
HOZZÁSZÓLÁSOK.

Scherf Emil1 2: Személyes tapasztalat alapján felhívja a figyelmet arra, hogy 
ta Salzburgtól D-re a Salzach völgyének mellékárkaiban fekvő, genetikailag még csak 
kevéssé tanulmányozott sziderit-, ankerit- és magmezit-tömzsök, valamint a Werfen 
vidékéről ismert, ritka Mg- és Al-foszlfátásványokat tartalmazó kvaretelérek és a 
Bischofshofen környékén lévő éroelőforídulások éppen olyan szoros kapcsolatban 
állnak áttolódási folyamatokat követően lejátszódott egymáísbafolyó pneutaato-hida fo
gén folyamatokkal, minit amilyeneket Pánté míoist a rúdabányai] ércövre nézve ki
mutatott. I

Az említett salzburgi vidéket ma a keletalpi takanónendtezerbie tartozó rész
takarókból felépítettnek tartjuk. Még a gosau- rétegeik lerakódása előtt, azaz a felső- 
kréta elején történt, hogy az ú. n. « juvavikus takaró», illetőleg annak két rész
takarója, az alsó «hlajlllsltajtti» és a felső1 «■Reifceralm»-takaró rászánkázott, az alatta 
következő tektonikus egységre, a « tiroli»-takaróra.11 Az áttolódási felület mentén, 
mely Kuohl és Golling vidékéről a Tenn№-h©gység É-i peremén a  Kiirtcrer-ájrokból 
a Lammer-patak völgyének alsó szakaszaiba végig követhető, a Reiteralkn-tiakáró bázisán 
lévő gipsztartalmú wterfeni palák szerepteltek «kenő-kőzet »-ként, akárdsak IRudá- 
bányán. i

Ezek a palák kaotikusán gyűrve közvetlenül a tiroli takaró neokom-márgáira 
települnek.3 4 5 Az áttolódási felület menténk a werfeni paláid normálisan szürke-zöldes 
színe az élénk piros szín minden árnyalatába, atéglapirostóf a Wa-vötösig változik át. 
Ezekben az élénk vörösszínű féleségekben apró, fémesen fénylő hematit-pikkelyck 
niíriárdjoi mutatkoznak? Golling mellett a «Mooseck» hímeves ásványlelőhelyén a

1 A hozzászólás írásban érkezett.
2 E. Spengler & J. Pia: Geologischer Führer durch die Salzburger Alpen und

das Salzkammergut. Samiml. geol. Führer XXVI. Bd. 1924. Gebr. Bomtraeger, Berlin, 
t G. Zinke: «Zur Geologie» e. fejezet: H. Hackel: Führer dürch dás Tennen
gebirge, 1925. Artaria G. m. b. H. Wien c. munkában. 1 ' '

8 Ez az anormális település már a múlt század nyolcvanas értei óta isme
retes (amikor magyarázata meg nehézségekbe ütközött):

A. Bittner: Der Untersberg und die nächste Umgebung von Golling. Verb, 
d. Geol. R.-A. Wien 1883. 200—204. old. V. ö. a 204. old.
: A. Bittner: Aus den Salzburger Kalkalpien — Dias Gelbiet der unteren Lämmer.
Verh. d. Geol. R.-A. Wien. 1884. 78— 87. old.; V. ö. a '87. old:

A. Bittner: Auss den Salzburger Kalkhochgebirgen. —- Zur Stellung der Hall
stätter Kalke. Verb. d. Geol. R.-A. Wien. 1884. 99— 113. old1.

Eberhard Fugger & Carl Kestner: Naturwissenschaftliche Studien und Be
obachtungen ans und über Salzburg. (87—97. old.: Geologische Wanderung über 
Grubach ins Lammertal.) 1885. Verlag, von Herrn. Kerber, Salzburg.

4 A Reiteralm-takaró súlya a vékony közbülső HaHstatti-takáró-fekűt a leg
több helyen teljesen kipréselte,

5 A piros vasoxidoknak hidrotermális folyamatokkal kapcsolatos keletkezé
séről és hőfokjelző értékelésükről v. ö.: (

Scherf Emil: Hévforrások okozta kőzetelváltozások (hidrotermális kőzet
metamorfózis) a Buda-Piüsi hegységben. Hidrológiai Közlöny II. kötet 19—88. oM. (1922.)
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'gipszet is sokszor élénk pirosra festi a vasoxidtartalom. Ezenkívül a gipsz hasa- 
dékaiban fellépő kristályos termék-kén, a krokidohlt nevű azbesztszerű, vasfoaz- 
íáttól kékre festődött am fibol féleség.1’ valamint a lazulith1 nevű vas- magnézium- 
alumínium-foszfát,7 a krokadolit által festődött ún. « kék-kvarook» valamint M|g 
pzilikátok (zsírkő) és aluminiumszilikátok (kőlvplő) bizonyítják az ezen a takard* 
ibatárom magas hőfokon lejátszódott hidrotermális hatásokat, melyek szinte a 
pneumatolitikusba hajlanak. A Reite ralin - ta к a ión а к ezen a részén csak alárendelt mó
don mutatkoznak jguttenstejni meszek és dolomitok óriásbrecsaszerű lencséi) és töm- 
zsöcskéi belegyömöszölvíe a wertem palák közé, azoknak közvetlen határán sokszor 
«rauchwacke»-szerű kifejlődésbein, amelyek azután a vízjárhatóság foka szerint és a 
vasas oldatok stagnálását előidéző wer feni burok jelenléte, vagy hiánya szerint, 
valamint a feltört oldatok minősége szerint az ankeritesédés, breulneritesédés és 
szideritesedés mindén fokát mutatják.8
1 Sokkal később, mint a jjuivjavjUsua takaró rátolódása a tiroli takaróra, a harmad- 
korban, újra élénk vízszintes kompomensű hegymozgás történt ezen a vidéken, mely
nek következtében a juvavikus taikarót hordó tiroli takaró maga is a <iverfeni palák 
zónájában Wjerfein és St. Martin között íelpiikkelyeződött. Spengler vizsgálatai 
(szerint legalább négy pikkely mutatható ki itt, mellek révén a palaesoport igen 
nagy látszólagos vastagságot kap. Ezek az áttolódásos mozgások) is a pneumatolíti- 
kusba hajló hidrotermális kőzetátalakulásokkal jártak. Werfentől DNv-ra, a Flachen- 
berg körül, de attól északra is mindenütt a ])iк kelyhii tárokon történt a Guttensteini 
meszek és dolomitok metaszomatikus vasasodasa, melyet ezeken a helyekén rézércek 
•és barit fellépése is kísér.9 Ez a zóna hasonlít ércesiedés tekintetében tálán leg
jobban Rudabányához. Rendkívül érdekesek a Werfentől D-re lévő mély árkokban 
‘(Höll-Graben, Färber-Graben, stb.) előforduló kvarctelérek, melyeket a wagnerit 
nevű ritka Mg-foszfát10 előfordulása jellemez s amelyeknek hidrotermális kéletke- 
:zésével Hegemann és Steinmetz11 foglalkoztak, anélkül azonban, hogy a genetikát 
a takaró-, illetőleg pikkelyes tektonikával kapcsolatba hozták volna. Tiszta werfeni- 
pala területien fordulnak elő, ahol átalakulásra alkalmas mészkő vagy dolomit 
alfg van. Az említett kutatók Gosmer ideájára hivatkozva felteszik, hogy a Mg és 
F, Si-bez kötve mint könnyein oldható SiFeMg, jött fel a mélyből, melynek meg
bontását foszforsav idézte elő. (Ugyanezeken a helyeken tetemes mennyiségű szépen 
kristályosodott foszforsavtartalmú lazulith is fordul elő.)12

Még délebbre, Bischofshofen tájékán még egy markáns áttolódási határ van, 
mely mentén a Werfen—St. Martim-i pikkelyes werfeni-pala zónája rátolódik a 
Pinzgaui fillitekre, illetőleg a «grauvakke»-kőzetekre azaz a tiroli takaró bazális 
(tagjára. Ez az áttolódási határ is metaszomatiíkus és hid'roterimális éröképződésekkel 
van jellemezve. Ennek az áttolódási vonalnak keletibb részén, Bischofshoíen tájékán, 
a rézércek dominálnak (Mitterberg), úgyszintén a pikkelyesedett grauvakke-zónánan 
magában is, a pikkelyek Határán fellépő ércesedésekfoen. Bieeliofshofentől K-re, 6 7 8 9 10 11 *

6 Azbesztszerű riebeokit; (riebeckit =  NasFe,ni (OHjSij.Oj, -j- Fe4H Si40 12)
7 Lazulith =  2 AIP04 . (Fe, Mg) (OH)2.
8 Régi szideritbánya St. Anna községnél a Lammer-völgyben.
9 A werfenvidéki éroesedésre vonatkozólag v. ö. :

I Eberhard. Fugger: Die Mineralien des Herzogthumes Salzburg. Sep. Abdr. a.
d. XI. Jahresber, der k. k. Ober-Realschule in Salzburg. 1878. Comtn. bei H. 
Dieter, Salzburg.

llauer F. & Faetterle Fr.: Geologische Übersicht der Bergbane der öster
reichischen Monarchie. 1855. Wien.

Granigg B.: Uber die Erzführung der Ostalpen. Komm. Izei L. Nüsslers Hoch- 
schulbnohhándlung, 1913. Leoben.

10 Wagnerit =  MgA’PO j.
11F. Hegemmn & H. Steinmetz: Die Mineralgänge von Werfen in Salz

kammergut. СЫ. f. Miner. Jahrg. 1927, Abt. A. 45—56. old.
, 12 ff. Meiwtcr: Das Mineral Lazulith und sein Lagerstättentypus. Berg- und 

Ilüttenmäinn. Jahrb. Bd. 85. 1937. 3— 22. old.; v. ö. а 11— 13. old.
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Hüttau közelében az említett áttolódási vonal tőszomszédságában ismét jelent
keznek a Werfen vidékéről ismert kvarcos telérek (Raidél-Grabetn), magashőfokú, 
minei-alizátorokkaI (F, СО», P 04) megrakott mlagnéziumtartal'mú felszálló oldatok 
működésére utaló ásványtöltelékkel (wagnerit, lazulitli. a jellemző hússzínű barit 

iés breunerit). Nyugatabbra, Scbwlarz'ach— St. Vejt-től É-ra, az áttolődási határokon 
a felszálló oldatok ismét inkább a eziderithez közelálló amkeritek és breuneritek 
képződését okozták (Kohlmannseck és Dienten). Tisztább magnéziulm-tartalraú 
hidfeotermák hozhatták létre e vidék magnezit-övét (Dienten mellett).

Az a tény, hogy ércesedés és takajrószerkezet között szoros összefüggés van, 
jelég régen ismert. E tény értelmezése azonban tetelmes átalakuláson ment keresztül. 
Talán de Launayf*3 volt egyike az elsőknek, aki erre az összefüggésre rámutatott. 
Azonban csak Granigg dolgozta ki szisztematikusan ezt a megállapítást regionálisan 
egy nagyobb takarószerkezetes területre:, éppen a Keleti IAlpolc ércövezeteiré.11 
О még úgy vélte, hogy a takarómozgásokat megelőző ércképződésről van szó, mely 
az áttolódásokiíájl a takaró kőzetanyagával együtt szállítódott tova. Ebből az a 
(gyakorlati következtetése fakadt, hogy az áttolt ércfelőfoidblások a mélység felé 
ctaak addig tarthatnak, ameiddig annak a takarénák a vastagságú terjed, amelyben 
őket megtaláljuk. Második gyakorlati következtfctése pedig az volt, hogy az áttoló- 
ídásokhoz kapcsolt ércelőforduláeokat nemcsak csapás-irányban, hanem arra merő- 
fjejgesen is erdfernes kutatni, mert lehetségesnek látsjzi/k, hogy az az érctesedés, 
amelyet valamely takaró homlokzati részén megtaláltunk, az illető takaró háti
vagy gyökér-területén is jelentkezik, hacsak az erózió el nem pusztította.

Egy hozzászólás keretjében még csupán a Keleti-Alpok vidékére szorítkozva 
•sem lehet részletesen leírni azt az átalakulást, amelyen a takarószorkczet és az! 
■éroeeedés között fennálló funkcionális kapcsolat értelmezése később átment, még 
Ikeaésbbé az idevágó hatalmas irodalmat felsorolni. Ezért mellőzve pl. К. A. /1‘‘fi! ich 
sok beható részlettanulmányának a méltatását és felsorolását, amelyek pedig lénye
gesen hozzájárultak a szintetizáló munkák lehetővététellébez, csak éppen W. Pelra- 
srhek összefoglaló tanulmányaira13 14 15 lehet rámutatni, aki Granigg-al szemben azt 
vitatta, hogy a takaróit atárok nem vágják el feltétlenül a keletalpi éröesedések1 
[térbeli kiterjedéséit a mélység felé. Az érrtegédés, fiatalabb az áUoládásoknál. Valahol 
m eg kell lennie az útnak, mely a ható oldjátok felszállását magmatikus .'intruziós 
fészekből a mélységből közvetíti. Pét rasche A: felfogása szerint ая a zónáció, amely 
a különböző minőségű ércek és ásványok előfordulásában olyan határozottan, 
megnyilvánul s amelyről az előzőkben is többször megemlékeztünk, a magmatikus 
intruziós centrumból kisugárzó exhájlációk időrendi sorrendjét tükrözted vissza. 
A területi zóináció szerinte onnan ered, hogy ezt az időrendbeli egymásutánt ma a 
feltárásokban térbeli egymásutánban szemléljük.

A salzburgi metaszomatikus eredetű vaséretelepek és Rudabánya között két
ségtelenül nagyfokú analógiák, de bizonyos különbségek is állnak fenn. A tényanyag 
genetikai értelmezése szempontjából Rudabánya tekintetében is mindenesetre különös 
figyelemre tarthat számot a mnnkia-sorozat, amelyet A. Tomquist16 a Keleti-Alpok

13 L. de Launay; La métallogénie de Г Italie et des légions avoisinantes. 
Comptes Rendus de la X.-me Seisson du Congrès géologique international, Mexico 1906.

14 B. Granigg: I. h.
‘ 15 W. Petraschek: Metallogenetiscbe Zonen in den Ostalpen. Congrès Géolo
gique, International. Comptes Rendus de la XV.-me Session en Espagne. 1926. Madrid 
1928. 1243— 1253. old.

W. Petraschek: Metallogenetio zones in Eastern Alp. Pan-Americ. Geologist. 
Vol. 47. 1927.

1,: A. Tomquist: Die Blei-Zinkerz-Lagerstätte t on Rabonstein bei Frohnleiten 
.im Murtale. Post- und prätektonische Erzlagerstätten in den Ostalpen. Mitteil. d. 
Naturw. Ver. f. Steiennark Rd. 63. 1927. 3—25. old.

A. Tomquist: Die Blei-Zdnlcerz-Lagerstätte von BLeiberg-Kreuth in Kärnten. 
1927. Wien, Verlag J. Springer.

A. Tomquist: Das System der Blei-Ziirkerz-Pymttererzung im Grazer Gebirge. 
Sitz. Rer. d. Wiener Akad) d. Wies. Math.-Nat. Kl. Bd. 137. 1928. 383—399. old. 
Kivonat: N. Jb. Miner. Jahrg. 1930. Referate II. 127— 129. old.



104

szulfidas, főleg az ólom - e i n к - szül f id о s é röelő fo rd и 1 ásókról modem kalkografikus 
és paragenetikus vizsgálatok alapján közölt. Tornquist éppen úgy, mint Petrascheck 
légy idősebb érqesédési periódust különböztetett meg a Keleti-Alpokban, mely a 
közép-kréta előtt következett be és fiatalabb ércesedéisi periódusokat, amelyek a 
feisŐkrétától az idősebb plioöénig (pannon-pontuei időszak) bezárólag terjednek. 
Az utóbbiakban Tornquist a következő 3 fő-ércösedési időszakot vélt© megkülön
böztethetni: 1. a felsőkrétában, 2. az ó-miocénben és 3. az ó-pliocénben.

Nyilvánvaló, hogy ez a korbeosztás elég jól egyeztethető azzal a feltevéssel, 
Ihogy Goi ling, Werfen és Bisch ofsliof en vidéken a metasaomatikus és egyéb ásvány
képző hidrotermális folyamatok közvetlenül a takapópiozgásoMioz, még pedig azoknak 
a befejező időszakaihoz kapcsolódnak. Hozzászóló véleménye szerint különben egy-egy 
geológiai korszak abszolút mértékben olyan rendkívül hosszú időnek felel meg, 
'hogy azalatt bővön volt ideje az érőnek képződ(nie is és átalakulnia is, vagy pedig 
■még a takarómiozgás ideje alatt tektonikus metamorfózist elszenvednie, és nem 
kell az ilyen jelenségekből okvetlenül ú j érdképZődési időszakokra következtetni, 
liacSak más geológiai okok nem szólnak mellette.

Tornquist azt is megállapította, — és ez talán a rudábányai ércesedés szem- 
szempontjából is fontos lehet, —  hogy mindén érdesedési időszakban, függetlenül 
tattól, hogy felsőkré'takorú, vagy fiatalabb-e, az ércesedési folyamat jellegzetes fázisok 
szerint megy végbe. A bevezető és végső fázist minden ©gyes esetben a nébéfe fémek 
vegyületeinek hiánya a lerakódásokban és ezzel szemben karbonátok túlnyomó kép-* 
Ződése jellemzi. A bevezető fázisban rendesen vaskarbonátok és pirít képződnek. 
A végső fázisban Tornquist szerint a nehéz fémektől megszabadult C 02-tartalmú 
alkáli- és al káliföld fém karbonátos sóoldátok nyomulnak fél az ásványképző oldott 
gázokkal együtt. Annak a sokat vitatott problémának asz eldöntésére, hógy ©gyes 
ércelőfordulások közelében mla is feltörő termák az ősi, túlhevített vizű ércalakító 
vízfeltörések késő utódainak tekinthetők-e, Tornquist mikrokémiai vízanalíziseköí 
sürget.

Természetesen Tornquist is azzal a fogas kéiidéslsel találta magát szemben 
a Keleti-Alpokban, mint a Rudabiánya éroesedésének eredetét kutató búvárok: hol 
van és milyen jellegű az a magma-intnízáő, amelyből a kimutatott, kétségtelenül 
hidrotermális folyamatok ásványképző vegyületeit származtassuk? Ő feltételezte, hogy 
a felső kréta és ó-miocén ércesedési periódusaihoz a mélyben rekedt tonalitos- 
kvarodioritos mlagmafészkek tartoznak. Az ó-pljoOén é r c k é p z ő d é s i  szakasz szerinte 
már bázisos, baaaltos jellegű intrnziókkal is függhet össze, amilyeneket nem túlsá
gosan messze, a pannon medence szélén napvilágra ömölve is találunk. Werfen 
'vidékén kimutatták, hogy az inkább vízszintes irányú áttolódásokat mélyreható 
függőleges törések is kísérték, illetőleg fejezték be. Az ércképző és kőzetátalakító 
oldatok és gázok számára tehát az áttolódásos bqgymozgások közben is nyílhattak

A. Tornquist: Die geologischen Probleme der Blei-Zinkvererzung in den 
Ostalpen. Vierh. d. Geol. Bundesamst. Wien 1928. 234—241). old. Kivonat: N. Jb. f. 
Miner. Jg. 1930. Ref. II. 126— 127. old.

4. Tornquist: Mineralquellen (Thermen) und Minerallagerstätten in den Ost- 
alpeu Mitteil. d. Geol. Ges. in Wien. Bd. XXI. 1928. 15—23. old.

A. Tornquist: Die BI ej -Zinkcrzlagcrstä tt© der Savefalten vom Typus Litije 
(Littai). Berg- u. Hütterma;rm. Jahrb. Bd. 77. 1929.

A. Tornquist: Die perimagmatische Blei-Kupfer-Silber-Zinkerz-Lagerstätte vom 
Offberg im Remschinigg. Sitz. Ber. d. Wien. Akad. d. Wiss. Math.-Nat. Kl. Abt:
I. Bd. 138. 1929. 47—68. old. Kivonat: N. Jb. f. Min. Jg. 1930. Ref. II, 129— 130, old, 

A. Tornquist: Die Vererzungsperioden in den Ostalpen. Metall u. Erz. Bd. 
26. 1929. 241—245. old. Kivonat: N. Jb. f. .Min. Jg. 1930. Ref. II. 253—254. old, 

A. Tornquist: Peri m a gm a tische Typen ostalpiner Lagerstätten. Sitz. Ber. d. 
Wien. Akad. d. Wies. M ath.-Nat. KL Abt. I. Bd. 139. 291— 308. old:

A. Tornquist: Neue Untersuchungen osltalpiner Erzlagerstätten. Metall u. Erz. 
Bd. 29. 1932. 431— 434. old. Kivonat: N. JR f. Min. Jg. 1933. Reif. 11.3,03—  
305. old.

E. Clar & O. Friedrich': über einige Zusammenhänge zwischen Vererzung und 
Metamorphose in den Ostalpen. Zeitsehr. f. prakt. Geol. Bd. 41. 1933. 73—79. old* 1.
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utak, amelyeken a mélyből felszállhattak. Hozzászóló véleménye szerint el lehet 
képzelni, hogy a mechanikailag erősebben igénybevett, és ezért a gázok és vizek 
számára járhatóbb takaró-határokon a metamorfizáló ágensek elvezetése nagyobb 
távolságról is .megtörténhetik, amint ezt Hartmann Ad17 nyomán; egy régebbi mun
kájában részletesebben kifejtette.18

A rendelkezésre álló adatok szerint úgy látszik, hogy a rud'abáriyai ércek 
valamivel alacsonyabb hőfokú termális víz hatására képződtek, mint az egyébként 
meglehetősen hasonló salzburgiak. A hőviszonyok l kiderítésénél nűndbuesetre a 
mine r-alogusn а к is lesz szava. Nemcsak a p aragenetikus viszonyok, hanem az egyes 
ásványok formakincse is fontos. Meixncr idézett munkájában Moucher19, Kalb és 
Koch20, valamint Braun21 kutatásai alapján megállapítja, hogy a werfend wágnerit- 
;tartalmú kvarc-teléneken fellépő barit-kristályok megjelenési formája22 23 a legforróbb 
oldatokból történő legelső barit-kiváláslnak IV! cl meg. Ez a megfigyelés és a kvarc- 
kristályokon mutatkozó vicinális lapok jellege, módot adott Mernie r-íveli arra, hogy a 
wcrfcni kvarcteléreket képződési hőfokra nézve a Kalb- féle ú. n. «mezo-hidro- 
termális» kvarcteléreinek2s csoportjába sorolja.

Kétségtelenül, Rudabányán is kívánatosak volnának az efféle vizsgálatok és 
különösen az ércesedés különböző hidrotermális fázisainak a megállapítása. Ezt talán 
ima még gátolja az a körülmény, hogy amint Pontú,-tó\ hallottuk, a bányászat idáig 
■még csak a kaotikusán gyűrt és résziben átalakult w e r fe in -a n is u s i  rétegsort tárta fel. 
Az igazi fekűn (karbon pala?), az áttolóidás tulajdonképeni síkjának közelében 
esetleg sokkal intenzívebb hidrotermális átalakulás és más ércképződési fázis- 
ásványai mutatkozhatnak.

Pontú Gábor nagy érdeme, hogy éleslátással aránylag szűk vizsgálati terü
leten észrevett olyan genetikai vonatkozásokat, melyek a Kárpátok egész belső övére; 
nézve magasabb szemszögből tekintendő regionális hegy szerkezeti és ércképződési 
"kérdéseket vetnek fel. A helyzet lassan megérik arra, hogy a Kárpátok belső övében 
lis megkíséreljük a gok szétszórt részletvizsgálatot egységes képbe összefoglalni, 
ahogyan azit a .Keleti-Alpokra nézve Granigg, majd Tornqnist tették. Sajnos, ország
határok akadályozzák ezt a szintetizáló munkát. Ezért igen örvendetes tény az, 
*hogy az 1949 őszén Budapesten tartandó IV. Nemzetközi INQUA-konferenciára 
a cseh-szlovák geológusok nagyobb csoportja bejelentette részvételét. Reméljük, 
hogy a tudósok között szövődő barátsági szálak lehetővé teszik majd1 azt is, hogy 
a Bántó szép munkája által felvetett általános problémák mindkét ország javára 
kölcsönös támogatással megoldhatók lesznek

Pontú Gábor (válasz Scherf Emil hozzászólására): Hálásan köszöni az értékes 
gondolatokban gazdag hozzászólást. iRudabánya és a Kárpátmedence éroeseidésdii- 
nek további tanulmányozásánál ezeket az általános szempontokat figyelembe fogja 
venni. Az Északi Kárpátok ívén belül fellépő sokrétű éroesedések egységes képbe 
foglalásához mindenesetre tanultaiányutakra lenne szükség a felvidéki bánya- 
helyekre, melyek megrendezésére a csehszlovák rokonintézmények részéről a haj

17 Hartmann Ad.: Die Entstehung der Mineralquellen von Tarasp-Schuls und! 
der anderen Bünidfaer Säuerlinge. VierteljlahrsscKrift d. Naturforsch. Ges. in Zürich. 
Bd. LXXII. 1927. 237—290. old.

18 Scherf Emil: Vergleich der hydrotermalen Gesteinsmetamorphose im Buda- 
Riliser Gebirge mit der alpinen Dynamomletamorphose. ffidr. Közlöny. II. köt. 1928. 
1928. 178—206. old.

19 Moucher IV.: Die Bildüngsweise der Mineralien. Freiberg/Sa. 1914.
20 G. Kalb & L. Koch: Die Kiistalltracht des Baryt in minerogenetiscbeir 

Betrachtung. Zeitsehr. f. Kryst. Bd. 78. 1931. 169—170. old.
21 Friedr. Braun: Morphologische, genetische und paragenetische Trachtstudien 

am Baryt. N. Jh. f. Miner. Beil.— Bd. 65. Abt. A. 1932, 173—222. old;
I 22 (001), (100) és (010), a (001) szerint «derékszögűén táblás I. számú típus».

23 G. Kalb: Beiträge zur Krystallographie des Quarzes IV. V. Zeitsefar. f. 
Krystall. A. Bd. 90, 1935. 163— 185. old.; v. ö. a 164. (old. i
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landóság meg is vám. A zonáció kérdésére maga is gondolt, és az Északkeleti 
Kárpátok kisszámú és egyszerűbb képet mutató éreesedéseire vonatkozó általános 
sémát 1946-ban ugyanezen a helyen ismertette.

Az éreképződés körülményeinek pontosabb behatárolása részletvizsgálatoktól 
várható, h|a a felvételeken kívül a begyűjtött anyag feldolgozására is sor kerülhet. 
Ásványtani szempontból értékes adatok várhatók azoktól a részletes vizsgálatoktól, 
melyeket Rudabánya érceim a szegedi egyetem Ástványtani Intézete Koch Sándor 
irányításával maga elé tűzött.

Földvári Aladár: Kelhívja a figyelmet arra, hogy Pantó szelvényei tipikus 
alpesi Abschenmgsdecke-t mutatnak. Az utóbbi évek egyik legfontosabb tektonikai 
eredményének tartja ezjekiet a szelvényeket középhegységemkne vonatkozólag. Rebizo
nyosodott, hogy közel vízszintes síkú áttolódiásak a Kárpátokon belüli hegységeinken 
is fellépnek.

Vigh Gyida: Az előadás mintája annak, hogyan kell egy területet megfogni, 
apróságokat kibogozni, részletes képet adni róla. Uj adlat, hogy nem oampffi mészkő, 
hanem a guttensteini-dolomit ércesedett. A kimutatott szerkezet is új. Eddig Pálfy 
alapján szinklinálisról, antiklinálisról tudtunk, most előtérbe kerül a nagyobb víz
szintes elmozdulások szerepé, amelyeknek kétségtelen bizonyítóI.ai az óriási szemekből 
álló « dörzsbreccsák » képződése.

A mely szint feltárásai kiegészíthetik az eddigi .képet, ezért szükséges foly
tatni a vizsgálatokat. A N IK  a feltárt készletet fejti, de a bányászat távolabbi jövő
jének biztosítására bányageológiai kutatások fontosak lennének. Pillanatnyilag nem lát
szik biztosítottnak a vizsgálatok folytatása, de reméli, módot talál arra, hogy ezeket 
a felvételi prognamtnba iktassa.


