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üfíyt'k

a Stainpl'pl-fók* Tiuloinúnyos Zsebkönyvtái' (152
1905

— 19()4-b('u

nj/it(/(líjba

— 155.

sz.)

kiadásban

Pozsonyban jelent nioíí. 1905-ben i(/nz(/(ifói cínnnel
lépett. Benne Sajóhelyi István nyufí. miniszteri lanáítsos.

Sa jóhelyi Sándor

Beszkárt ifíazfíató és C s 1 é r y Béla
atyjukat gyászolják. Temeté.sén Tárdr. tagtársiink a V’^örösmarty Mihály
sulatunkat Hojnos
gimnáziumban 4-ik tanszéki utódja képviselte. S a j ó b e y i F r iminiszteri

osztályfnök

i

1

neje,

Rezs

1

—

Közlönyünk jelen számának 254 257 oldalain ismertetjük. Elhúnyt választmányi tagjaink fölött érzett részvétünknek és tiszteletünknek feirdíássixl adjunk kifejezést.
Adjon nekik a iSíindenbató Isten örök nyugodalmat, s az örök
g y e s életrajzát

világosság fényeskedjék a túlvilágon nekik!
Ezzel elérkeztünk tárpjjsorozatunk 3-ik pontjához:
János volt elnökünkrl, születésének
100 éves fordidója alkalmálxól.
Böekb János született 1840 október 20-án, meghalt 1909 május
10-én, tehát október 20-án volt születésének száz éves fordulója.
A megemlékezést teljes egészében Közlönyünk jelen számának 245 254. oldalain magyarul és a 350 3.59. oldalakon német
III.

Böckh

Megendékezés

—

—

nyelv kivonatban
köszönetét mond a

közöltük.

Az ünnepi

ülés végeztével

az Elnök

számmal megjelent tagoknak és vendégeknek. akiknek sorában özvegy dr. Böckh Huyóné, Poirh Lóránáné
Böekb Ella, ifjii Poleh Lóránd, ifjabb Böckh János, ifjabb Böckh
Jánosné, Böckh Lásztné, dr. Héhelt Ede. dr. Héhettné Iloffmann
széj)

Vilma, mint a Böekh-család képviseli jelentek meg.
B) Szakiitések.
13.

Jcfijjzkönyv az 1940 november 13-án tartott szakülésrl.

Papp

Károly a földtan egyetemi ny. r. tanára,
^legjelentek ugyanazok, mint a közvetlen eltte tartott ünnepi üléElnök:

sen.

Elnök az ünnepi ülés xitán 10 perc miilva megnyitja a szakeladókat eladásaik megtartására.
1. Jaskó Sándor megtartja a Rima és Tárná közének otigocén rétegei és kövületei c. eladását, amely Közlönyünk jelen
füzetének 294 317 cldalain jelent meg az 56. ábrával és a VITT
ülést, s felkéri az

—

XIII. táblákkal illusztrálva.
Hezzászólás.

Az elhangzott eladáshoz

Ma

j

z o

n

László

dr. a

következ-

ket mondotta:

Mindenekeltt a „foraminiferás” jelz alkalmazása a kattiaikorú rétegeknél könnyen tévedésekre vezethet. Ugyanis ezek az üledékek nem olyan gazdagok foraminiferákban, hogy mint foraminiferás rétegekrl beszéljünk róluk. A faunalisták több lelhelyrl
származó faunácskái esetleg adhatnak 50 60 fajból álló jegyzéket,
de ez még messze elmarad az igazi foraminifera-gazdag üledékek

—
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mögött, amelyeknél egy mintából ennél jóval nagyobb szánni fauna
is elkerül és sokszor az iszapolási maradék jelentékeny részét képezik ezek az apró szervezetek héjai. A foraminiferás agyagok vagy
agyagmórgák alatt rendszerint rupéliai „kiscelli agyag” típusú
lerakódásokat értünk s ezért tartja kiküszöbölendnek e megjelölést.

Ezenkívül a Miliolinák nem játszanak lényeges szerepet a raüledékek faunájában, különösen annak Clavulina szabói
Hantk. fajjal jellemzett szintájában. A Miliolinák helyett inkább
más génuszok volnának alkalmasak a megemlítésre, pl. Bolívlna (B.
péliai

nobilis Hantk., B. semistriata Hantk., B. reticulata Hantk.), Pleurostomella (P. alternans Schwag., P. acuta Hantk.), Planularia (P.
nummulitica Gümb., P. kubinyii Hantk.) vagy a Vulvnlina (V.
pectinata Hantk.,
V. subflabelliformis Hantk.), melyeknek fajai
igen jól jellemz alakjai ezen rétegzdéseknek.

A Rima-Tarna területével D-rl határos Bükkszék-környéki
részek szemléltet és összehasonlító táblázatához is
fz megjegyzéseket, mivel dr. S c h fé t e r Z. h. igazgató iir a környék térképez
geológusa, sajnos nincs jelen.
táblázat S c h ré t e r felvételei, illetve
a kincstári mélyfúrások révén feltárt s
által ismertetett
rétegsorozatot tünteti fel. Ebben a mangános réteg külön szerepel,
pedig ez a rupéliai agyagmárgában csak betelepülést képez, amint
ez jól látható a bükkszéki iskola mögött és az utcán, ezenkívül a
templomdomb K-i oldalán, a fi'irótelepen a lenyesett részeken. Hiányzik a táblázatból a bükkszéki fúrásokkal feltárt u. n. foraminiferamentes s már kzettanilag is inegkülönböztethet sötétszürke
vagy barnásszürke agyag, mely eddig a rupélien alsó szintjébe soroztatotl. Kívánatosnak tartja a táblázatban való megemlítését, mivastagságú, szóval tekintélyes
vel egyrészt Bükkszéken 140 160
rétegsorozatot harántoló
oligocén
kifejlclés, másrészt minden
11. sz. fúrislól
a
Vái'osliget
mélyfúrásunkban megtalálható, így
kezdve Örszentmiklóson keresztül, Tardon, Szajlán át Bükkszékig.
A Tai-di I. sz. fúrásban ez igen tetemes, 386 ni vastagságú volt
s Se hr éter Z. dr. ennek alsó részét a budai márga aequivalen-

A

Majzon

—

m

sének számítja.

Megkérdezi az eladót, hogy az iszapolások egyenl kvantumú
kzctanyagból történtek-e! Mivel a l'auna-táblázatbcm szerepl j<4
zések (gyakori, ritka) csak így közelíthetik
létezett valóságot.

Az eladó

.1

a s k ó

S

meg

a

természi'lb(*n

is

á n d o r válasza:

Megjegyzi, hogy a „fácies jelöléseket nem lehet egyetlen korra
korlátozni, tehát foramini feiás agyag elnevezéssel illetludünk riipéliennél fiatalabb vagy idsebb rétegi'ket is. Igaz, hogy ('gyes leloheez azonban nem mindig voly('krl fí'lsoreli fajok száma csekély
natkozik az egyedsz imra is, s talána részben kiisz:;i)olí minta kis
mén inis'.’g ének követ kiizménye.
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A

Miliolinák
olörordiirásáimk
illotvo hiányának
szint. i(*lzü
az oliííocén aííya'j;I)an épon M a z o n említi a hükliszéki
inosinélylTirásokról írt dolfíozatáhan. Fell'oííásának ineííváltozásá
tanáiíí sehol nem i)nhlikálta. S c h r é t e r táA’ollétét eladó szintén
sa.jnálja. annál is inkáhh, mert személyesen is mefíhívta, ahhan a reményben, hogy értékes reriexiókkal fog a tárgyhoz .járnlni.
szeroi)ót

,j

l

A mangános

agyagréteg a felszíni térképezésnél kilomélerekövethet, összefügg vezérszintet képez Bükkszék, Sza.jla, Keesk sth. határában, tehát alkalmas a vastag egyöntet létegkomi)lexnshan tájékozódásra. Az összehasoidüó táblázatban a foraminiferamentes alsó réteget
nem lehetett eg.vségesen kitüntetni,
mert ezeket eddig esnpán a hozzászóló ájtal felsorolt mély fni'ásokhan mutatták ki; a többi vidék felvételez geológusa nem irja h*
külön kiemelve.
Az iszai)olások nagyjából egyenl kvantnmú ()..) ().(! kg. súlyn
ken

át

.iól

—

ag.vagmintál'.ól történtek.”

Knhaeska András dr.: ,.A Mag.var Xemslénytári kiállítási” eímü eladásiban hevc'zet
g.vanánt elmondja, hogy a .Magyar Xemzidi Múzeum új slén.vtani
Tas

n á

^hizeum

áj

2.

zeti

kiállítását dr.

(1

i

Koeh Sándor

Az
nak eredménye, hogy ez
gatója készítette

el.

a föld- és slén.vtani tár volt igaznu'gért, niodeni szellem gondolkodásá-

a

kiállítás

ma

.Ma,gyaroi\s/;ig

(‘gyik

leg-

nepszerühhen rendezett földtaiu és slénytani lát ványo.ssága. .V eél
elérésében sokan segítették. A Mag.var Általános Kszénh in.va K.T.,
a Riniamnrán.vi Salgótarjáni \’asmíivek, a Salgótarjáni K.szénhán.va H.T.,
a Xag.vhátony-l’jlaki
Téglagyár, a Magyar Anu'rilvai
Olajipar K.T., az Alnminiumére H.T., az Ipari Munkaszervez Intézet és még sokan má.sok. Sokat köszönhet az új kiállitás a Mag.var
Tudomán.vos Akadémiának. Azt mondhatnám, valósággal társadalmi megmozdulás tette lehetvé, hogy a földtani és slénytani anyagot megszerezzük, iireparáljuk és tudományosan feldolgozzuk.

Az iij kiállítást egész sereg sállatrekonstrnkeió díszíti, ^':llamenn.vi magyarföldi sállatot mutat he a ira.gykö'/.önségnek. Térképek, viasz- és gipszmodellek, fénykéi)ok, a ma. él állatok alkoholos vagy száraz preparátuma magyarázza a látnivalókat. A teremben négy nagy szi'krén.v van. .Minden e.gyes szekrény eg.v-egy
különálló idszakot ismertet a földtörténeti újkorból. Xem a hdlielyek tömegére fektettük a súlyt, hanem egy-eg.v földtanilag öszszefügg, nagyobb területegységei: ragadtunk
szemléltettük

az

illet

mint i)éldán
földtörténeti ese-

ki és ezen

idszakban hekövetkezett

ményeket. Az els szekrény a tenger

és a szárazföld küzdelmét
tárja elbuk az eocenben, a mai Tatabánya vidékén, a tenger és a
szárazföld küzdelmének eredménye a szén.
következ szekrényben
az oligocén tenger életét látjuk, a harmadikban a tengerpart éhdét
a salgótarjáni szénmedence vidékén. Az utolsó szekrény két rész-

A

bl áll. Elször a magyarországi pannon mélyebb részébl napvilágra került fúrásmagok kövületeit szemlélhetjük. Azután a Tu-
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ráni-tó eltnését követ szárazföld meleg éghajlatot kedvel állatvilágának maradványait látjuk. Ez az állattársaság a Vilányi-liegységben és a Rozsnyó-melléki Gombaszögön élt, közvetlenül a nagy

eljegesedések idszaka eltt.
Ha ezt az új szellemben rendezett

megtekintjük,

meggyzdhetünk

nevel intézmény

slénytani gyjteményt

hogy

arról,

a

múzeumi

kiállítás

annyit ér, amennyit a jelennek nyiájtani tud.,,
A vetített képekkel élénkített lendületes eladásért elnök köszönetét fejezi ki, megjegyezve, hogy az új slénytárunk bár kevés
hellyel rendelkezik, az amerikai miizeumok nagyvonalú munkáját
juttatja a szemlél eszébe.
Elnök megköszönve a szép számmal egybegylt tagoknak és
vendégeknek szíves érdekldését, több tárgy híján az ülést bereés

keszti.

Kelt 1940 november 13-án. Jegyezte Bartkó Lajos titkár.
Í4.

Jegyzkönyv

az 19¥). december

K

Elnök P a p p
áro
nára. Megjelentek: Balogh

1

4.-i

szakillésröl.

y a Pázmány egyetemen a földtan taKálmán, Bogsch László, Fekete Zoltán,

Gedeon Tihamér, Göbel Ervin, Görgényi András, Hampel Ferenc,
Horusitzky Henrik, Jaskó Sándor, Jugovics Lajos, Kerekes János,
Krössy László, Kulhay Gyula, Láng Sándor, Lineberger ^lárta,
Lóczy Lajos, Majer István, Majzon László, Mazalán Pál, ^léhes
Kálmán, Mottl Mária, Papp Simon, Pávai Vájná Ferenc. Reich
Lajos, Scherf Emil, Schréter Zoltán, Noszky Jen Sempter Ferenc,
Simon Béla,Streda Rezs, Sztrókay Kálmán, Szurovy Géza, Szcs
Mária, Takáts Tibor, Tasnádi Kubacska Andor, Tregele Kálmán,
Vajk Raul. Vigh Gyula, Vitális Sándor, Wein György és Zsivny
Viktor társulati tagok, továbbá Fekete Zoltánné, Harsány! István,
Hegeds Gyula, Pálosy János, Pálosy Erzsébet, Vadas Anna, vendégek.

Elnök megnyitva az

ülést

felkéri

az eladókat

felolvasásuk

megtartására.

Szcs Mária

1.
dr.: Kordierit tartalnui kzetzárvány a pilismaróti andezitben. Megjelent Közlönyünk jelen füzetének 331

—

338. oldalain.
2.

Bartkó Lajos

Eladó

dr.

:

A

Pelsci fennsík földtani viszonyai.

nyári felvételeinek eredményét foglalta össze az eladásban. A morfológiai részben Cholnoky J e n -vel ellcntctben
megállapította, hogy a Rozsnyói jNIedence törések mentén sülyedt a
mélységbe, vagyis nem karsztkueszta. A Sajó völgy és Csetneki patak völgye töréssel preformált eróziós völgy, nem pedig barlang beszakadásának eredménye. A karsztos felszínen a dolinák a réteghatárok mentén, vag.v pedig törések és felpikkelyezdések mentén
jelentkeznek ingyohb számban. Áttérve a rété gtani viszonyuk ismertetésére, kimutatja, hogy az alsó seisi márgától kezdve a nori
emeletig bezáiólag fol.vtatólagos üledékkéi)zdéssel van dolgunk.

