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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.

Tí'irsulaü

ÉpiM'ii

ezért

a fáeies viszonyok

is
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iifíyok

lassan változnak

—

következés-

képen nem niimliíí lehet éLesen elhatárolni az egyes emeleteket.
Tipikus délali)esi alsó triászra északal])esi .jellegíí középs és fels
triász következik, tehát az aniznsi emelettl kezdve a paleogeografiai viszonyok lényeges változásával kell számolnunk. Hasznosítható anyagok közül a tiszta mészkövet, Özörény községben feltárt
ólom-cink ércet és plioeénkori tzálló agyagot említette meg. A hatalmas karsztos területen hanxit csak nyomokban található. Tektonikai szempontból a Nagyhegy két részre tagolódik. Az É-i, alsó
és középs triász rétegekbl álló .szinklinális roncsára. D-rl irányuló erhatásra a fels triász rétegek felpikkelyezdnek, reátolódnak a szinklinális l)-i részére. Merev mészkben n leírt pikkelyezdés közben és ntána, több É-l)-i és K-Ny-i irányi'i hasadás kelet-

kzet így valóságos romhalmazzá vált. Ifj. Lóczy Lajos 1914-ben az Lszaknyngati Kái-pátok vizsgálata közben kimutatta, hogy alpesi értelemben vett takaróredkkel a hegyszerkezet nem oldható meg. Ö az összegyrt és egymásra tolódott rétegeket a Cseh masszivnm és a Kárpátok bels magvát képez gránit
és egyéb kristályos kzetek képezte masszivnm között elterül medencébl származtatja. Legnté)bbi tektonikai dolgozatában a szóbanforgó rétegeket parantoehton helyzeteknek tartja; ez a felfogás
felel meg a legjobban a bemutatott területre vonatkozóan is. Összefoglaló általános eredmények szempontjából, az eladó fontosnak
tartja Dein és a Szádelli völgy között, a Szilicei Fennsík É-i
részének és az ettl különvált, az alaphegység közvetlen közelében
lev mezozoé)s rétegek tanulmányozását, mert itt több tektonikai
kérdés is megoldást találhat.
kezik, a feltorlódott

Kulhay Gyula: A

háromszéki földrengés földtani jeutóbbi vetített képekkel tartott eladás meglep pontos
adataival, s a vidék tektonikai viszonyaival egyez rengések felderítésével általános figyelemben részesült, s fölidézte bennünk a
régebbi földrengési bizottság mködését.
r.

lenségei.

Az

Elnök köszönetét mondva az eladóknak tartalmas eladásaikért, az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940 dee. 4-én. Jegyezte Bartkó Lajos titkár.
C) Választmányi ülések.
15.

Jegyzkönyv

az 1940

november 13-án

tartott választmányi

ülésrl.

Papp Károly. Megjelentek: Lóczy Lajos, Maiu’itz
Noszky Jen, Papp Ferenc, Sztrókay Kálmán. Takáts Tibor
választmányi tagok és Bartkó Lajos titkár. Távolmaradásukat kiElnök:

Béla,

mentették :Horusitzky Ferenc elsötitkár, Horusitzky Henrik, Papp
Simon, Schréter Zoltán és Vigh Gyula választmányi tagok.
kéri

Elnök az ülést megnyitja s a jegyzkönyv hitelesítésére
Lóczy Lajos és (Koszky Jen vál. tag urakat.

fel-

