyarországi Területi Szakosztály, mind a Közép-
dunántúli Területi Szakosztály a területet érint földtani problémák megoldását kívánja elsegíteni.

Társulatunk 1968-ig az igény-kívánta szakmai differenciálódás útjait megfontoltan
végigjárta s szakosztá^-ainak és területi szakosztályainak alakításával lényegében lefedte már szaktudo-
mányának a mai differenciálódás szintjén jelentkez igényeit. Egj-etlen témakör, a geotektonika területe
nem jutott még szervezeti formához, ennek megoldását azonban Társulatunk vezetsége a Magj-ar Geo-
fizikusok Egyesületével együttmködésben, egy, társulatok közti Geotektonikai Szakosztály létesítésével

véli megoldhatónak. Az erre vonatkozó egyesületközti megbeszélések folyamatban vannak. A Geotekto-
nikai Szakosztály megalakulása az év második felének végén egj' közös Szerkezet-földtani ankét nyomán
várható.

Ez év januárjában K o c h Antal születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen
javaslat hangzott el Koch Antal Emlékérem alapítására. E javaslattal a Társulat vezet szervei
ezúttal ismételten foglalkoznak, mivel ez a gondolat már évekkel ezeltt felmerült, aktualitását azonban
az említett évforduló nyomán nyerte el. Jóváhagyás esetén elkészíttetése tárgj-év alatt történnék, els
kiosztása pedig a Szabó József és a Hantken Miksa emlékérmékkel egj-ütt a Társulat 1969. évi Tisztújító
Közgj-lésén.

Tisztelt Közgylés! Tekintsük át a taglétszám alakulását 1967 — 1968 során. Jelentem tehát
a Közgj-lésnek, hogy Társulatunk taglétszáma a következként alakult:

1967 1968

Budapesti rendes tagok száma 358 413
Vidéki rendes tagok száma 315 302
Belföldi tiszteleti tagok száma 9 9
Külföldi tiszteleti tagok száma 16 15
Ifjúsági tagok száma 118 227
Regisztrált tagok száma 218 221

Összesen 1034 1187

Tisztelt Közgj-ülés ! Az elmúlt Közgylés óta két testvértársulatunk a Magyar Hidrológiai Társa-
ság alapításának 50., az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egj’esület alapításának 75. évforduló-

ját ünnepelte. Mindkét jubilánst Társulatunk meleg szeretettel köszöntötte és az ünnepi közg5rülésekrl
a Társulat Közlönyében megemlékezett.

Tisztelt Közgj-lés 1 Az ünneplések után nézzük a veszteségeket. 1967— 1968 nagy veszteségekkel

nyitott ránk. A nekrológokban megörökített Scheffer Viktor, S c h e r f Emil, Andreánszky
Gábor és Gedeon Tihaméron túl sok tagtársunktól kellett elbúcsúznunk. Eegelbb is tiszteleti tagunk-
tól, Radim K e 1

1

n e r ti, kit 1967. április 9-én veszítettünk el.

Radim K e 1

1

n e r 1960 óta tiszteleti tagunk. Tiszteleti taggá választásának indokolása munkás-
ságának tömör értékelését is összegezi, ezúttal ennek felidézésével emlékezünk meg elhvmyt kiváló szemé-
lyiségérl. ,,Radim K e 1

1

n e r I9r6— 18 között a pribrami Bányászati Fiskola asszisztense. 1920-ban
a prágai Mszaki Eg>'etem rendkívüli tanára, majd 1926-ban a prágai Károly Egyetem Természettudomá-
nyi Karán nyilvános rendes tanárrá és az Egyetemi Földtani Intézet vezetjévé nevezik ki. Ettl kezdve
a mai napig megszakítás nélkül látja el munkakörét a tudomány ezen si felleg\-árában. 1950-ben az újjá-

szervezett Földtani Tudományok Katedrájának vezetje lesz. Munkássága és tudományos érdemei messze
túlnnek hazája határain. Elször a prekambrium, majd a Barrande-medence térképezéssel egybekötött
kutatásával foglalkozik. Éppúgy elévülhetetlen érdemeket szerzett azonban a Közép-cseh gránitplutón,

a morva paleozoikum földtani vizsgálataiban is. Az els világháború után a Kárpátok válnak munka-
területévé, ahol az Alacsony Tátra területén dolgozik. 1933-ban személyesen végzi a felfedezett Domicza-
cseppkbarlang feldolgozását. Száznál több kisebb értekezésén kívül 4 kötetes Általános földtana több
nyelvre lefordítva a legteljesebb ilyen mnek tekinthet. Az (akkor) 69 éves akadémikus még mindig
aktív térképez geológus, hosszú termékeny pályafutása alatt nagj'ot, maradandót alkotott. Minden
elismerésre érdemes tudományos életmvét is meghaladja azonban neveli munkájának érdeme. Mint
a csehszlovák geológia szeniorja geológus generációkat nevelt hazájának. Hosszú éveken át vezetett inté-

zetének gyjteménye fogalommá ntt.”
Radim K e 1

1

n e r professzor személye egybeforrt a csehszlovák geológiával, melyet annyira

kedvelt s melj-nek fejldését oly nagymértékben elmozdította.
1967. május 25-én, 65 éves korában, hosszú szenvedés után elhimj-t Baumann József az

Eötvös Eoránd Tudományegyetem Ásvánj'-Kzettani, ill. Kzettan-Geokémiai Tanszékének legrégibb

munkatársa. Baumann József 1920-bah lépett a budapesti Tudományeg>-etem szolgálatába. Eleinte

a Kémiai Intézetben, 1924-tl folyamatosan az Ásvány-Kzettani Intézetben, ill. a Kzettan-Geokémiai
Tanszéken teljesített szolgálatot. A mikroszkópi kzet-vékonjxsiszolatok, ércmikroszkópi felületi csiszo-

latok és más mikroszkópi preparátumok készítésének, valamint az alkalmazott módszerek, a kzettani
mikrotechnika demonstrálásának, elsajátíttatásának egj-aránt kiváló mestere volt. Alig van ma Magyar-
országon vékonycsiszolatot, felületcsiszolatot készít szakember, aki nem tle tanulta volna ezt a mester-

séget, s alig van olyan idsebb vagy fiatalabb geológus szakember, akit a kzettani mikrotechnikában ne

irányított volna el. Baumann Józsefet, mindannjúunk kedves Józsi bácsiját nagy részvét mellett

1967. május 31-én a Farkasréti temetben helyezték örök nyugalomra. Ravatalánál dr. Szádeczky-
K a r d o s s Elemér akadémikus, tiszteleti tagunk mondott megilletett hangú gyászbeszédet.

r9Ó7. augusztus 29-én, 3r éves korában tragikus körülmények között hunyt el Puskás János
tagtársunk, a Társulat Középdunántúli Területi Szakosztályának aktív tagja. Puskás János 1936.

április 7-én Vásárosbécen született. Felsfokú tanulmányait az Eötvös Eoránd Tudományegyetemen
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végezte, ahol földrajz— földtan szakon 1958-ban kitüntetéses minsítéssel tanári oklevelet szerzett. Pálj’ája
elképzelés-szerinti geológus pályaként indult. Puskás János rQöy-ig a Pauxitkutató Vállalat keretében,
1967 tavaszától pedig az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat várpalotai üzemegységénél dolgozott.
Munkáját mindkét helyen elhivatottan, megelégedésre végezte. Mindenütt szerették. Elvesztését szintén
fájlaljuk. Puskás Jánost 1967. szeptember z-án a várpalotai temetben helyezték örök nyugalomra.

1967. szeptember 9-én, Sz éves korában Budapesten elhunyt Keiden frost Gj-ula ny. egye-
temi tanár, a tudománj^ok doktora. Társulatunk i9Zo-ig nagy aktivitású tagja, az 1919. március 1 5-én kelt,
a Társulat Rendkívüli Közgyléshez beadott forradalmi különvélemény eg\-ik aláírója, 1919. augusztus 6-ig
a Természettudományi Múzeumok és Társulatok adminisztratív vezetje, akit a Társulat 19ZO. február i8-i
Választmányi ülése saját kérésére tagsága alól felmentett azzal a megkötéssel, hogj' újból való jelentkezése
esetén csakis igazoló eljárás után vehet fel. (Földtani Közi. 50. köt. 59. o. 1921.) Hamvait 1967. szeptem-
ber 19-én helyezték örök njuigalomra a Farkasréti temetben.

1967. szeptember 27-én, 41 éves korában, építkezési baleset következtében elhunyt Kelemen
István tagtársunk, a Mecseki Ércbánya Vállalat I. sz. Üzemének üzemvezet geológusa,'a Társulat Dél-
dunántúli Területi Szakosztályának aktív tagja. Kelemen István egj-etemi tanulmánj-ait az Eötvös
Eoránd Tudományegj-etemen végezte. 1955-ben szerzett geológus! oklevelet. Szakdolgozatának címe:
Bánd és környékének földtani viszon>-ai. Elhunytával a magj-ar geológus társadalom eg5'ik igen rokon-
szenves, egyenes jellem, érdemes tagját vesztette el. Hamvait 1967. szeptember 30-án Pécsett heE^ezték
örök nyugalomra.

Elhunj't tagtársaink emlékét kegj-elettel megrizzük. Helj-ük üresen marad !

Tisztelt Közgj-lés ! A perszonáliák veszteség-oldala után tekintsük át annak ünnepi oldalát is.

Elttünk járó na^- öregjeink jó példát adnak. Eegidsebb tagunk B a c s á k György tiszteleti

tag, a föld- és ásványtani tudományok doktora, ez évben tölti be a 98. életévét. Örökös díszelnökünk
Vadász Elemér munkabírása és ittléte, tiszteleti tagjaink alkotó jelene, reményekkel tölt el bennünket
a jövt illeten.

Jubilánsaink:
Sztrókaj' Kálmán tanszékvezet egyetemi tanár. Társulatunk Ásváu3’tan-Geokémiai Szak-

osztályának elnöke 1967. április i6-án töltötte be 60. életévét. P o s g a y Károl>’ tagtársunk április 28-án
volt 75 éves. S i m ó Béla augusztus 27-én 70., Szentes Ferenc szeptember lo-én 60. születésnapját
ünnepelte. Két tiszteleti tagunk, Schréter Zoltán és Ballenegger Róbert egyaránt 85. születés-
napját ünnepelte október 21-én, ill. november ii-én. Mindkettjüket a december 17-én 80. születésnapját
betöltött Jugovics Hajóssal együtt Társulatunk Választmánj-a az október 30-i, ill. a december 20-i

választmányi ülésen kiemelt napirendi pontként köszöntötte.
Tisztelt Közgylés ! Örömmel jelentem, hogj' Társulatunk tagjai közül az elmúlt év során többen

magas kitüntetésekben részesültek.

A Deutsche Gesellschaft für Geologische Wissenschaften 1967. május 17—19. között Freibergben
W e r n e r

,
a ,,geológia at5’ja” halálának 150. évfordulója alkalmából S c h m i d t Eligius Róbert tag-

társunkat ,,a geomechanika, a teleptan és a hidrogeológia terén elért és hazája határain messze túl ismertté
vált tudományos érdemeinek méltánylásaképpen — amelyek a magj’ar geológusok és az NDK geológusai
között tudományos kapcsolatok elmél3diléséhez vezettek — ” tiszteleti tagjául választotta.

A Magyar Hidrológiai Társaság 50. éves Jubileumi Közgylése (1967. május 2.) az idközben
elhunyt S c h e r f Emil tagtársunkat és Schréter Zoltán tiszteleti tagot a Társaság tiszteleti tagjává
választotta.

A Magj-ar Tudományos Akadémia 1967. május 5-én tartott CXXVII. Közgylése tagtársaink
közül F ü 1 ö p József választmán5ri tagot levelez tagjává választotta.

A Magyar Tudományos Akadémia az 1967. évi Nagyhéten G r o h o 1 j' Tivadar tagtársimkat
az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt Szeizmikus Üzem fmérnökét és munkatársát Varga Imre
fgeológust a Szeged környéki szeizmikus mérések korszer kivitelezéséért és értelmezéséért, mely tevé-

kenységük elssorban biztosította a terület szénhidrogénföldtani értékelését, s konkrét gazdasági ered-

ményekkel is igazoltan bizonyítja tudományos mködésük eredménj’ességét a Magyar Tudományos Aka-
démia megosztott dijával jutalmazták.

A Szovjetunió Ee^els Tanácsának Elnöksége B e s e Vilmosnak, az Országos Kolaj- és Gázipari
Tröszt vezérigazgatójának, a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnökének, választmányi tagunknak a Barát-
ság kolajvezeték építésében és üzembehelyezésében végzett aktív tevékenj’sége elismeréséül a Munka
Vörös Zászlója rendjelet adományozta.

Vadász Elemér örökös diszelnök és Schréter Zoltán tiszteleti tag, 1967. szeptember i8-án,

az Eötvös Eoránd Tudomán5^egyetem évn5tó ünnepi közgylésén vette át a gyémántdiplomát; K o r a c h
Mór tagtársunk pedig 1967. november 3-án lett a Budapesti Mszaki Egj'etem tiszteleti doktora. A Magj-ar
Geofizikusok Egyesülete 1967. november 27-én Haáz István Béla és Szilárd József tagtársainkat

tiszteleti tagokká választotta.

A Munka Érdemrend arany fokozatában részesült (idrendi felsorolásban):

Sztrókay Kálmán tanszékvezet egyetemi tanár, az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály elnöke;

Budai Eászló tagtársunk az Országos Vízügyi Figazgatóság Vízkutató és Fúró Vállalatának igazgatója;

Vitális Sándor választmán5'i tag, tanszékvezet egj-etemi tanár, a Magj-ar Hidrológiai Társaság elnöke;

a Munka Érdemrend ezüst fokozatában részesült (idrendi felsorolásban) : K r i v á n Pál Társula-

tunk ftitkára, egj-etemi docens; M ü 1

1

e r Pál tagtársunk, a M. All. Eötvös Doránd Geofizikai Intézet

igazgatója;

a Munka Érdemrend bronz fokozatában részesült (idrendi felsorolásban) : Nagy Elemér és

Mátyás Ern választmánj'i tag, valamint Köteles Károlj- tagtársunk.

Ezek után ftitkár a további kitüntetettek gazdag névsorát is bemutatta, jelezve, hogy az elisme-

résükrl szóló híradást a Társulat Közlönye megannyiszor örömmel közli, majd szerencsekivánatait nyil-

vánította a kitüntetetteknek.
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Tisztelt Közgylés ! Tekintsünk most vissza az elmúlt 20 esztendre. Egy-egy vetített táblán
szeretném felvillantani azt a részletekben is feldolgozásra kerül idszakot, melyet Társulatunk a Szövet-
ség keretében töltött.

A taglétszám alakulását, gazdagodását, a Társulat létszám szerinti felvirágzását mutatja az i . ábra;
a mködési eredményességet, a magyar földtudományok fellendülését pedig Kossuth-dijasaink táblázata
(sajnos épp az utolsó évtized nagy szénhidrogénföldtani, bauxitföldtani, nem érces nyersanyagkutatási
eredményei idején nem). A Társulat bels életérl, tagtársaink tudományos és társulati mimkája bels
megbecsülésérl tájékoztat a Társulat els, központi nagy kitüntetése a Szabó József Emlékérem mellé,

a fejldés fakasztotta szükség nyomán alapított kitüntetések sora (Magyarhoni Földtani Társulat Jubiláns
Érme; Hantken Miksa Emlékérem; Vendl Mária Emlékalapitvány-dí j ;

a Társulat Emlék- (vas) g^nirje),

amely rangját nemcsak az adományozó Közgylés szándéka, hanem a kitüntetett tagok szaktudományi
és személyi érdemei alapján is nyerte el, ill. növelte.

A tiszteleti tagok választása a megbecsülés szép gyakorlatát vezette tovább az elmúlt húsz évben is.

Gazdagította azt a nemzetközi kapcsolatok továbbépülését szolgáló külföldi tiszteleti tag választásokkal is.

Ezekrl ad áttekintést a bel- és külföldi tiszteleti tagokat bemutató táblázat.

A társulati tagok állami és társadalmi kitüntetéseinek, bel- és külföldi megbecsülésének szinte
örömünkre olyan áttekinthetetlenül nagy a mértéke, hogy ebben, a kitüntetéseket buzgalommal regiszt-

rálni kívánó Földtani Közlöny ,,Hírek” rovata lehetne csak segítségünkre. Mindez pedig nemcsak a tagok,

hanem a tagok összessége: a Társulat és mködési eredményessége dicséretét is jelenti.

«

Ezután ftitkár az egymás után vetített és következkben közölt táblázatokat még kiegészít

megjegyezésekkel látta el.

*

A Magyarhoni Földtani Társulat Kossuth-dijasai:

1948: Vadász Elemér K e r t a i Gj'örgy

Vendl Aladár K 0 c h Sándor
1949: Szádeczky-Kardoss Elemér Oszlaczky Szilárd

1951: Földvári Aladár S t r a u s z Eászló

Vendel Miklós Tömör János
Vitális Sándor 1956: Schmidt E. Róbert

1952: Szádeczky-Kardoss Elemér 1957: Ballenegger Róbert
Vadász Elemér D u d i c h Endre

1953: Facsinay Eászló Egyed Eászló

J a n t s k y Béla 1958: Greguss Pál

A Szabó József Emlékérem tulajdonosai:

1900: fB ö c k h János 1933: tÉrenthey Imre
1903: t0 h 1 i g Viktor 1936: Vendl Aladár
1906 : tK alecsinszky Sándor 1939: tR a k u s z Gynla
1909: tP e t h Gyula 1942: tK 0 z 1 0 z s n i k Pál

1912: fPálfy Mór 1946: M a j z 0 n Eászló

1915: ti d . Éóczy Eajos 1948: tid. Koszky Jen
1918: Ballenegger Róbert 1950: Vendel Miklós

1921: tToborffy Zoltán 1954: Vadász Elemér
1924: tK r e n n e r József 1958: Szádeczky-Kardoss
1927: t^í^opcsa Ferenc 1961 : Szörényi Erzsébet

1930; tz i m á n y i Károly 1963: Pantó Gábor
1966: Schréter Zoltán

A Magyarhoni Földtani Társulat Jubiláris Érmének tulajdonosai
(1948-1950):

Balogh Kálmán
P a n t ó Gábor

P a p p Ferenc
S t r a u s z Eászló

Vitális Sándor

Hantken Miksa Emlékérem tulajdonosai:

1963 : G é c z y Barnabás
1966: Balogh Kálmán
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A V e n cl I Mária E m 1 é k a 1 a p í t v á n y - cl i j j u t a 1 m a z o t t j a :

1965: tT o k o d y Eászló

A Magyarhoni Földtani Társulat Emlék- (vas) gyrjének tulajdonosai
1966:

C s a j á g h y Gábor P a p p Ferenc
H o r u s i t z k y Ferenc .S z a 1 a i Tibor

Szentes Ferenc

A Magyarhoni Földtani Társulat belföldi tiszteleti tagjai:
1948 elttiek:

M a u r i t z Béla
tP a p p Károly
P a p p Simon
V e n d 1 Aladár

Taglétszánt

10 Földtani Közlöny
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1948

:

Schréter Zoltán

1949: tPávai Vájná Ferenc
1954: tTelegdi Roth Károly
1960: Szádeczky-Kardoss Elemér

K o c h Sándor
1961: Bacsák György
1963: Ballenegger Róbert
1966: Vendel Miklós

A Magyarhoni Földtani Társulat kül öldi tiszteleti tagjai:

1960: A n d r u s 0 V
,
D.

+K e 1

1

n e r
,
R.

R 0 g e r
, J.

1964: C 1 a r
, E.

K 0 z 1 0 w s k i , R.
Ksiazkiew i c z

,
M.

K ü h n
,

0.

K ü p p e r
,
H

tSatszkij, N. Sz.

S z 1 a V i n
,
V. I.

V i a 1 o V
,
O. Sz.

Machatschki, F.
Nalivkin, D.
Rosenquist, I. Th,
P e t k o V i c

, V. K.
Tongiorgi, E.

Tisztelt Közgylés ! A következkben bemutatott egynéhány táblázatban, húsz év fejldésének
jellemzésére, nem is a Társulat központi törzsének statisztikái közül válogatnék, hanem az oldalágak
statisztikáiból. Az oldalágakéból, ahol nemcsak a fejldés új útjai adódtak, hanem az együttmködéseké is.

Ezzel viszont a Szövetségen belüli mködésünk pozitiv vonásai is kidomborodnak.
Az els kimutatás a Társulat szakosztályokban, szakcsoportokban végbement fejldését szemlél-

teti a mködési évek, rendezvények, eladásaik bemutatásával. (Jól kivehet a különbség az 1948— 1955,
ill. 1960— 1968 szakaszai között. Az els szakaszban a szakosztálj'okra bomlás fels intenció alapján tör-

tént s Így a szakosztályok elsorvadása hamar bekövetkezett. A második szakaszban a szakcsoportokra,
szakosztályokra tagolódás már bels igényként, szükségletként jelentkezett, igy gazdag fejldésnek,

lendületes mködésnek lehetünk krónikásai.)

*

A Magyarhoni Földtani Társulat Szakosztál j’ai. Szakcsoportjai:

Rendezvénj' Eladás
1948: Hidrológiai Szakosztály 21

1949: Öslénj’tani Szakosztály 4 7

1950; slénytani Szakosztály 6 15

1951; slénytani Szakosztály' 5 12

1952; slénytani Szakosztály 6 13
Ásvány-Kzettani Szakosztály 3 8

Barlangkutató Szakosztály 3 7

Kolajföldtani Szakosztály 2 5

Kszénföldtani Szakosztály 2 3

Geokémiai Szakosztály 2 4

1953: slény'tani Szakosztály 4 10

Ásvány-Kzettani Szakosztály 3 8

Barlangkutató Szakosztály 9 20

Kolajföldtani Szakosztály 1 2

Kszénföldtani Szakosztály — —
Geokémiai Szakosztály 2 3

1954; slénytani Szakosztály i 3

Barlangkutató Szakosztály 2 3

1955: Barlangkutató Szakosztály 2 2

1956:

1957:
1958:

1959:
1960; Agyagásványtani Szakcsoport 9 15

1961: Agyagásványtani Szakcsoport 10 15

1962: Mérnökgeológiai Szakcsoport 18 20

Szénkzettani Munkabizottság i 3

1963: Agyagásványtani Szakcsoport 6 6

Mérnökgeológiai Szakcsoport 12 15

slénytani Szakcsoport 12 19

Szénkzettani Munkabizottság 2 2

Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport i 4

1964: Agyagásvánj'tani Szakcsoport 6 12
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Mérnökgeológiai Szakcsoport 9 12
slénytani Szakcsoport 10 20
Szénközettani Munkabizottság 2 2
Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport 6 15

1965: Agyagásványtani Szakcsoport 7 7
Mérnökgeológiai Szakcsoport 6 7
slénytani Szakcsoport 13 36
Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport 14 17

1966: Agyagásványtani Szakcsoport 8 12
Mérnökgeológiai Szakcsoport 13 ig
slénytani Szakcsoport 9 16
Ásványtan-Geokémiai Szakcsoport 8 18

1967: Agyagásványtani Szakosztály 8 9
Mérnökgeológiai Szakosztály 11 34
slénytani Szakosztály 9 29
Ásvánj'tan-Geokémiai Szakosztály 7 13
Gazdaságföldtani Szakosztály 7 22

A második kimutatás a Társulat területi szakosztályainak alakulási évét, mködését jellemzi
a rendezvények és az eladások számának évenkénti feltüntetésével

:

A M agyarhoni Földtani Társulat területi szakosztályai (korábban csoportok)

Rendezvény Eladás
1959: Mecseki Csoport 5

'
5

1960: Mecseki Csoport 9 17
1961: Mecseki Csoport 6 14

Középdimántiili Csoport 2 5
Északmagyarországi Csoport 2 4

1 962 : Mecseki Csoport 8 17
Középdimántúli Csoport 7 i g
Északmagj-arországi Csoport 13 26

1963: Mecseki Csoport 7 12
Középdunántúli Csoport 4 4
Északmagg-arországi Csoport 8 18

1964: Mecseki Csoport g ii

Középdunántúli Csoport 9 zg
Északmagyarországi Csoport 7 10

1965: Mecseki Csoport 4 13
Középdunántúli Csoport 10 19
Északmagg-arországi Csoport 10 20

1966: Dél-Dunántúl Területi Szakosztály 7 12
Középdunántúli Területi Szakosztálg^ 4 17
Északmagg-arországi Területi Szakosztálg- ... 14 23
Dél-Alföldi Területi Szakosztály 1 2

1967: Dél-Dimántúli Területi Szakosztály ii 16
Középdunántúli Területi Szakosztálg- 7 14
Északmagyarországi Területi Szakosztálg" ... 16 31
Dél-Alföldi Területi Szakosztálg’ 7 17

Ftitkár a mködési számok mellé a látogatottsági értékeket is alkalmanként kijegyezte, amikor
igyik-másik területi szakosztálg’ fejldésének jellemzését, értékelését a Közgg-lés eltt bemutatta. —
Külön értékelést adott az utolsó tíz évben elért társulati fejldésrl, amelg-nek f megng-ilatkozási forrná
i szakosztályok és a területi szakosztálg’ok megalakulásai és eredméng’es, lendületes mködése volti

*

Tisztelt Közgylés ! A Magyarhoni Földtani Társulat az elmúlt húsz esztendben hatalmas fejl-
lésen esett át. Megnégyszerezdött taglétszámmal a földtudomány általa átfogott területén szakosztályok-
ra!, területi szakosztályokkal és nem utolsósorban központi törzsével eredméng’esen mveli a célt, mit
i csatlakozás 1948-as ünnepi aktusán S z u r o v y Géza ftitkár szavaival fogalmazott meg — további
•vtizedek fejldését rejt irányjelöléssel.

Amig ez a nagymúltú Társulat az Eötvös Eoránd Tudománg’egyetem Szabó József eladótermébl

,

nködése megnyilvántilási formái közül a legjelentsebbet, a legkiemeltebbet a Közgylést is áthelyezte
ezúttal legelször) a Technika Házába, a Mszaki és Természettudományi Egg’esületek székhelyére, húsz
sztendnek kellett eltelnie az elmúlt, egyébként érdemes és nagyszer száz évvel szemben. Ennél viszont
zebbet és értékesebbet nem is adhattunk volna ajándékul, mi, a Mszaki és Természettudománg’i Egye-
dietek Szövetségének doyenje, a Szövetségnek a megalakulás huszadik évfordulóján.

10*
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Vivat, crescat, floreat ! Éljen, ersödjék és virágozzék a 120 éves Magr’arhoni Földtani Társulat,

a Mszaki és Tennészettudománr Egj'esiiletek Szövetsége, melj-nek a jöv fejldés útján — reméljük — >

hogy tudunk még 013-án új, nagr-ra érdemes egyesületeket kiinditani a nálunk tömörült szakágazatokból)
mint a tlünk indult, de rajtunk is túlntt Jlagr-ar Hidrológiai Társaság, vagr- akár a testvérként fejld
Mag3'ar Geofizikusok Egyesülete.

Tisztelt Közgr-lés ! Kérem, hog3' jubiláris ftitkári beszámolómat elfogadni szíveskedjék.

*

Ftitkár beszámolóját a Közgylés elfogadta, majd X e m e c z Ern zárszavait követen Barát
Összejövetelt tartott a MTESZ Klubjában.

Résztvevk száma; 264.

A kiadásért felels az Akadémiai Kiadó igazgatója Mszaki szerkeszt: Merkl>' Eászló

A kézirat n3'omdába érkezett: 1968. VI. 20 — Példányszám; 1300 — Terjedelem: 12,95 (A/5) ív

68.65839 Akadémiai N3*omda, Budapest — Felels vezet: Bemát György
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