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A DUNÁNTÚLI MIOCÉN.

Irta: Szalai Tibor dr*

A VII. táblával.

A m. kir. Földtani Intézet szakülésein Schréter Zoltán
fögeológus és Horusitzky Ferenc osztálygeológus urak fog-

lalkoztak a hazai miocén lefelé való elhatárolásának illetleg a mio-
cén taglálásánek kérdésével. Következkben az ott elhangzott kérdés

fonalát szövöm tovább.

A Dunántúlon a miocén tenger négy megkülönböztethet terü-

letet árasztott el. Ezek: Az ÉK-i vagy várpalotai terület. A DK-i
vagy mecseki terület. DNy-i vagy budafapusztai terület. Ny-i terü-

let, ide számíthatom az orsziág nyugati miocén elfordulásait. Már
most említem, hogy a tortoniennel és a szarmatával behatóbban
nem foglalkozom. Csak ott említem e képzdményeket, ahol az a

területek elhatárolása szempontjából szükséges.

Az ÉK-i terület: Ennek tárgyalását DNy-i szélének, a Tapolca
medencének ismertetésével kezdem. A m. kir. Földtani Intézet meg-
bízásából e terület térképét 1938-ban reambuláltam. Ekkor Zala-

haláp község ÉNy-i kijáratától mintegy másfél km-re az út mentén
fekv 182.(> m/p-tl Ny-ra 95 m-re kvitásás során felszínre került

anyagban a helvetiennek új elfordulását ismertem fel. E lelhely-

rl 24 fajból, ill. genusból álló faunát gyjtöttem. E fauna anyak-
zete a lajtamész feküjében települ sárgás, kissé agyagos homok. E
képzdmény települési viszonyai és makrofaunája nyomán a középs
miocén alsó részébe osztható. M a j z o n-nak köszönöm a foramini-

ferák meghatározását. Szerinte ezek kifejldése a tortonra utal. Ez a

mikrofauna a nógrádszakáli tortonienbl is elkerült. A foramini-

ferák egyik alakja a Rotalia papillosa Brady var. compressiulusculo

Brady fossilisan csak Nógrádszakállról és Zalahalápról ismeretes.

Valamennyi többi faj élt már a helvetienben, ill. már a helvetien

eltt is. Ezek: Miliolina sp., Polystomella crispa L., NonioHia com-

munis D'Orb., Amphistegina lessoni D’Orb. Ügy látom tehát, ebben

az esetben az a helyzet, hogy a foraminiferák meghatározása nem
visz közelebb a kérdés megoldásához. Amiért is a települési, az s-
földrajzi viszonyok és a makrofauna segítségével határozom meg
e képzdményt.

Schréter (13) megállapítja, hogy a balatonföldvári és a

tapolcai fúrásban észlelt viszonyok hasonlóak. Nevezetesen: mind-

két helyen a mediterrán rétegek alján édesvízi lignittartalmú réte-

gek és eruptív tufák vannak. E mediterrán tag vastagsága a ta-

polcai fúrásban 12.70 m. Evvel a taggal azonosítható az imént tár-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940 április 3-i szak-

ülésén.
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>íyalt zalahalápi képzdmény. Nevezetesen: a tai)olcai fúrás szóban

lev szintjébl (184—llMi.TO in) való foraininiferák a zalahalápi

akna 4.40—4.00 in inélyséííébl származó foraniiniferák hasonlósá-

ííot mutatnak. A tapolcai fúrás most említett üledékeit T e l e {í d i

Koth Károly (18) is helvétnek veszi a lialatonföldvári fúrás

liasonló üledékeivel együtt. E felfogást az lijabb adatok megersítik.

Következkben egy kvarckonglomerátról szólok. Ez a konglo-

merát legömbölyített kvarekavicsokliól áll. A kvarekavicsok köt-
anyaga is kovasavas an.vag. Legtömegesebb elfordulása a Vendek-

hegy I)-i oldalán a Szentkút felírás „S” betjének területén lát-

ható. Hatalmas tönkök fekszenek itt látszólag a fdolomitra tele-

pülve. Van köztük másfél m átmérj is. Számuk kb. 350. Helyze-

tüklK)l é^s a tlük D-re kis távolságra fekv lajtamész dlé‘si viszo-

nyaiból ítélve arra gondolok, hogy ezek a lajtamész fcküjében, ill.

a lajtamész közé tefepülbetnek.

Apró mogyoró nagyságii kvarc kavicsok a balatonföldvári

fxirás fels mediterránnak határozott rétegeibl is elkeiáUtek.

Id. Lóczy ((). p. 237.) írja Böckh d. nyomán: hogy Kolontár és

Devecser között konglomerát és kavics a lajtamésszel együtt több

helyen elfordul. A vendekhegyi kvarc konglomerátot ezekkel a

konglomerátokkal vélem azonosítani. A Vendekliegyen találtam egy
kvarckonglomerátot, ennek kötanyaga meszes, Ostrea cserép lát-

ható benne. Ezt az adatot is megemlítem, minthogy ez bizonyos

fokig megersíti a konglomerát fels mediterrán korát. Eppigy a

következ adat is: Halastópusztától Ny-ra, körülbelül 3/4 km-re k-
rakás látható. Itt a vendekhegyi kvarckonglomerát darabjai mellett

egy más megjelenés, kevésbbé tömött kvarckonglomerátot is talál-

tam. Ez tele van kövülettel. Conus sp., Cerithium sp. Lucina sp.

látható benne. Semmisem mond ellent annak, hogy e kvarckonglo-

merátot fels mediterrán korúnak tekintsük. Negatív bizonyítékok

is e felfogáshoz vezetnek. Ugyanis a tapolcai medence pannon
korú kvarckonglomerátjai nem olyan összeállók, mint ez. IMég azt

említem, hogy e konglomerát a bejárt terület több pontján fosz-

lányokban elfordul. Megtaláltam nyomait Ódörögpusztán a Viszlói

erdben. Halastópuszta körül, Gátveretidüln, Billegepusztán, Irtás-

pusztától D-re.

A zalahalápi helvetien és a fedjébe települ kvarekonglome-
rát ismertetése után a várpalotai helvetienrl emlékezem meg. Ez
a képzdmény 400—450 m vastag homokos, meszes, tengeri üledék-

csoportból áll. Korát Telegdi Roth (18) állapította meg, a belle
származó faunát 1926-ban én ismertettem (16). Foraniiniferák, Co-

elenteráták, Crinoideák, Vermesek, Bryozoa-k, kagylók, csigák,

Scaphopoda-k, rákok és halak kerültek innen el. A közölt fajok szá-

ma: .755. Üjabban 36 fajt határoztam meg. Evvel a várpalotai fajok

száma 237-re emelkedett. Az újabban meghatározott fajok, épúgy, mint
a már közöltek is, részben .a M. Nemzeti Múzeum, részben pedig a

M. kir. Földtani Intézet tulajdonában vannak. A most meghatározott

#
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fajok a következk: Nucula nov. sp.; Arca lactea; Loripes dentatus

Defr; Chione (Clausinella) pLicato-vindobonensis nov. sp; Tellina

planata; Corbula carinata L; Corbula revoluta Brocc; Cr/issatella

(Crassineila) concentrica üuj nov. var. transdanubioa; Dientomo-
ch'dus decussatus Defrance; Nassa (Arcularia) dujardini; Nassca

salinensis Tournouer; Fissurella clypeata Grat; Natica (Neverita)

olla M. de Ser.; V et metus intortus Lmu.; Fouiniides (Ptychopota-

mides) papaveraceus Hasi; Pirenella biseriata Friedb; Pirenella

bicincta Br.; Pirenella bicincta var. niitralis Eichw.; Pirenella

moravica Horn.; Chenopus paspelicana Phil.; Pyrida geometra Bor-

son; Pyrula reticulata; Pyrida condita Brong; Buceinnm mutabde
L; Murex aquiianicus Grat; Marginella miliacea Lk.; Terebra

fnscata; Pleurotoma interrupta Brocc; llingicula auriculata Me-
nard; Ringicula strinta Phd; Euihria interniedia Mlcht var. minor
Friedb.; Tuba bearnensis; Turris (Genota) ra?nosa Bast; Cytheraf;

Petricola lithophaga Retzius.

Ehhez a területhez tartozik a Szentendre—Visegrádi hegység
lielvetienje is. Az innen származó fajok Wein G y. (21) szerint

közeli rokonságban állanak a várpalotai helvetien fajaival.

Az ÉK-i területen helveti emeletbe tartozó üledékeket még
Herend vidékén ismerünk. Ezekkel most nem foglalkozom.

Mecsek vidéke: Amíg a várpalotai miocén legmélyebb részé-

rl hatái-ozottan megállapítható annak helvéciai kora, addig a me-
cseki neogén alsó tagozatáról ugyanezt nem mondhatjuk el. A me-
cseki neogén alsó tagozatát több szerz a burdigálienho sorozza.

Vadász (19) szerint e képzdmény kora fannisztikai alapon nem
rögzíthet, a települési és az sföldrajzi viszonyok tekintetbevétele

alapján azonban ezeket inkább a helvéciai emeletbe sorozhatónak

tartja.

A mecseki és a várpalotai területek faunája is különbözik

egymástól. S transz (14) a mecseki bolvetienbl negyven mol-

luszka fajt határozott meg. Ezek közül csak 12 került el Vár-

l)alotáról is. Közös fajok:

Arca diluvii Lk.; Cardium tnronicnni May; Venus nndfila-

wella Lk.; Teliina planata L.; Corbida carinata Dnj.; Corbula gibba

Olivi; Natica niillepunctata Lk; Tnrritella vennicularis Br.; Turri-

tella archimedis Brong.; Pyrida condita Brong.; Ancillaria glandi-

fonnis Lk.; Terebra (Acus) hungarica Halaváts.

Ezek a helvéciai emelet legközönségesebb fajai. E két terület

faunájának különbözsége jól értelmezhet, ha feltételezzük,

hogy ekkor Bakony-vidéke és íMecsek-vidékc között szárazföldi

küszöb állott. A küszöb jelenlétét igazolja az is, hogy amíg Vár-

])alotáról 5 borcális alak (Chenepus alatus, Pyrida geometra, Ancilla

obsoleta, Drillia obeliscus, Ringicula auriciihaia, került el, addig a

mecseki belvétienbl csak egy (a Solecurtus caiididiis). Azok a fajok

tehát, melyek a belvetienben jutottak a boreális területekrl a bécsi

medencén keresztül Várpalota-vidékére, innen iNlecsok-vidékére nem
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juthattak cl, mert közben állt a küszöb. A tengeri üledékeknek az

említett területek szeííélyt'n a fúrások nyomán mefíállapítható ki-

ékelödése is a küszöbök jelenlétére utal. Me<í kell azonban azt is

jefíyoznem, hoííy a Terebra (Acus) hunííariea Halaváts külön

fifíyelmet érdemel, minthofíy ez a faj csak Mecsek-vidékéröl és

Várpalotáról került el. Jelzi tehát azt, hofíy e két terület idnként
kapcsolatban állott eííymással.

liudafapuszta vidéke: Erre vonatkozó adatokat a Magyar Olaj-

ipar K. T. fúrásai szolgáltattak. Az 1. sz. fúrás 1545—17(J4 m-ig a

szarmata és a törtön rétegeket, a II. sz, fúrás 1523—1801 in ig a
szarmatát, a VII. sz. fúrás 1473.75—1542.5 m mélységben a miocén

rétegeket harántolta.

„Ha a szarmata rétegek meg is vannak a budafapusztai bol-

tozat belsejében, — írja Papp S. (11. — p. 233—234) —
,

azok

kifejldése eltér a Mecsekben és a Balaton Ny-i vidékétl É-ra

ismeretes Cerithiuinos meszes kifejldéstl és inkább a Radoboj
vidéki márgás kifejldéshez hasonló." — Ez a terület tehát Papp
S. nyomán különíthet el a Dunántúl többi miocén-területétl.

A Dunántúl njjugoti része: A Keleti Alpok K-i szegélyének

miocénje tartozik ide. Ez a terület a bécsi medencéhez kapcsolódik.

E felfogást legutóbb Meznerics (9) is kifejezi, amikor megálla-

pítja, hogy a stájer medence helvetienje az ottnangi slírhez áll leg-

közelebb, Megállapítása, amint majd látjuk, adódik a szerkezeti

viszonyokból is.

Dunántúlon a helvetienben bekövetkez transgresszió össíi-

hangban áll más területek hasonló viszonyaival. Nevezetesen, a

nagy helveti transzgresszió a boreális területet egybekapcsolja a

mediterrán területtel. (4. p, 47—48.) Ez az egybekapcsolás magya-
rázza, hogy amig az oligocénben és az idsebb miocénben a boreá-

lis és a mediterrán terület faunaképe jelentékenyen különbözik,

addig a helvetienben a faunaképek különbözsége csökken.

Nyilvánvaló, hogy a fajok D-re vándorlása nem csupán a

fauna területek összekapcsolásával magyarázható, hanem egyébbe!

is. Nevezetesen, ekkor a stájer kéregmozgás után Lurázia Staub
szerint É-abbra feküdt, mint korábban a miocén elején. A h-
mérsékleti változásoknak is szerepe volt tehát az oligocén boreális

alakok D-re való vándorlásában. Ezek nz alakok megmaradtak
í'oltaképen azon a kUmán, ahol korábban éltek, korábbi életterüle-

tük azonban É-abbra jutott.

A szárazföldi teknsök hasonló vándorlására egyik miin-

kámban (17) már rámutattam. Látnivaló ebbl, hogy a küls ténye-

zk változása a különlözö közegben él és különböz fejldési
fokon álló éllényekre hasonló hatással lehet.

A vándorlások megnehezítik az azonos korokban kialakult

képzdmények párhuzamosítását.
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Még rámutatok, hogy az olaszországi helvéeiai fauna genusai-

nak valamivel több, mint 60 %-a még ma is él a Földközi-tengerben.

(4. p. 61.) Ugyanekkor azonban a Ny. Franciaországi miocénben
jóval kisebb a mai földközitengeri alakok száma. Ny. Francia-

országban a helvetienben megjelenik sok boreális alak. Ezek az ala-

kok az olasz helvetienben hiányoznak. Hasonló a helyzet a Dunán-
túlon, ahol alig van boreális alak a helvetienben és számuk akkor
is, ha a fiatalabb miocénben megjelen boreális alakokat is hozzá-

adjuk, csak íí-re emelkedik. A Dunántiil fiatalabb helvetien-

jének boreális alakjai: Pectunculus mimaculatus, Luciua boreális,

Dentalium badense, Turritella subangulata, Pyrula gcometi’a, Uan-
cellaria varicosa. Ugyanekkor azonban a Dunántúlon az Olasz

helvetien és a mai Földközi-tenger alakjai jelentékeny számban
mutatkoznak. így pl. a várpalotai csiga fauna genusainak 60 %-a,

fajainak pedig 19 %-a él a Földközi-tengerben. Kitnik, hogy a

Dunántúl helvéeiai faunája közelebb áll az olasz, mint a nyugat-

franciaországi helvetienhez, jeléül annak, hogy közelebbi éghajlati

és sföldrajzi kapcsolatokról van itt szó.

A területek elkülönültsége, a faunák különbözsége, valamint
az üledékek kiékelödése segítségével megállapítható. Most arra

igyekszem feleletet adni: miért különültek el ezek a területek és

miért csak a helvetienben jelenik meg a Dunántúlon, ill legalább

is a Dunántiil ÉK-i területén a miocén?

Az auversien korban bekövetkez kéregmozgás utolsó fázisa

Ferenczi (2.) szerint a Vörösvári—Nagykovácsi medencerészletet

gáttal zárja el a dorogi medeneerésztöl. Ez a gát jelentékeny kü-

lönbséget okoz az auversien végén bekövetkez újabb süllyedés

termékei között. Nevezetesen a Középhegység Ny-i részén a dörög

—

tatabányai tipusú eocén tenger tovább él a Vértesben, a Bakony-
ban, a Buda-vidéki priabonien tenger pedig az Erdélyi eocén ten-

gerrel kerül kapcsolatba. A piréni kéregmozgás hívta életre a gá-

tat, mely aztán többé-kevésbbé a helvetienig fennmaradt és elzárta

területünket.

Ez a gát szolgáltatta a hárshegyi homokk anyagát. INIivel

ez a gát hosszú idn keresztül fennmaradt, könnyen magyarázható
a hárshegyi homokk különböz szintekben való eljövetele. A fel-

emelkedett hegyhátról elször a triász üledékek inisztultak le, a

könnyen pusztuló anyag nagyobb része nyom nélkül eltnt. Evvel

magyarázható, hogy a hárshegyi homokk csak a priabonien után

jelenik meg. Majd késbb az alaphegység magasra jutott félig

kristályos és kristályos kzetei denudálódtak. Ez utóbbiakból kelet-

kezett a hárshegyi homokk.
Azért mondom, hogy a gát többé-kevésbbé maradt fenn, ni'^rt

az oligocén tenger behatol a Dunántúh-a; e kor második felében

bekövetkez általános kiemelkedés idejében azonban újból kiemel-

kedik e terület. Az ilymódon megersödött hegyhátat a stájer ké-
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refíinozfíás synorofíén süllyodése szünteti meg. Ugyanekkor a ^le-

esekben is synorogén süllyedés lép fel és ott is megjelenik a mio-

cén. (19. p. 1Ü9.).

A helvc'ciai tenger a várpalotai területre ÉK-felöl transgredúl.

E transgressiós irányra Tel égd i Kóth K. (18) hívja tel a fi-

gyelmet, amikor megállapítja, hogy amig a várpalotai helvetien

több 100 m vastag, addig a tapolcai, balatonföldvári helvetien

csak csekély vastagságot ér el.

Ugyanekkor iNIecsek-vidékére K-felöl transgredál a miocén.

A K-fek")l való transgrcssió mellett szól Stransz (14) megfigye-

lése is. Szei'inte t. i. a mecseki mediterránra jellemz fajok a

Krassószörény hegységhon is megvannak.

A mecseki terület Ny-i szélét az inkei fúrás tárja fel, ez

1446—2140 m mélységben harántolja a helvetient; É-i szélét a kurdi

fúrás, ez 292.9—342.14 m mélységben a szarmata rétegeket, 342.14

—

623.3 m-ben a fels mediterránt harántolja; K-i irányban a bajai

fúrás, ez 1316—1369.2 m mélységben harántolja a fels mediterránt.

E területhez tartozik még a Báni-hegység helvotienje is. (15)

xV várpalotai területet kitölt miocén részgeosynklinális,

tengerbarázda* Ny-i határán a dunántúli küszöh áll. E küszöböt

id. Lóczy (7) ismeri fel, amikor a következket állapítja meg:

„Pinka és Sztrem folyó mellett. Szombathelytl .Ny-ra, a Rába és

a Mura között Németéxjváron, Dobrán és Fels-Lendván kicsiny

paleozói rétegekbl álló hegyrögök ülnek a pliocén rétegek között.

Mindezeknek összeköt vonala Kszeg—Rohonci hegytömegtl sza-

bályosan görbül ívben, a ^larburg-vidéki Bacher hegységhez ve-

zet át. Ez az elsüllyedt hegjTv választja el a gráci harmadkori öhlöt

a dunántúli egykori halomvidéktl, mintegy különálló medencévé
alakítva azt.” — E tengerbarázda D-i ill. DK-i határa Pávai (12)

szerint Balatonfkajárnál vagy Polgárdinál, Ürhidánál, és a Velen-

cei-hegység területén ma is látható kristályos si hegység mentén
vonható meg.

Ez a tengerharázda ÉK-felé Ungvárig, tovább DK-felé az Iza

völgyéig követhet. Innen tovább D-felé V o i t e s t i (20) szerint a

Bihar-hegycsoport mentén követjük nyomon e tengert. Ez az Erdé-
lyi Érchegység D-i szélén át behatol az Erdélyi medencébe, az Al-

duna vidékén keresztül éri el a Kárpátok küls szélét. A tenger
részben innen D-fell tört be a magyar medencébe, részben pedig
A n d r u s o V (1) szerint a bécsi medencébl a myjavai dombvidé-
ken és a közép Vág-völgyén keresztül éri el a kárpáti medencét. —

* A geoszinklinális kifejezést Haug, Schuchert értelmében
használom. Tengerbarázdának azért nevezem, minthogy ez megjelöli,

hogy itt viszonylag keskeny tengerrel borított területrl van szó.

A tengerbarázda kifejezést a francia irodalomból veszem.
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Látjuk tehát, hogy medencénkbe két irányból érkezik a tenger.

Ennélfogva ez a terület az északi, a nyugati és déli faunáknak
érintkezési helye. A Dunántúli faunának az olaszországi faunával

való nagy fokú egyezése amellett szól, hogy a déli befolyás ertel-

jesebb volt.

Itt meg kell még id. N o s z k y J. (10) nevét említenem, mint-

hogy ö volt az els, aki e tengerág, Vepor és a Nagy Magyar Alföld

között húzódó szakaszára felhívta a figyelmet.

A fiatal stájer kéregmozgásnak is jelents szerepe van a

Dunántúl szerkezeti viszonyainak kialakításában, amint az a követ-

kez adatokból is kitnik:
A miocénkori Vendekhegyi sth. kvarckonglomerátok, épúgy

mint id. L ó c z y (6, p. 237—346) által tanulmányozott kavicsok

arra utalnak, hogy a Dunántúlon az eocén utáni idkben területek

emelkedtek ki, majd pedig megindult a magasba jutott területek

letárolása. A konglonierátok kavics anyaga a letarolási termék.

A kavics anyagot összecementáló kovasavas anyag pedig a kova-

savas hévforrások terméke. E hévforrások törések mentén jutottak

a felszínre. Nyilvánvaló tehát, hogy a szóhanforgó területek magasba
emelkedésével kapcsolatban törések is keletkeztek. így tehát az

esetleg fképen epirogenetikus kiemelkedést orogenetikus jelenség

követte.

A Dunántúlon található konglomerátok keletkezése az eocén

után indult meg. Vannak ugyanis területek, ahol a kavicsok közt

Nummulina mészk legömbölyített darabjai is megtalálhatók.

A szápári Clavulina Szabói-t tartalmazó agyagmárga rétegek fed-
jében diszkordánsan lignitképzdmény települ. Ebbl É h i k az

Anthracotherium valdense szapárense-t írja le. És megállapítja,

hogy ez fiatalabb tipusú, mint az A. magnum. Mivel ebbl isme-

retlen a konglomerát, annak kialakulása — a lignit kialakulása után
— tehát csak az oligocén után indult meg. Továbbá megállapítható,

hogy mivel a tapolcai medence helvetienjébl nem kerültek el
ezek a konglomerátok, a lajtamészkbl azonban már ismeretes a
konglomerát; a konglomerátok kialakulása a helvetien utáni idre
tehet.

Id. Lóczy (6.p. 146.) munkájából tudjuk, hogy a lajtamészbe

ill. annak feküjébe sokkal kevesebb kavics települ, mint a Nagy-
bakony fennsíkjára. Ez utóbbi kavicsok Lóczy szerint már
szarmata korúak, nyilvánvaló, hogy a letárolás mértéke a helvetien

végén, a tortonien kezdetén kisebb volt, mint késbb, a letarolt

terület tehát csak a tortonien eltt kezdett kiemelkedni.

E kavicsok keletkezését kutatva id. Lóczy megállapítja,

hogy a mediterránban a Dunántúlon magashegység állott. A kat'i-

csoki réteginni helyzetébl arra következtetek, hogy ez a hegység

a fiatol stájer kéregmozgás hatására emelkedett ki. E termékek

azonos idben való tömeges megjelenésére tehát valamely földterü-

let kiemelkedési idejét meghatározza.
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Véleményem osszhanfíbau áll Köbér (5) mefíállapításával

is. Szerinte ugyanis a Keleti Alpesekben a föáttolódások a belvet

után, a törtön eltt, ill. a tortonban játszódtak le. A magyar köz-

Ihíiis tömeg Ny-i része a Keleti Alpesekbez simul. Ebbl is követ-

kezik, bogy a szomszédos területek szerkezeti változásai hatással

vannak a közbens tömegre is. E batások contrecoups szer jelen-

ségként mutatkoznak.

Hogy a belvetien után ez a terület jelents mozgásokat szen-

vedett az kitnik abból is, ba a fúrások által batárolt miocén kép-

zdményeket a felszínen látbató, velük azonos szintbe tartozókkal

összebasoidítjuk. Példaképpen basonlítsuk össze a tapolcai fúrás

belvetienjét a zalabalápival. A tapolcai —59 t. sz. alatti magasság-
ban, míg a zalabalápi kb. 182.6 m t. sz.. f. magasságban fekszik.

A zalabalápi és a tapolcai azonos kifejlödés képzdmények ugró-

magassága: 241 m. Egy szintbe tartozó, egymástól csekély távol-

ságra fekv kéi)zdményekrl van itt szó, a tengerszín feletti ma-
gassága e Ivét képzdménynek azok kialakulási idejében azonos

kellett, bogy legyen. Ezek a tengerszintbez való mai belyzetükl)e

tebát a belvetien után jutottak. — E .szempontból figyelemre méltók

.Tanosebek (3) megállapításai. Kimutatja, bogy a brennbergi

dombvidéken 350 m ugrómagasságot megbaladó vetdés is van.

A fedbe települ törtön és fiatalabb rétegek szerkezete a belvetien

szerkezetétl különbözik. Nyilvánvaló tebát, bogy a belvetien emlí-

tett szerkezete a törtön üledékek lerakódása eltt alakult ki.

Nyilvánvalóan a szerkezeti változásokkal áll kapcsolatban a

dunántúli biotopok kialakulása épúgy, mint az is, bogy a miocén
csak a belvetienben jelenik meg e területen.

Ezek az adatok arra mutatnak, bogy semmiesetre sem egy-

veret süllyedéses medence a Dunántúl, banem amint azt már
Pávai-Vaj na Ferenc (12) is hangsúlyozta: régi begység-

pászták és köztük fekv sedimentációs területek színhelye.

„Az Alföld és a Pannonföld helyén — írja Lóczy (8) — a

paleozóikus és mezozóikus korszakban zónális elrendezödésü hegy-

tömegek és tengervályuk váltakoztak egymással.”

A Dunántúl most említett pásztás szerkezete tehát már a

mezozóos idben is kifejezésre jut.

IRODALOM.

1. Andrusov D.: Karpathen-Miozan und Wiener Becken. (Petroleum

XXXIV. Nr. 27. 1938.

2. F e r e 11 c z i I.: Adatok a Buda-Kovácsi-hegység geológiájához.

Földt. Közi. LV. 1925.

3. Janoschek R.: Zr Geologie des Brennberger Hügellandes.

Akad. Anzeiger Nr. 1. in Wien.
4. K autsky F.: Die boreale u. mediterráné Provinz des europaiseben



194 Szalai Tibor dr.

Miocans. u ilire Beziehungen zu deii gleichalterigen Ablagerungeu

Amerikas. Mitt. dér Geol. Ges. in Wien, XVIII. 1925.

5.

Köbér L.: Dér. Geol. Aufbau österreichs, Wien. 1938.

6. id. Lóczy L.: A Balaton környékének geol. képzdményei stb. (I.

K. 1. rész. 1. szakasz. Budapest. 1913.)

7. id. Lóczy L.: A Balaton környékének geomorfológiája. (Termószet-

tud. Közi. Pótfüzetek, 1913. XLV. Budapest.)

8. Lóczy L.: A magyar föld geológiai kialakulása és bányakiiicsei.

(Búvár. 1938.)

9. Meznerics I.: Die Schlierbildungen des mittelsteierischen Be-

okeus. (Mitt. des Naturw. Vereines f. Steiermark Bd. 73. 1936.)

10. id. Noszky J.: A Zagyvavölgy és környékének geológiai és fej-

ldéstörténeti vázlata. (Ann. Mus. Nat. Hung. XX. 1923. Budapest.)

11. Papp S.; A Magyar Amerikai Olajipar R. T. földiolaj és földigáz

kutatásai a Dunántúlon. (Bányászati és Kohászati Lapok, LXXII.
9. sz. 1939.)

12. Pávai Vájná F.: Magyarország hegységeinek szerkezeti vázlata.

(Földt. Közi. LX. 1930. Budapest.)

13. Seb r éter Z.: A tapolcai (Zala m.) ártézi kútfiirás földtani ered-

ményei (A Balaton környékének geológiai képzdményei stb.

I. K. 1. rész. 1. szakasz. 1913, p, 600— 601, Budapest,)

14. S t r a u s z I.: Das Mediterrán des Mecsekgebirges in Südungarn.

(Geol. u. Palaeont. Abh. N, F, Bd, 15, H, 5. Jena. 1928.)

15. S transz L.; A Bári-hegység mediterrán rétegei. (Földt. Közi.

LVI. 1926. Budapest.)

16. Szalai T.: A várpalotai középmiocén faunája. (Ann Mus. Naüoti.

Hung. XXIV. Budapest.)

17. Szalai T.: Fossile Testudo Reste aus dem Pleistozan Máltás.

Gedanken über das sogenannte Nordisebe Entstebungszentrum

dér Tiere. (Ann Mus. Nation. Hung. XXXI. 1937—38. Budapest.)

18. Tel égd i Roth K.: A várpalotai lignitterület. (Földtani Közi.

LIV. 1924. Budapest.)

19. Vadász E.: A Mecsekhegység. (Magyar tájak földtani leírása I.

1935. Budapest.)

20. P. Voi testi I.: L’Evolution geol.- paléogeographiciue de la „Térré

Roumaine“ (Revista Muzeului Geol. Mineralogic al ITniv. din.

Cluj. Vol. V. No. 2. 1935.)

21. W e i n Gy.: Szentendre környékének földtani viszonyai. (Földt.

Közi. LXIX. 1—3. 1939. Buadepest.)

III. ISMERTETÉSEK.

A természet világa. III. A föld és a tenger.

Szerkesztette: dr. M a u r i t z Bél a.

Nagy 8", 397 1., 4 színes és 20 fekete mümelléklettel valániint

158 szövegközti ké})pel. A kir. Magyar Természettudományi Társu-


