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liaufízásbaii van, nu>rt a Tiinor-Koleteelebeszi {íeoszinklinális paciÜKUs

provim-iába tartozó maír-plutoiijaiuak Észak-Cek*besz toló vonliató

összofüírfíéscro vet viláfíot.

7. Jruyzökönjjv

az líMO június 5-én tartott szaknlésrl.

Elnök: Papp Károly eííyetenii ny. r. tanár. Mefíjelentek:
Halofíh Kálmán, Boífseh László, Plrdélyi Fazekas .János, Gedeon Tiba-
inér, Görfrényi ATidrás, Hejjredns Abtd, Hefíedüs Gyula, Hornsitzky
Ferenc, Hornsitzky Henrik, .Jufrovics Lajos, Knlbay Gyula, Lóczy
laijos, Majer István, Majzon László, idsebb és ifjabb Noszky .Jen,

Papp Ferenc, Pávai Vajmi I"\>renc, Scliinidt Elifrins, idsebb és ifjabb

Schréter Zoltán, Süincfíhy .József, Szabii Tibor, Szebényi laijos. Szen-

tes Ferenc, Sznrovy Géza, Sztrókay Iválinán, 'l'akats Tibor, Ti'b'iídi

Póth Ivároly, Trendé Iválmán, Vifíh Gyula, Vitális István, Wein
Gyöi’fíy, Zsivny Viktor rendes tajrok és számos vendéfí.

Elnök üdvözölvén a szép számmal mefíjelcnt tagokat és vendé-

geket, az ülést mcfíiiyitja s felkéri az eladó urakat bejelentett eladá-

saik mcíi'tartására.

1. Földvári Aladár rendes taj? mcfítartja eladását több

mafiyarázó térkép és szelvény kíséretében a következ címen „Az ep-

léufji (ittolódás a Bakony lieyyséyhen."' Az eladás teljes szövef>e mejí-

jelent jelen füzetünk 176—185; 231—232. oldalain, mafryar és német

nyelven.

Földvári A 1 a d á r eladásához többen hozzászóltak.

ojTelefídi Róth Károly szerint az ismertetett rétegsorból

csak abban az esetben lehet áttolódásra következtetni, ha a mangán-

ércek és kísér kzete'k valóban lerétakoriak. A mangánércek száraz-

földi, illetve mocsári keletkezésén kívül keletkezhetnek tengeri lera-

kódásokban is, a karsztos felszínt ebben az esetben a fek mészk
tengeralatti kimaródásával lehet magyarázni. A bauxitok és mangán-

ércelí nem okvetlenül egy korban keletkezett képzdmények. Tehát ha

nem ragaszkodunk a mangánércek szárazföldi képzdéséhez, úgy az

ismertetett liász rétegsorban a tengeri eredet mangánérc rétegek be-

iktatásával normális, konkordáns rétegsorral állunk szemben és nincs

szükség áttolódás feltételezésére.

bj Gedeon Tihamér az eplényi mangánércfed jura réte^

gekbl egy ammonitest gyjtött, ennek meghatározása elsegítheti a

korkérdést. Másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy Vadász Ele-
mér a Bányászati és Kohászati Lapokban 1933-ban írt cikkében már
megállapította a bauxitok és mangánércek azonos korát.

\ ej L ó c z y Lajos dr. szerint a tengeri liász rétegeknek a

mangánérc felett való elfordulását Laezkó Dezsvel és Szentes
Ferenccel együtt megállapították. Normális konkordáns liász ré-

tegsornak tartotta az ércelforduláát. Az érctelep lehet tengeri és

mocsári eredet is. Nem tartja áttolódásnak az eplényi szelvényt,

bár a feltárást iijabban nem látta. Ha az áttolódás valóban létezik,

úgy rendkívül fontosságú ez a megfigyelés.
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(/^Szentes Ferenc szerint az eplényi mangánércfedö réte-

gek feltétlenül tektonikai hatások következtében kerültek a mai he-

lyükre. Hogy ez a tektonikai hatás valóban áttolódás-e, arra nem tud

határozott véleményt formálni, mivel a mai feltárásokat nem ismeri.

Ha ennek a tektonikai vonalnak a nyomozása csapás mentén sikerül,

ágy rendkívül nagyjelentség hegyszerkezeti felfedezés az eplényi

áttolódás. ,

e) ifj. Noszky Jen szerint az eladó nem hangsúlyozta eléggé
e fed rétegek diszkordáns rátelepülését az érclelepes csoportra, to-

vábbá a telep ers kipréseldését. Ezek a jelenségek a rátolódást iga-

zolják. Személyes tapasztalata szerint itt valóban áttolódásról van
szó. Miután nyári munkája éppen a Bakony-hegységhez köti, részletes

bemérések és slénytani gyjtések alapján szá,ndékozik az eplényi fel-

tárásokkal is foglalkozni.

f) Földvári eladó válaszol az elhangzott hozzászólásokra. Sze-

rinte az áttolódást igazolja, hogy az érctelepes tarka agyagok a fekü és

a fed felé is diszkordánsan illeszkednek a rétegsorba. A telep kipré-

seldött és helyenkint kaotikusán gyrdött a fed pikkely alatt.

Áttolódási breccsia is megfigyelhet.

Végül az érctelepes tarkaagyagok semmiképen nem illeszthetk

be a liásztengeri rétegek közé, egyrészt a fekü felé való eróziós disz-

kordancia, a tarka agyagok kontinentális jellege és tengeri kövületek

hiánya miatt. Ilyen szárazföldi periódus besorozása ellentétben állna

a dunántiili tengeri liász rétegsor eddig mindenütt megállapított foly-

tonosságával. Ilyen szárazföldi periódus csak a barrémienben képzel-

het el. Az lirkuti mangánérc telep fedjében tengeri eredet fels-

kréta rétegek vannak, tehát azok a fels kréta eltt képzdtek. A tel-

jesen azonos tipusu közelben lév eplényi mangánérc telepet más
idben és más körülmények közt képzdöttnek feltételezni teljesen

következetlen eljárás lenne. Ilyen körülmények közt tehát az eplényi

rétegsor másként mint áttolódással nem magyarázható meg.

2. Ifjabb Noszky Jen rendes tag: „Adatok a móri Csókahcf/i/

északi részének f/eolóffiájálioz“ címen mutatta be legújabb vizsgálatait.

3. E r d é 1 y i Fazekas János , Heí/ifszerkezeH megfigyelések

a Bálátonfelvidtken“ cím eladásában a következket mondotta, ami-

ket rövid, kivonatos ismertetésben foglalunk össze:

A mikrotektonikai felvétel tárgyát a balatonfclvidéki Veszprémi-

fennsík nyugati fele képezte. Az átkutatott, mintegy f,ü km--t kitev

terület egy egységes ahradált fennsík melynek átlagosan 320 m t. sz

f. magasságát csak középvonalában zavarja meg egy lekoptatott, ku-

lisszás elrendezés hegysor, mely átlagosan a fennsík nívójából 70—140

m magassággal emelkedik ki.

A terület szerkezeti felépítésében enyhe redkbe gyrt a'só,

középs és fels triász rétegsorozat vesz részt, számos lokális fácies

sajátsággal. Hegyszerkezetileg a Veszprémi-fennsíkot a Balaton tó

tengelyével párhuzamos orogén jelleg hosszanti és arra harántos, fia-

talabb kratogén törések, illetve elmozdulások uralják, melyek az emlí-
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tett enyhe kiimnériai boltozatokat elvetik és dislokálják. A hosszanti

törések, mint a litéri és veszprémi dislokációs vonalak áttolódásos jel-

leííüek, ezért alkalmasabb ezeket iöróses áttolóddsoknak tekinteni.

A lejátszódott mozfíási folyamatok délkeletnek irányuló dinári jellefí-

röl tesznek tanúbizonyságot. A kratofíén barántos törések a hosszanti

töréses áttolódásokat dislokálják és a transzverzális horizontális el-

tolódásra, valamint az összesajtolás által fellép kuliszás e^ybetoló-

dásra lebetsépret adnak. A váltós felszakadások és megismétldések

idsebbek, mint a transverzális horizontális elmozdulások, mert az

elbbieket az utóbbiak dislokálják.

A terület befryszerkezete és a Balatonfelvidék, valamint távo-

labbi környékének reprionális preofizikája között jól kimutatható kap-

csolat áll fenn. A Balaton jep:én eszközölt torziós inp:amérések által

kimutatható törések a balatonmenti hepryséprben jól nyomozhatók. A
hegyszerkezetek izostatikus geofizikai viszony,ai és balatonfelvidéki

nivóváltozások között is határozott összefüggés állapítható meg.

A légifelvételek rendkívüli szolgálatot nyújtanak a Balatonfel-

vidék szerkezetének nyomozásában, firre jó példát szolgáltat a vilo-

nyai Sukori-hegy, ahol a transverzális horizontális eltolódások a
növényzet szelektív — kagylósmészre való — települése folytán, a
fényképezhet rétegfejhatárokat és az azokat elválasztó törésvonala-

kat jól kijelölik.

Hozzászólások:

a) Dr. Lóczy Lajos, egyet. ny. r. tanár, a m. kir. Földtani

Intézet igazgatója hozzászólásában rámutatott a felvétel érdemére,

hogy a legkisebb részletekbe men beható szerkezeti kutatások alapján

vonja meg a nagytektonikai összefüggéseket. Kiemelte, hogy e téren

hazánk területérl az els munka, mely szigorú geológiai, hegyszerke-

zeti megvilágításban értelmezi az alkalmazott geofizika mérési ered-

ményeit. Egyúttal leszögezte az eladó prioritását abban is, hogy <y

volt az els, aki Magyarországon földtani, hegyszerkezeti vonatkozás-

ban a légifelvóteleket alkalmazta és azoknak fontos szerepére- a ma-
gyar föld szerkezetének nyomozásában rámutatott.

b) Dr. Páva i-V a j n a Fe r e n c m. kir. fgeológus, fbánya-
tanácsos hozzászólásában megelégedéssel állapította meg, hogy az el-
adó újabb megvilágításban beigazolta azt, amire els ízben határozot-

tan mutatott rá, hogy a balatonfelvidéki hosszanti töréseket áttoló-

dásoknak kell tekinteni.

8. Jegyzkönyv

a Magj’arhoni Földtani Társulat 1940 június 12-én délután 5 óra-

kor a kir. magy. Pázmány Péter tudományegyetem ásványtani inté-

zetének eladótermében tartott szakülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Balogh Kálmán, Bertalan Károly, Bogseh László, Böhm Ferenc, (Jhol-

noky Jen,” Erdélyi Fazekas János, Fekete' Zoltán, Földvári Aladár,

Gedeon Tihamér, Görgényi András, Hegeds Gyula, Hojnos Rezs,


