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bemutatott tótkomlósi diagrammokon is, de még szembetnbb volt az
alsópannon térfogatsúlya a ferencszállási fúrás kzetmintáin. A ferenc-
szállási 2573 m mély fúrásunkban 873 m-t fúrtunk be az alsópannonba
és 125 m-t az alsópannon legalján lev mészmárga szintbe, ahol a fúrás
befejezdött. Ebben a szintben abnormálisán magas térfogatsúly ered-
ményeket kaptunk, mert nagyon sok pirit konkréció és fukoidaszer
pirit kivirágzás növelte az amúgy is tömött kzet srségét. Ezek a
méréseredményeim a háború folyamán veszendbe mentek.

Ha ezeket az adatokat összevetjük a geofizikai mérések eredményei-
vel és a mélyfúrások szolgáltatta adatokkal, akkor azt látjuk, hogy a

fúrásokkal feltárt alföldi geofizikai maximumokat kétféle jelenség

okozhatja.

1. Vannak olyan geofizikai maximumok, amelyeket az Alföld har-
madkornál idsebb sziklafenekének, valószínleg törések mentén maga-
sabban maradt darabjai és az ket borító harmadkori rétegek enyhe
felboltozódása okoz. A fúrásokkal megvizsgált szerkezetek közül ebbe a

csoportba tartozik: Madaras—Tompa, Körösszegapáti, Biharnagybajom.
Kismarja, Tótkomlós (ez utóbbi monoklinális).

2. Vannak olyan geofizikai maximumok az Alföldön, amelyek helyén
a fúrások tanúsága szerint nagyobb mélyedések vannak. A mélyedések-
ben az alsópannon valencieniuszos agyagmárga és mészmárga nagy
vastagságban van meg. A valencienniuszos agyag- és mészmárga térfogat-

súlya eléri, st túl is haladhatja a harmadkornál idsebb alaphegységek-

ben mért térfogatsúly értékeket. Ebbl azt következtethetjük, hogy ezeket

a geofizikai maximumokat az ezeken a helyeken lev nagy mélyedéseket

kitölt vastag valencienniusos agyagmárga rétegösszlet okozza. Ebbe a

csoportba tartozik Ferencszállás, Sándorfalva, és valószínleg Tiszakürt

és Tiszaörs, vagyis a Tiszaárok menti geofizikai maximumok.

(A ferencszállási, sándorfalvi, és tótkomlósi anyagot a Manát
szegedi fúrólaboratóriumában dolgozta fel dr. Sólyom Ferenc és a

szerz, a körösszegapáti és kismarjai anyagot Berekböszörményben dol-

gozta fel dr Sólyom Ferenc és dr Csiky Gábor.)

TÁRSULATI ÜGYEK
96-ik közgylés

1946. február hó 6-án a Nemzeti Múzeum tanácstermében Vitális István

elnöklete alatt 43 tag és 5 vendég jelenlétében ült össze. Az elnöki megnyitó
után Kulhay GvuLÁról szóló emlékbeszéd, majd Majzon László titkári beszá-

molója következett. Reich Lajos másodtitkár felolvassa a Szabó József emlék-
érem bizottság jelentését, mely az 1945. évre esedékes kitüntetésre Majzon
László elstitkárt javasolja. A közgylés a javaslatot egyhangúlag elfogadja

és tudomásul veszi azt, hogy Majzon dr. a Társulat nehéz anyagi helyzetére

való tekintettel lemond az ezüstéremrl és annak költségét a Földtani Köz-
löny kiadására fordítja. Az elnök ezután átadja az érmet elismer beszéd
kíséretében nevezettnek, aki azt hálásan vette át. A közgylés Scherf Emii,

elnöklete alatt Balyi Károly és Méhes Kálmán tagtársakat küldi ki az 1946.

évi pénztárvizsgáló bizottságba.
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Vitális István 96-ik közgylésen elhangzott elnöki megnyitójának ki-
vonata: Az üdvözlés után hálával emlékezik meg Papp Simon és Tasnádi
Kubacska András másodelnöki tevékenységérl. Papp Simon tette lehetYé a
Földtani Közlöny megjelenését Ezután így folytatta:

„A háború zivatara eldeink áldozatos munkáját megakasztotta. Hálásan
köszönjük az elkészít bizottságnak, élén id. Nosziíy Jen elnök úrral, hogy
kivezet utat keresett és így Társulatunk életében a kényszer szünetet ismét
önzetlen szakmunkásság válthatta fel.

Eldeink munkája nehéz volt, de a mienk sem könny. Bízunk azonban
abban, hogy a jó Isten megsegít bennünket. Ha a föld Isten kalapja, Hazánk
a bokréta rajta! írta Petfi Sándor, a lánglelk magyar költ! Ezt a bokrétát
egy emberölt alatt immár másodszor tépázta meg a szörny világháború ret-
tenetes zivatara, amely végigszáguldott Isten kalapján: az egész földön! Oly
szép ország, oly virító, Szívet-lelket andalító! mondotta tovább a költ.

Mivé lett a második világháborúban PETÖFinek ez a 'gyönyör országa!

.

. .

Romok végeláthatatlan sora mindenfelé, minden téren, bármerre tekint a meg-
maradottak szeme. És hányán pusztultak el családtagjaink, rokonaink, ismer-
seink körébl! De mégse csüggedjünk. Megmaradt részünkre Isten kalapjának
egy darabkája, és a megtépázott bokréta virágaiból kihullott magvak kicsíráz-

nak, mihelyt kisüt a tavaszi napsugár, és ha gondos szeretettel ápoljuk ket:
az elpusztultak fokozatosan pótlódnak! Rajtunk múlik, hogy így legyen, és

hisszük, hogy valóban így is lesz, ha békében, biztonságban és 'zavartalanul
munkában lehet részünk. Hisszük és reméljük, hogy ha nem bántjuk egymást,
hanem ernk egyesítésével, és megfeszítésével végezzük az újjáépítés nagy
munkáját: a kicsiny magyar földön kinyílnak az új virágok és Hazánk újra
bokréta lesz Isten kalapján! Mi most a mi feladatunk és kötelességünk?

Zipser Endre a magyar orvosoknak és természetvizsgálóknak Sopronban
az 1947. évi augusztus hó 11-én, vagyis közel 100 évvel ezeltt tartott VIII.

nagygylésén a következket mondotta: „Háború által akarni, vétek; hajózás-
sal veszélyes; csalással alávalóság, hanem gazdagságot a természetben keresni
fel: igazság és kötelesség !“ Zipser éppezért már 100 évvel ezeltt javasolta

„földismereti-bányászati egyesület” alapítását, hogy — mint mondotta —
„mindennem hasznos ásványokat, föld- és ércnemeket, kszenet, turfát, épí-

téshez, szobrászaihoz és knyomatokhoz használható köveket fedezhessenek
fel; megvizsgálják a különféle kzeteket s mindezen fölfedezésnek megbírá-
lnia s azoknak közzététele eszközöltessék a bányászati, kereskedelmi és m-
iparos vállalkozások megkönnyítése végett." De „ha — mondotta Zipser javas-
lata befejezésében — a gazdag termények felfedezésében fényes eredmények
elmaradnának is, legalább hasznavehet földismei térképekre tennénk szert,

ami hasonlóképen nem volna megvetend nyereség?" Minderre a második
világháború szörny pusztítása után nagyobb szükség' van, mint eddig bár-
mikor. Az ásványok, ércek, értékesíthet kzetek felkutatása, térképezése,
hasznosíthatóságuk megvizsgálása, a kutatás és a tanulmányozás eredményének
közzététele és tárgyilagos bírálata jelenleg a mi kötelességünk. E végbl jár-

juk be a magyar föld vízvájta árkait, vizsgáljuk a szerkezetét; ezert végzünk
mikroszkópiái és vegytani vizsgálatokat; ezért terjesztjük el mindezek ered-
ményeit nyilvános szaküléseinken; ezért vetjük alá tárgyilagos bírálatnak;
ezért bocsátjuk közre megfigyeléseinket értekezések formájában folyóira-
tainkban: a Földtani Közlönyben és a Földtani Értesítben, valamint a Hidroló-
giai Közlönyben. Társulatunk elször a Magyar Nemzeti Múzeum véd szár-
nyai alá helyezkedett s a tagok által gyjtött ásványokat, érceket stb. ott he-
lyezte el, hogy minden érdekld részére hozzáférhetk legyenek. Az új tár-
sulat els elnöke: a két Kubinyi és els buzgó titkára: Kováts Gyula is mú-
zeumi tisztvisel volt. Késbb, a Magyar Földtani Intézet megalapítása után
az 1871. évtl kezdve — Szabó József indítványára — a Magyar Földtani Inté-
zettel került szoros kapcsolatba. Társulatunknak akkor megindult folyóirata:
a Földtani Közlöny a Földtani Intézet hivatalos lapja lett és viszont a Földtani
Intézet ingyen engedte át tagjaink részére kiadványainak nagy részét. Ettl az
idtl kezdve Társulatunk élén az elnöki tisztséget felváltva az egyetemeken az
ásvány-földtan tanárai: Szabó József, Koch Antal, Sc.hafarzik Ferenc,
Mauritz Béla, Vendl Aladár, Papp Károly, Papp Simon és a Földtani Intézet
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tagjai: Böckh János, telegdi Roth Lajos, Szontágh Tamás, Pálfy Móric töl-
tötté be. A Magyar Nemzeti Múzeummal és a Magyar Állami Földtani Intézet-
tel való régi, szoros kapcsolatunk tette lehetvé, hogy Társulatunk életének
a háború folyamán elszakadt fonalát újból összeköthessük. Elssorban a szüne-
:el szaküléseket élesztettük fel és így jelét adtuk annak, hogy élünk és mun-
kálkodunk, éspedig nemcsak az anyaegyesületben, hanem a Hidrológiai Osz-
tályban is.

Tisztelettel jelentem még, hogy választmányunk foglalkozott a százéves
évfordulón a Földtani Intézettel karöltve tartandó emlékünnep elkészítésével
is. Mindnyájunk eltt imeretes ugyanis, hogy Társulatunk négy év 'múlva elén
százéves fennállását. Reméljük, hogy a béke és a biztonság keretei között Tár-
sulatunk annyira megizmosodik, hogy fennállásának 100 esztends évforduló-
jára és egyben a Magyar Állami Földtani Intézet jubileumára a kultúrnem-
zetek képviselit is meghívhatjuk azzal a bens meggyzdéssel, hogy a kár-
pátokövezte terület földtani viszonyainak felkutatásával, térképezésével, tanul-
mányozásával és ismertetésével hasznos munkát végeztünk nemzetközi
viszonylatban is.

Tisztelettel jelentem, hogy a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
földtani tanszékének köztiszteletben álló ny. r. tanára: dr. Papp Károly úr
nyugalomba vonult.

Örömmel jelentem egyben, hogy a budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetem földtani tanszékére Vadász Elemér tagtársunkat nevezték ki ny. r.

tanárrá.

A földi lét múlandó: a természet örök törvénye minden évben megköve-
teli áldozatait. A múlt 1945. évben húnyt el tagtársaink közül Balogh Rózsa
egyetemi tanársegéd, Kulcsár Kálmán földtani intézeti geológus, Dudichné
ür. Vendl Mária egyetemi magántanár, Kulhay Gyula földtani intézeti geoló-

gus és Ger János salgótarjáni bányaffelügyel. Halottaink emlékét Társu-
latunk kegyelettel fogja megrizni.

A Magyarhoni Földtani Társulat kilencvenhatodik évi rendes közgylé-
sét ezennel megnyitom.

Ezután Majzon. László elstitkár olvasta fel jelentését:

Mélyen tisztelt Közgylés!

Amint a háború, a. nagy világégés vihara elcsitult, vérözöne megállott, a
Magyarhoni Földtani Társulat a vonatkozó rendeletnek eleget téve, megkezdte

a munkát. Választmányi üléseink egyikén másodelnökünk nyomatékosan fel-

hívta figyelmünket, hogy a Társulat a földtani és rokontudományaink mve-
lésére az egész Föld hasonló egyesülései között a legelsk közül való.

Mint a Társulat elstitkára szerény ermmel a becsületes összefogást

igyekszem mködésemmel istápolni. Össze kell fognunk, segítenünk, szeret-

nünk kell egymást, hogy alkotni tudjunk, hogy tökéletesebben tudjuk repre-

zentálni ernket. A hegyek, a szelíd róna megtanítottak minket a kutatásaink

során, hogy szeressük ket. Szeressük ket azzal a hévvel, mely szeretet

egyedülálló, mely nélkül — hiszem és tudom — a földbúvár munkája csak

talmi dolog, selejtes valami. De a kutatás és munka szeretete megkívánja azt

is, hogy társunkat is megbecsüljük, azt is szeressük, megértsük. Temessük el,

vessük ki és szüntessük meg a magyar regi betegséget: a legnagyobb bajok
közepette, a nagy tettek eltt fellép kicsinyes torzsalkodást, a meg nem értést

s a büszkeség futóhomok buckáira épült ,.szomszédvárakat“.

Mélyen tisztelt Közgylés!
Titkári beszámolómban meg kell emlékeznem egyes férfiakról, akik meg-

érdemlik, hogy pár mondatban áldozzunk emléküknek s szólnom kell bizonyos
munkákról, hogy a bennük foglaltakról példákat állítsunk magunknak kutató-

munkánk során.

A tavalyi s az idei év több nevezetes évfordulója úgy a hazai, mint a
külföldi geológiának vagy paleontológiának.

Tavaly múlt 150 éve. hogy 1795-ben meghalt Fichtel János, lei különösen
mineralógiai munkáival tnt ki. Foglalkozott az Erdélyi-Érchegység nevezete-
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sebb aranyelöfordulásaival is. Üttör munkásságáról ne feledkezzünk el, ha
annakidején korszer és érdekes mvét kezünkbe vesszük.

Az idén van 125 éve, hogy Társulatunk két nagyszer tagja, Hantken
Miksa és Zsigmondy Vilmos 1821-ben meglátták a napvilágot. Mindketten
büszkeségei a Társulatnak, akiknek nevére és munkásságára a világ bár-
melyik földtani társulata büszke lehetne!

Ügy Hantken, mint Zsigmondy a selmeci akadémián tanultak s mint bá-
nyászok kezdték el pályájukat, mely azután különböz területeken szerzett
nevet nekik. Hantken 1869-ben az akkor létesült Földtani Intézet igazgatója,

majd 1882-ben elfoglalja a budapesti egyetemen — mondhatnék a számára —
felállított slénytani tanszéket. Jóles örömmel állapíthatjuk meg, hogy a

világon az slénytan katedrája Budapesten a legelsk között létesült, mely
sajnos, mint önálló tanszék 1917 óta szünetel s örülünk, hogy ezt 1946-ban,
Hantken születésének 125 éves évfordulóján ismét betöltik. Hantken Miksa
munkássága Sokoldalú s annakidején megállapított eredményei akár rétegtani,

akár slénytani vonatkozásúak, kevés kivétellel ma is helytállóak. Különösen
a foraminifera-kutatásaival szerzett magának nevet, melyet külföldön is el-

ismernek s munkáit pl. „A Clavulina Szabói rétegek 11 foraminiferáiról szólót
odakint is gyakran forgatják és idézik. Nincsen kutatónk, akirl külföldön
annyi fajt és génuszt, st famíliát is neveztek el, mint róla. A foramini-
feráknak sztratigráfiai jelentségét a világon az elsnek ismerte fel s gyakor-
lati sikerrel is alkalmazta pl. a dorogi, szénbányászatnál.

HANTKENnel baráti viszonyban vélt Zsigmondy Vilmos, ki mint magán
bányamérnök különösen mélyfúrási vállalkozásaival korszakalkotó mködést
fejtett ki. Sikeres fúrásai közül csak néhányat említsünk meg. A harkányi,
margitszigeti, alcsuti, lipiki, ránkherlányi, petrozsényi mélyfúrásai mind jelen-
ts alkotások. De Zsigmondy, hogy Földvári Aladár sorait idézzem: 1 „leg-
nagyobb mve a városligeti artézi kút, melyet fáradhatatlanul, támadások
között, a zseni elszántságával 1868-tól 1878-ig fúrt és fényes sikerrel fejezett

be“. Meg kell említenünk, hogy Alföldünk higiénikus vízellátása is Zsigmondy
bátor, kezdeményez fúrásainak köszöni létét.

Az elért nagy sikereit szerényen a tudományra hárítja át, mert mint
bevallja, ezeket geológiai és paleontológiái tanulmányainak köszönheti.

Közlönyünk tavalyi kötete a 75-ik évfolyam jelölést fogja majd címlap-
ján viselni. Másodelnökünk, Tasnádi Kubacska András figazgató úr nagy-
lelkségének köszönhet, hogy bár kisebb terjedelemben, de rövidesen meg-
jelenik a Közlöny 75-ik évfolyama.

Vegyük el az 1871-ik évi els kötetet. Kiknek, milyen irányú cikkei

jelentek meg a 263 oldalas kötetben? A közölt 19 dolgozat közül az els Szabó
JózsEFé, melyben a wehrlitrl értekezik. Hantken az esztergommegyei barna-
szénterület bányászati, Koch Antal a Csódi-hegy környékének földtani viszo-

nyairól, Böckh János a oakonyi triász taglalásáról írtak. A többi dolgozat

Verespatak, Kolozsvár és Selmec vidékének különböz irányú kutatásairól
szól. Ismét megvalósításra méltó a kötet négyes beosztású pontos regisztere,

melyet 1900 óta nélkülöz Közlönyünk.

Mélyen tisztelt Közgylés!
Az elmúlt 1945-ös esztend a Társulat életében a 96-ik, ha pedig az iro-

dalomban is több helyen szerepl megindulás idejét vesszük az 1848-as évet,

úgy ez a 98-ik.

Üj tagok lettek az 1945. év folyamán: Andor Lóránd, Balás ádám, Bartha
Ferenc, Bleier Sándor, Boldizsár Tibor, Godefroy de Weisse (Lausanne),
Farkass Mihály, Kolozsváry Gábor,' Venkovits István, Vértes László, Bakonyi
Bauxit RT., Nagytoronyai Kszénbánya RT. és ifj. dr. Schréter Zoltán. Min-
den reményünk megvan, hogy értékes munkatársakat kaptunk az új tagjaink-

ban. A tagajánlók között ismét, mint a múltban már annyiszor, id. Noszky
Jen ajánlotta, a legtöbb tagot s így megint tanúságot tett a Társulat iránti
igaz hségérl. Rajta kívül még Ajtay Zoitán és Majzon László szerepelnek,
mint tagtoborzók.

Term.-tud. Közi. 71. köt. p. 362.
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Itt kell örömmel megjegyeznem, hogy az elmúlt és* a jelenlegi évben
Társulatunk ötvenéves tagjaiként üdvözölhetjük a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Földtani Intézetét és az Urikány-Zsilvölgyi Kszénbánya RT.-t. Ez
alkalommal kérem a mélyen tisztelt Közgylést, engedje meg, hogy az elnök-
ség az ötvenéves jubileum alkalmával a két intézményt átiratban üdvözölhesse.

A Társulat 1945. szeptember hó 19-én a B. M. rendeletnek megfelelen
eleget téve kezdte el az évet. A hivatalos fórumoknál eljárva szakülésünket
december hónapra hirdettük meg. Így az elmúlt évben csak egy szakülést tart-
hattunk két eladással, ezek közül egy geofizikai, egy pedig ásványkémiai
tárgykör volt. Ezen az ülésen eladóink voltak Schffff.r Viktor, Földváriné
és Földvári Aladár tagtársaink.

BEITRAG ZR KENNTNIS DÉR AUS DÉR SZÉKES-
FEHÉRVÁRER TIEFBOHRUNG GEWONNENEN GESTEINE

Von L. Jugovics.

Die Bedeutung dieser Tiefbohrung liegt nicht nur an dér Forschung
nach Kohlenwasserstoffen sondern auch an jener bekannten Tatsache dass

die Bohrung am Rande jenes Granitlakkolits, welcher sich entlang des

Sees von Velence, in Nordost-Südwest Richtung bis zum Stadtrand von
Székesfehérvár dahinzieht, angelegt wurde. Es war zu erwarten, dass die

Tiefbohrung auch über die Lage des Lakkolits Aufklárungen ergiebt.

Über die Tiefbohrungen gab Obergeologe Ferenc Pávai-Vajna, wel-

cher den Standort derselben festlegte und auch die Bohrung selbst

leitete mündlich folgende Auskunft: ,,Der Bohrer bewegte sich bis zr
Tiefe von 200 m in den Gesteinschichten des Oberen-Pontus. In den
tiefern Lagen durchdrang er nur mehr eruptive Schichten und kristalline

Schiefer. Mán fand in den Zwischenlagen Salzwasser und Methan-
spuren. Eine hervorragende Bedeutung verleiht dieser Bohrung jener

Umstand, dass die aus dér Tiefe von 820‘5 m gewonnene Gasmischung
1'35 vol °/o Hélium, 67'8 vol %> Nitrogén und 29'7 vol °/o Methangas
enthielt und hiemit den grössten, bis jetzt in ungarischen Tiefbohrungen

erreichten Heliumgehalt aufwies. Dér NaCl-Gehalt des aus derselben

Tiefe entnommenen Salzwassers war 16T05 g/l.

Zwischen den Tieflagen zwischen bis 1036 m konnten aus den
Bohrern feldspatreiche Amphibol-Diorit und Fillitstücke entnommen
werden. Die eruptiven Gesteinsstücke zeigen eine auf tektonische

Bewegungen hindeutende kataklastische Stuktur, Zerklüftung und
Spuren von Pressungen auf, sie sind stark zermürbt un kloritisiert. Dér

Fillit ist ein stark gefaltetes, gequetschtes, mint Kalzitadern durch-

zogenes Gestein. Es zeigt auch Grafitflecken.

Aus den Tieflagen zwischen 1036 bis 1200 m kamen nur mehr Fillit

und Grauwackenstücke zum Vorschein. Dieser Fillit ist ein mit Quarz und
Calcitadern durchzogenes, stellenweise gefaltetes Gestein, welches eben-

falls Graphitflecken aufweist. Die durch den Bohrer an die Oberfláche

gebrachten schieferartigen Grauwackenstücke waren an einigen Stellen

auch stark graphitháltig. Die Bohrung wurde, nachdem sie bezüglich

dér Kohlenwasserstoffe ergebnislos war, in dér Tiefe von 1200 m unter-

brochen.


