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6. Az Uj-Anlal leiérbl való közel szintén kontakt kzet, szintén

mészszilikátszaruszirl.

A 7. alatt említett kezet : endogén kontakt metamorf kvarcdioritpor-

firit. Lényeges elegyrészei : földpál (csak elvétve ortoklász, túlnyomóan an-

dezin vagy oligoklász-andezin), augil, amfibol, biolit ; az amfibol helyen-

ként augiltá, a titanit leukoxénná változik ál az endogén kontakt hatás

következtében.

A 8. alatt említett kzet amfiboldioritporfiril. Porfirosan kivált elegyré’

sze alig van. Földpátja andezin, csak elvétve ortoklász ; többi elegyrészei :

nagyon kevés kvarc, halványzöld amfibol, szekundér termékek (epidot, de-

lesszit, kalcit, kevesebb szerpentin, kaolin), továbbá magnelitszemecskék.

A 9. alatt említett kzet riolil. Elegyrészei : szanidin, andezin, kvarc,

amfibol. Struktúrája holokristályosan porfiros, mikrogránilos, sphaerolitos.

A kzetek ké niai elemzési adatait (elemz dr. E m s z t Kálmán),
továbbá a N i g g I i-, valamint a C. I. P. W. értékeket lásd a német

szövegben.

(A dolgozat az Orsz. Term. Tud. Múzeum Ásvány-Kzeltárában készült.)

FELSÓ-0L1G0CÉN STRATIGRAPHIÁNK PROBLÉMÁI.

Irta : Dr. Noszky Jen.

Újabb geológiai irodalmunk, a Trianoni békediktátum hatásaképen

— mely alig hagyott meg számunkra pár, kisebb hegyvidéket tényleges

munkaterületül — a normálisabb analitikai kutatások helyett összefoglaló,

revideáló munkákra kényszerült. Itt is a szükséges tárgyi szemrevételek,

összehasonlíthatások hiányában, inkább csak elméleti irányú megbeszélé-

sekre, elméletek felállítására, rövidebb, töredékes összefoglalásfélékre, ál-

talánosításokra szorítkozott, aminkkel egyébként abban az idben a kül-

földi irodalom is bven élt. Továbbá kiterjedt a különböz korbeosztásokra,

határkérdésekre, jellemz vonásokra a valóban észlelt, vagy csupán a pa-

pirosformákból kiolvashatott analógiák mérlegelése alapján. Ezek a munkák,

amennyiben pozitív, újabb megfigyelési adatokat is belevihettek, gyümöl-

csözk voltak és maradtak honi földünk megismerésében.

Az ilyesféle revíziók természetesen nem a leghálásabb feladatok.

Contradictiós eljárásuknál fogva az egyéni érzelmeket érinthetik. Az objek-

tív természettudományokban azonban, ahová a földtan is tartozik, csak a

tárgyi igazság keresése lehet a cél, amit természetesen minden jóhiszem
kartársról fel kell tételeznünk. Még akkor is, ha netalán retrográd irányba

tért, mert ezzel is megvilágította a szóbajöhet ellenvetéseket. Természete-

sen csak ha sine ira et stúdió, tárgyilagosan, a fenti cél érdekében tette, úgy,

ahogyan ezt halhatatlan emlék mesterünk, K o c h Antal tanította, hir-

dette és gyakorolta.

A lényeg ugyanis az : tárgyilagosan megvizsgálni az érveket és ada-
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lókat. Az utóbbiakat, ha csak lehet, odakünn a helyszínen is megtekinteni,

mennél tágasabb körre kiterjesztvén a megfigyeléseket. Az így elkerült

újabb és részletesebb megismerések alapján lehet és kell is reconsiderátió

tárgyává tennie az embernek régebbi véleményét ; azt esetleg módosítani,

megváltoztatni, helyesbíteni. Az ilyen fajta változtatás a természettudomá-

nyokban, amelyeknél a legfbb feladat a haladás, nem szégyen, st ellen-

kezleg ! Semmiesetre sem elvfeladás, hanem belátás ; tehát kötelesség. To-

vábbfejlesztés, tehát dicsség.

így és csakis így haladhatnak elre megfigyeléseink. Tudománysza-

kunkban pedig ezek a lényegesek, mert ezek a maradandóak ; nem pedig

a hozzájuk fzhet, illetve hozzájuk fzött következtetések, magyarázatok,

vagy elméletek és feltevések. Hiszen az utóbbiak úgyis majdnem minden,

újabb adat napfényre kerülésével már saját gondolkodási folyamatainkban,

jóformán a tudat alatt — módosulni szoktak. Megmerevített ideákkal tehát

semmikép nem szabad megakadályozni a továbbfejldést, legyenek azok

bármily tiszteletreméltók és tefszetsek.

Egyébként az is tény, hogy a jelzett nehéz idk, illetve a szk térre

kényszerített lehetségeink ersen kimveltek bizonyos szkebb körzeteket,

amelyekre rendes körülmények közt sokkal kevesebb munkalehetség ju-

tott volna. így Magyar Középhegységünk fenti, épen nem legegyszerbb

problémáinál is sok új adat került napvilágra. így látjuk ezt telegdi R o t h

Károly 1912-iki, úttör összefoglalása (RÍ. 82.) által elindított oligocén-

kérdésnél, amely a meglehets elfedettség, az ers facieskülönbségek és

fkép a rendszerint csak gyöngébben megtartott molluszkafaunák miatt elég

nehezen haladhatott a régi alapokon elre.

A következkben 1926-iki, idevágó munkámhoz, illetve annak 1930-

iki kiegészítéséhez (35b.) kapcsolódva, az azóta létesült, tárgyi adatokat is

adott munkák számbavételével — óhajtom észrevételeimet és újabb, vagy

kiegészít megfigyeléseimet elterjeszteni. Még pedig elssorban szkebb
kutatási területemre, a Magyar Középhegység idevágó, fels oligocén rész-

leteire nézve. Ezekkel kapcsolatban természetesen foglalkoznom kell a ha-

zai többi idevágó terület viszonyaival is, amelyet — legalább az ismertebb,

tengeri kifejldési részletében a rendelkezésre állott adatok alapján 1941-iki

munkámban közölt térképvázlaton (eredetije a Nemzeti Múzeum Föld- és

slénytani osztályának I. számú kiállítási termében van) próbáltam fel-

tüntetni (40. lásd a 2-ik képet).

Ennél a kérdésnél a fbb elvi nézpontok tárgyalása, megvitatása

céljából is, ahogy már megígértem (39. p. 56.) G a á 1 I. barátomnak a ba-

lassagyarmati faunáról és a vele kapcsolatos momentumokról szóló mun-

kájának (9.) egyes, idevágó részleteivel kell elssorban foglalkoznom. Eb-

ben az 1938-ban megjelent, ers dialektikájú és úgy a hazai, mint az ál-

talános viszonyokat ersen számbavev közleményében sok fontos és ér-

dekes, új gondolatot vetett fel, amelyekkel jórészt mindnyájunknak egyet

kell értenünk. Megállapításaiból itt most természetesen csak a fels oligo-

cénre nézve és azon részletekkel lehet és kell foglalkoznom, amelyek az

én, illetve más kartársak véleményével ellenkeznek, amelyek tehát megvi-

tatást, tisztázást igényelnek.
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Legelször azon nézetével foglalkozunk, mely szerint a balassagyar-

mati fauna azonos az egrivel és az, valamint egy egész csapat Magyar

Középhegységi fels oligocén elfordulás, bizonyos faunisztikai alapokon a

miocénnek különböz emeleteibe sorolandó. Ezen nézetét elssorban egy

nagyon érdekes, új paleo-biofilozófiai elvre építi fel. Azt mondja : „új fa-

jok megjelenése — egy, általános jellegére nézve régies faunában is —
már az új korszak bekövetkezését mutatja.'

A leírt balassagyarmati kövületanyagot a megszállás ideje alatt gyj-

tötte, amikor a cseh uralom idején Balassagyarmatnak az Ipoly északi

partjára es, elszakított területein fekv, széttagolt fehérhegyi dombvonulat

téglagyárainak agyagbányáit ersen mvelték. Tehát viszonylag jó mester-

séges feltárások voltak ezek. Ámde a fenti körülmények miatt, a cseh gép-

fegyverek árnyékában, igazán nem végezhetett alapos geológiai megfigye-

léseket A magyarnak maradt oldalról pedig az idevágó két munka (39. és

5. 6.) csak évekkel késbb jelent meg. Balassagyarmat közvetlen környéke

ersen leerodált s lösszel, meg futóhomokkal elfedett területeivel nem igen

alkalmas az egyszerbb úton végrehajtható, geológiai összehasonlításokra.

Ennélfogva bizonyos részletadatokkal is revízió alá kell venni egy-két meg-

állapítását.

Elször is az azonosság fogalmát se lehet száz százalékig elfogadni,

hiszen az egri fauna legalább tízszer olyan gazdag, mint a balassagyar-

mati. Azonkívül a balassagyarmati földtanilag is jóval mélyebb szintben

van, legalább 100— 150 méterrel a miocén terresztrikum alatt, míg Egerben

annak egyik tagja : a riolittula
1 jóformán közvetlenül a szóbanforgó kövület-

dús képzdményekre települ rá (Rí. 86.). Az azonosság hiányát különben

szerznk maga is sejteti azon kijelentésével, hogy „az egri bölcsnek —
Balassagyarmat volt a bölcsje!" Ez pedig nagyon is lehetséges a fedjé-

ben lev, 100—150 méter és az esetleges vetk hatása miatt még meg is

ismétldhet rétegsorozat képviselte idkülönbségbl. Ha nem is egészen

úgy, mint ahogy az állatvándorlásokkal és hasonlókkal foglalkozó elméleti

ultraspecialisták, mindent leegyszersítve, illetve rengeteg idevágó, számba-

veend tényezrl megfeledkezve, hiszik és hirdetik.

A faunisztikai viszonyokat illetleg — listájából az tnik ki, hogy a 44

formából 17 faj, illetve változat új. Természetesen az Egerbl közölteket is

ideértve, hiszen paleobiológiai diszkussziója lényegét — nagyon helyesen

— az egri faunára helyezte át, nem pedig az eléggé csonkaszámba ve-

het balassagyarmatira. A fentieket az összehasonlításnál nem szabad se

pro, se contra felhasználni. Hasonlókép nem a négy, gyengébb megtartása

miatt csak hozzávetleg, illetve csak nemre meghatározott alakot. Az így

megmaradt s számbavehet, 23 fajból 13 faj fleg a fels oligocénben (de

nem egy közülük a mélyebb oligocénben is) szokott szerepelni. A hátra-

lev 10 fajból — a Natica catena tipikus ubiquista faj. (Éppen csak a francia

aquitanienbl, tehát az alapul vett rétegekbl hiányzik, mint az Coss-

1 A riolittula feküjében a környéken helyenkint a terresztrikus agyagok is

megtalálhatók.
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mán n—P e y r o t nagy munkájából kitnik.) Nem kevésbbé ubiquisiák a

Natica josephinia és Pyrula condita is. A Lutrnria lutraria sem egyéb. Mi-

nélfogva a kimutatott aquitanien faunában ugyancsak kevés „jellemz“

alak marad. Még hozzá ezeket sem jó valami nagyon vallatni, mert in-

kább a tortonienünkben szerepl formák és nem a francia aquitanien jel-

lemzi. Legfeljebb F u c h s-tól idevett horvátországi, salgótarjáni, zsilvölgyi

(? !) ; azaz hogy tulajdonképen csak horn-molti faunák elemeivel mutatnak

löbb-kevesebb egyezést, ahogy a régi „vezérkövületekre“ alapozott geoló-

gia tette volt s ahogy az els tájékozódásnál ma is kénytelen eljárni a

geológus. Végeredményben maga a szerz is erre az álláspontra helyezke-

dik (9. p. 29.), mikor elfogadja a „legalkalmasabb" általános tájékoztató

formákat. De már a pontosabb munkánál, fként pedig az összefoglalás-

nál a fauna- (és az esetleges flóra-)együttest kell számbavennünk, ahogy

ezt szerznk is megírta volt annak idején (Rí. 105 b. s 15— 16.). Ezt is csak

akkor, ha magasabb ellentmondások : pl. a fedben szerepl, más döntbb
tényezk nem kényszerítenek rá, hogy a mindenesetre ersen befolyásoló

facieshatásokon túltegyük magunkat, még akkor is, ha azok formái — köz-

ismertek.

Szerznknek a térképvázlatán (9. p. 4.) jelzett vetjétl nyugatra es
részlet burdigalienjét nem veheti annak térképez geológus a három, igen

ersen ubiquista Ostrea, illetve Anomia fajból. Ugyanis a még közölt két

csiga faj is csak cfr.-el, ill. sp.-el jelzett. Az elbbieket pedig jóformán min-

den élénkebb vízmozgású képzdményben, kavicsosabb, durvább tengeri

rétegben, az oligocéntl mind máig megkaphatjuk. A fenti, 24— 1 hórás

csapásának vett, nagy (150— 160 méteres!) veljének iránya pedig sehogyse

illik bele a távolabbi környezet (ÉK-en az északnógrádi szénvidék és ÉNy-

on az Osztrovszki hegység kuesztás pereme) változatos, fiatal szintjeibl

már sokkal jobban megállapítható, tényleges vetk 20—22 hórás csapásá-

ba. A jelzett törés azonban már a dlésirány ers eltérésébl is követke-

zik s így nincs szükség a küls, morfológiai segédbizonyítékokra. Annál

inkább, mert ennek megfelel hatásai E felé már nem hozhatók ki. Egyéb-

ként a kis, eróziós oldalvölgy egyszer konzekvens völgy. A túlsó Ny—K-i

völgyecskében lev forrás pedig nem vetforrás, hanem csak tipikus réteg-

szivárgás sorozat, amelyet a völgybevágódás az agyagos és a felette lev
homokos réteg közt vagy 100 méternyi szakaszon létesít. A jelzett É—D-i

irányba men, nagyobbacska Ipoly-kanyarulat pedig (mikor ilyen, st na-

gyobb is van, minden fajta irányú egy középszakaszos folyórészletnél) a

jelenlegi legfiatalabb ártéren, ez esetben rossz tájékoztató. A kis hegynye-

reg kialakulását se nagyon lehet a vetnek tulajdonítani, mert az ilyen

laza, agyagos-homokos képzdményeknél, mint az ers feltárásokban b-
velked és a nagyarányú bányászat révén méreteire is jól megismert, salgó-

tarjáni részletek velinél sok helyen észlelni, hogy a nagy törések az össze-

cementez hatás révén inkább kisebb tarajféléket létesítenek. Vagy pedig

legtöbbször semmi különösebb, küls morphológiai hatást nem mutatnak,

hanem egész simán, észrevétlenül szelik jkeresztül a hegyeket-völgyeket.

Csak a réteg csoportok megváltozása^árulja^el ket. A vet méretét pedig
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a jelzett fúrás szelvénye alapján objective csak akkor merném itt meg-

állapítani, ha egy másik mélyfúrás a Ny-ra es részeken — 150— 160 mé-

terrel mélyebben érné el — a jellemz fauna társasága révén kétségtele-

nül felismerhet kiscelli agyagot.

A jelzett fontos objektum-csoport részletesebb megvizsgálásához 1942.

szeptemberében jutottam hozzá Szathmáry Béla fszámlanácsos, er-

dszelestyéni földbirtokos úr szíves támogatásával és segéd kezésével. A
feltárások mai állapotában a három jelzett téglagyár anyagfejti közül a

keletiben (ma t. i. mind a három F i s c h e r tulajdon) az észlelhet alap-

réteg 21—22 hórás és kb. 12— 14 fokos dlés, lazább, kissé kavicsos

homok, benre pár keményebb pad látszik. E rétegekben a gyakoribb,

többnyire apró Ostrea cserepeken kívül néhány Pederi és Cardium töre-

dék is akadt. A kavicsos homokra, alul szürkés (nedvesen kékes), feljebb

pedig az oxidatió révén sárgás, kissé homokos, muskovitos agyag telep-

szik ; kb. 12— 15 méter vastagságban. Ezt, ill. az eféléket használták a

többiben is a téglagyártásra. Felette azután 20—25 méter vastagságban

kissé agyagos, laza homokk réteget tártak fel, még pedig kényszerbl,

hogy az agyaghoz hozzáférhessenek. Ebben, valamint az agyagban nem
lehet egyszerbb geológiai eszközökkel dlést mérni. (Keletebbre a régi,

félig bedlt, vagy pedig szükséglakásokká alakított, kisebb-nagyobb pincék

feltárásaiban a fenti, magasszint homokrétegfélék közt látható, keményebb

pados betelepüléseken pár helyt 21—22 hórás dléseket tudtam közelítleg

megállapítani.) A keleti bányagödör közepe táján jól észlelhet egy 6—

8

méteres magasságú és 21—22 hórás csapású vet.

A középs téglagyár agyagfejtjében, ahonnét szerznk szép faunája

kikerült, magam 1911-ben csak néhány Ostreá- 1 találtam, 1916-ban pedig

a részletes felvételnél, mikor a mvelés szünetelt — semmit, két feltárási

szint látható ma. Az alsó részleten fejtették az agyagot, amelynek közepe-

táján, mint G a á 1 kartárs volt szives közölni, kb. a rétegsorozat félmagas-

ságában találta volt a szóbanforgó faunát. Ma azonban az egész alsó

szintet hatalmas vastagságban eltakarja az oldalakról rágurult törmelék,

illetve a fels 30—40 méteres bányarészletbl idezúdított hasznavehetetlen

anyag, a rosszul rétegezett kissé agyagos homokk törmeléke, amely ott

túlsúlyban van. A szóbanlev fels szintben természetesen nem kaphatták

meg a keresett, de — alájok dl agyagrétegeket. És újabbat se kaptak. A
sokezer köbméternyi törmelék ellenben odalent a lehetségeket idtlen

idkre eltorlaszolta. Így a jókora nagyságú ipartelep pár árva kéményma-
radék kivételével elpusztult. Vele egyúttal érdekes lelhelyünk megtalálá-

sának, illetve további kiaknázhatóságának a közeljövben való lehetsége

is füstbe ment. Csak a felette lev, fensíkká alakult részletbe vésett futó-

árokfélékbl szedhettem néhány agyagosabb próbát, amelyekbl M a j z o n

L. Rotalia beccarii LA és Spatangida tüskéket határozott meg.

A nyugati téglagyár agyagbányájában, amelyben azidszerint

is folyt- némi munka, a fejtett agyagrétegek elhelyezkedésébl szintén le-

hetett egynéhány méteres magasságú, 22 hórás csapású törést észlelni. A
törés keleti oldalán alul a sárgás (oxidálódott) agyag látható amelyben.
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mint a kifejtett darabokból láttuk, elég sok elszenesedett növénytörmelék-

kel borított lap volt. Rója pedig a kissé agyagos, rosszul rétegzett laza

homokk telepszik. Itt még északnyugat felé irányuló dléseket lehet ész-

lelni. A nyugati oldalon ellenben újból felbukkanik a szürkés, nedvesen

kékes agyag ; rajta az oxidált, sárgás változat. Erre egy kb. méternyi, ke-

let felé elvékonyodó, majd elszakadozottnak látszó, keményebb kavicsos

homokkpad települ, amely azután tovább nyugat felé jó ersen kivasta-

godik. A felette lév rétegben pedig újból a rosszul rétegzett, laza agya-

gos homokk rétegeket lehet felismerni. A közvetlen összefüggés még a

tényleges vet küls oldalán lev résszel se volt megállapítható részlete-

sebb, méréses vizsgálatok nélkül. Még kevésbé természetesen a jelzett 3

bónyafeltárás közti összefüggés, — ahol a törmelékkel és lösszel elta-

kart, megszakítási részek nem egyszer több mint 100 méteresek.

A conglomerat-féle pad és a sárgás agyag érintkezési vonalán érde-

kes forrás sorozatocska tör el. Tehát a G a á 1 kartárs állal jelzett, délies

dlés, ill. település ebbl jól kijön. (Pontosabban méretre persze a meg-

felel irányban lefejtett agyagfelületek ellenrzéses lemérésébl lehet csak

megállapítani.) Kövületet ott, a jelenleg dolgozó munkások nem találtak.

Pór telekkel tovább Ny-ra újabban még egy, nagyobbacska anyaggödröt

létesítettek, amelyben a már jócskán kivastagodott, durvább, homokos-

kavicsos réteg alatt (itt már fképen ezt fejtik) jól látszik a csillámos agyag

sárgás, fels szintje.

Tovább északnyugatra, Apótiújfalu felé, a dombok alján több helyt

különböz agyagos és homokos rétegek váltakozását, helyenként kivéko-

nyodósát, vagy kivastagodását lehet észlelni. A dlések iránya itt is kb.

északnyugati. A magasabb részletek jórésze elfödött, a tetkön azonban

a régi, alsó miocén kavicstakaró gyenge maradékaiból nem egy helyt le-

het anyagot észlelni, fosszilis fatörzsdarabokkal. Hasonló kifejldés észlel-

het egészen a Lukanénye—Mikszáthfalva magasságában fellép és itt

mór összefügg, alsó miocén terreszlrikum vonaláig. Tehát helyzetileg is a

fels oligocén magasabb szintjeivel van dolgunk és pedig az ers fócies-

vóltozásoknak alávetett, nyugatnógrádi (börzsönyaljai, szentendrei és pest-

vidéki, stb.) kifejldésben. A következkben több helyt megállapított, illetve

kimutatott, mélyebb slíres és agyagos szintek, amelyeket az 1911-ben fúrt

órtézikút szelvényében, illetve anyagában várni lehetett volna, Majzon
L. részletes analízise szerint (32. p. 993.) nem voltak kimutathatók a tipi-

kus kiscelli agyag felett lev 356.85— 14.600 = 210.85 méter vastagságú,

fels oligocénnek vett, teljes rétegsorozatban sem. Ez a 211 m-es réteg-

összlet a felette lev, 140 méternyi, a munkában (32.) és a régebbi és

újabb irodalom zömében alsómiocénnek vett csoport,* amely a rátelepül,

kb. 150 méternyi, fehérhegyi, stb. sorozattal együtt a legfelsbb szinteket

képviseli, együttvéve 500 méter körüli vastagságot ód ki. Ellenben a kö-

zéps oligocén kiscelli agyagjai itt csak 553.65—365.85 = 196.80 méter

vastagságúak. (32. p. 994.)

2 Kedsoroz'ala azonban íelsö oligocénnek döntik el.
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A környék fenti, legjobb feltárás sorozatát célszernek láttam részle-

tesen ismertetni. Ebbl kitnik, hogy elég nagy a változatosság a fácies

viszonyok tekintetében, de csak a parti és partközeli zónákon belül. Mé-

lyebb zónák üledékeire itt nem igen lehet számítani. Törések rendszerint

minden ersebb föltárásban észlelhetk, ha a karlirozás szempontjából

kicsinyek is. Ezeket különben célszer volna speciális kutatással kibon-

tani és pontosan bemérni. Az irodalomban itt-ott emlegetett, „feltételezé-

ses“ nagy vetk kimutatására 3 azonban már a nagyjából egységes, csak

gyengébb fácies ingadozásokat mutató képzdményeken belül egyszerbb

módszer nem igen van. Sokszáz méteres mélység, tudományos fúrás so-

rozatokra pedig nem igen számíthatunk. A fels szintek rétegfejldési és

fácies viszonyainak tanulmányozására azonban az északi, magas területe-

ken legalább is a határig, sok jó lehetség nyílik. Még disszertációs cé-

lokra is alkalmasak ezek, mert az itt felmerül részletproblémák már nem
túlságosan komplikállak, nem kívánnak szinte lehetetlent az els szárny-

csapásokkal kísérletezktl, mintha például a budai márga, vagy hárs-

hegyi homokk problémáját kellene megoldania. Ide csak elegend id
és kitartó munka kell. Meg az, hogy az illet kedvvel és lelkesedéssel,

úgynevezett lokálpatrióta lélekkel dolgozzék rajta.

Faunisztikai tekintetben a feltárások jelzett téglaagyagjaiból Maj-
z o n a következ, elég szegényes és a budapestvidéki magasabb fels-

oligocénre valló mikrofaunát iszapolta ki, illetve határozta meg ; Alonionina

umbilicatula M o n t a g u, Textularia dutemplei 0 r b., Bolivina punctata

0 r b., Bulimina elongata 0 r b., Cristellaria (Robulina) sp., Uvigerina an-

gulosa N o 1 1., Cyclaminci cancellcita B r a d y ; Ostrakodá- k, Spalangida

tüskék.

Ami most már az egri faunát illeti, ennél a leglényegesebb az, hogy

a terület felvevje Schréter Zoltán, aki az ottani környezet össze-

függéseit úgy vízszintes, mint függleges irányban átvizsgálhatta, a Win d-

gyári rétegeket a fels oligocénbe tette, (R. I. 84.) és teszi ma is faunisz-

tikai alapon (52, 54.) ; annak ellenére, hogy a Mátra alján és Salgótarján

környékén észlelhet, magas oligocén fácieseket — közvetlen a nagy ter-

resztrikum alatt — a miocén bázisára tette. A VV i n d-gyári rétegeket nem
tette magasabbra a fauna els, részletes leírója (1. 86.) és középhegységünk

oligocénjének els analizátora : telegdi Roth Károly sem (R. 1. 82.),

mert dacára a benne észlelt és ki is emelt, sok miocén, illetve miocénbl
is ismert formának, mégis csak oligocén a faunaegyüttes általános jellege.

Magam Legányi Ferenc kiváló gyjtései által oly jelents mértékben

kibvített fauna feldolgozása alapján sem juthattam annak idején tlük el-

tér álláspontra (36.). Ma pedig még kevésbbé ; t. i. azóta alkalmam volt

az igazán tipikus, középs oligocén kiscelli agyagelfordulás puhatest fau-

náját is áttanulmányozni (37), amelyben szintén igen jelents számú fiatal,

vagyis a miocénben, st a pliocénben, stb. is szerepl faunaelem van. A

3 Ezekre az itteni viszonyokból, például a kisebb andesit-dyke eltrésekbl,'

stb sem mernék egyelre következtetni.
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kiscelli agyagokat pedig már mégiscsak nehéz lenne feltenni a Pectunculus

obovatus rétegek fölé, a miocénbe. St még feljebb is a pliocénbe
; a bi-

zonyos „új faj = új szint" princípium alapján. Hiszen ez, a geológiában a

legfurcsább eredményeket hozná ki. így nagyon célszer a princípiumok-

kal, feltevésekkel és hasonlókkal csínján bánni. Mindenesetre megvárni a

horatiusi „nonum prematurt “, hogy azalatt az id alatt legyen alkalom a

szükséges ellenrzések minél tágabb kórben való megejtésére.

Egyébként azok a bizonyos „új fajok" lényegükben nem egyszer csak

annyiban vehetk újaknak, hogy elször egy fiatalabb szintbl írattak le

— s hozzá nem egyszer csak ismertebb, könnyebben hozzáférhet mun-

kában jelentek meg, illetve jutottak bele a köztudatba. Csak késbb ész-

leltek hasonló alakokat a régebbi rétegekben is. Ámha véletlenül fordítva tör-

ténik az észlelés, ezzel már régi fajokká lettek volna? Egyébként is a bé-

csi medence formái közt, amelyeket e téren mi elssorban szoktunk tekin-

tetbevenni, hány, de hány van, amelyeket Lám arc k, Deshayes,
Brongniart és a többiek eredetileg bizony jóval mélyebb rétegekbl

írtak le. Csakhogy hozzájuk hasonló formákat késbb a bécsiek is talál-

tak az 6 jómegtartású kövületekben bvelked tortonien facieseikben, vagy

pedig a jóval gyengébb megtartású, tehát jóval kisebb százaléknyi va-

lószínséggel meghatározhatott, eggenburgi medencebeli alakjaik közöli,

amelyek így közismertekké válva, már új fajokká „lényegülhettek" át?

Tehát a szóbanforgó princípium, amelynek igazságát a fokozatos fejldés

alapján nem vonhatjuk kétségbe (még az elég srn jelentkez visszaüté-

sek ellenére sem !), itt is jó volna. De csak akkor, ha már a jelzett ano-

máliákat mind el lehetett volna simítani : az idevágó faunareviziókat és kor-

viszony szabályozásokat mind végre lehetett volna hajtani. Ámde ezekhez

még nagyon sok munka szükséges.

Faunisztikai, különösen pedig a paleontológiái faunisztikai meghatá-

rozásainknál sajnos nincs és nem is igen lesz abszolút mérték. Itt jóformán

mindig csak a hasonlóságok, megközelítések kisebb-nagyobb fokával kell

megelégednünk, hogy ne kelljen úgyszólván minden egyedet külön, vagy

nov. sp-nek minsíteni. Tehát — valahogy a rendszeres, megbízható (spe-

cialisták által végzett meghatározásokra gondolunk itt) fauna-, flóra-cserék

révén lehetne valami, jobb lehetséget találni, amelyek, mint concrélumok,

mégis jobb alapot nyújtanának a megbízhatóbb meghatározásokra, mint

pl. a sok, túlersen kiemelt, berajzolt jelleg, amit a szerz szeme „legfon-

tossabbnak" vélt (míg a másik emberé mást lát) ; vagy a nem egyszer jó-

formán felismerhetetlen fénykép és a nem rendszeres, lényegtelenségekkel

megtzdelt, hosszadalmas leírások, bennük a sok, nem egyszer egészen

hozzáférhetetlen munkákra való hivatkozás, amelyekkel egyesek, még a

jogászokat is túllicitálva, élni szeretnek.

Ami most már Gaál egri, módosított percenlszámait illeti (9, p. 15.

és 28. p. 35.), ezeknél elssorban azt kell megjegyeznem, hogy én a tény-

leges faunából és nem a nevek adta papirosformából próbáltam valami

megközelít arányt feflüntetni (36. p*. 95.), hogy az ú. n. lypusos, legalább

is annak venni szokott oligocén formák, illetve a velük összefügg varié-
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lások, mennyire túlsúlyban vannak a szóban lev, mór eléggé kimerít-

nek vehet gyjtésben (tehát valószínleg a valósághoz is közelóllóan) a

tényleg csak fiatalabb rétegekbl ismertekkel szemben. Semmiféle, mull szá-

zadbeli statisztikai mesterkedésbe nem mentem, nem is mehettem bele,

mert ennél az alap megfelel ingadoztatósával minden (és azoknak pon-

tosan az ellenkezje is) kihozható. Ezért szakított már a mai geológia ez-

zel az annak idején nagyralarlott „arkónummal“ és megelégszik az egy-

szer, kézzelfogható hasonlóság megállapításával. Itt egy kicsit nehézmé-

nyezni lehelne szerznknél azt, hogy a leütött, illetve kikapcsolt 25 %-nyi

új formát (amelyekbl pedig a szép számú varietások zöme az oligocén

tözsfajokhoz tartozik, hiszen ezek gyjthetk tömegesen), hogy és hogy

nem, végül csak frontba állította az — oligocén ellen. így persze nem csoda,

hogy még 75 %-os többséget is el tudott varázsolni. Holott, ha a fenti

tények alapján belemegy kissé az „újabb fajok" megrostálásába, még a

nekem tulajdonított 28, vagy 34 0
o-nyi fiatal fajból (9, p. 14.) is lefaragha-

tott volna — jó egynéhányat.

Nekem persze már nem lévén szükségem a rég elintézett korhatáro-

zás bolygatására, összefoglalásomban csak egy kis, óttekintési csoportosí-

tást próbáltam nyújtani a fontosabb formák összeállításával. Aki azonban

egyszer paleontológiái alapon, korbeli változtatást akar megkísérelni — az

egybehangzó vélemények és a s’tratigraphia ellenében is —
•, annak nem

elég egy kis dialectikus forma-átcsoportosítást csinálni. Annak már számba

kell venni minden egyes alakot, az összes bizonyítékok objektív mérlege-

lésével és pontos elterjesztésével ; itt tehát minden rávonatkozó adattal.

St az egész faunát, azonkívül itt az igen tekintélyes sflórát is szómba
kell vennie. Azután kimerít, összehasonlító táblázatba kell azokat össze-

állítani az eocéntl a jelenig, ersen kiemelvén benne, hogy a holotypus

honnét és milyen szintbl való, ahogy ez szokásos. De még akkor is meg-

eshetik az a nem várt eset, hogy valamelyik fedrétegbl elkerül, kas-

seli fauna (vagy hozzá meglehetsen hasonló) egyszer faciesváltozattá süly-

lyeszti le a nagy fáradság révén felépített — pyramisunkat.

A kormeghatározásoknál az aránylag legkönnyebben és leggyakrab-

ban észlelhet molluszkafaunát (illetve rendszerint csak több-kevesebb ma-

radványát) veszi tudniillik els, gyors tájékoztatónak az ember egy isme-

retlenebb helyen. Pontosabb, igazi geológiai kormegállapításnól azonban

már az egész faunának (és ha csak lehet, a flórának is) a lehetség ha-

táráig teljes számbavétele mellett sem nélkülözhet a stratigraphiai egymós-

utánok, a környez faciesdifferentiák és paleogeographiai összefüggések

szigorúan tárgyilagos kinyomozása, illetve számbavétele. Ezért kellett ne-

künk, akik a W i n d-gyári rétegekkel valóban foglalkozunk, a fels oli-

gocénhez ragaszkodnunk. És ebben kemény ellenfelünk is jókora mérték-

ben segítségünkre jön. Még pedig princípiuma dilemmás harapófogójának

másik szára /évén, mikor azt jelenti ki, hogy a „kor végét a fajok töme-

ges kihalása jelzi" (9. p. 17.). Ámde az egri faunában, st úgy látni, a ba-

lassagyarmatiban sem hal ki egyetlen kasseli, illetve törökbálinti forma sem.

Ellenkezleg még a jóval mélyebb oligocén fajai is. virágzanak. Pl. az emlí-
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tett a Surcula reguláris rengeteg egyed számával és feltn sok varie-

tásával.

Ha pedig most már a molluszkákon kívül a másik, M a j z o n kar-

társunktól újabban a fels oligocénbl is részletesen feldolgozott, forami-

niferás csoportot (28, slb.) is tekintetbe vesszük, akkor a W i n d-gyári kép-

zdményeket, épen a zömüket képvisel, agyagos szintjeire való tekintettel

(amelyben a homokos kövületdús rétegecskék csupán kisebb betelepülé-

sek) nem lehetett „elválasztani a fiatalabb fels oligocén szintektl“. így a

törökbálintitól (mely helyzetét tekintve is elég magas a felette nagy hiátus-

sal települ helvétien csoporthoz viszonyítva, mint azt Földvári kar-

társsal végzett excursióinkon megállapíthattuk) és a többi, budapestvidéki,

különböz faciesekben — nevezetesen a „homokos agyag faciesben“ ki-

fejldöttektl (28. p. 34.). Természetesen itt is az összfaunát véve tekintetbe,

nem pedig egyes kiválasztott formákat. Ezzel tehát nemcsak S c h r é t e r

Zoltán és telegdi Roih Károly kormeghatározását ersíti meg, ha-

nem még az én ..magas cattien" árnyalatomat is, amelyet a szint magas
fekvésére vonatkoztattam elssorban. A fauna t. i. kissé túlgazdag a szo-

kásos kasseli, dobergi, sternbergi, merignaci stb. kifejldésekrl szóló köz-

leményekkel való összehasonlításokra.

A fels oligocén magasabb szintjeiben észlelt puhatest faunabeli (és

most már foraminifera-faunabeli) ú. n. miocén alakok, — természetesen csak

a tényleges, eddig csupán a miocénben észlelt formákra szabad itt gon-

dolnunk — tehát nem a geológiai szintet módosítják, változtatják meg, ha-

nem legfeljebb a paleogén-neogén mondvacsinált határvonalát. Ezt a bécsi

medencécskék primitív viszonyaiból levont, vagyis a deductió ingoványába

süllyedi, igen csonka inductióval felépített, igazán spekulatív, tehát tartha-

tatlan kínai falát segítettek ledönteni. Ennek a munkának egyébként G a á 1

kartársunk régóta ers, elszánt harcosa volt.

Elhódítani óhajtott „aquitánienje-ért", illetve alsó miocénje-ért harcba

vetett irodalmi citátumainak egyik-másikához is hozzá kell szólnom. így

érdemben már nem említve, mert Ferenczi részletesen foglalkozott vele

(5. p. 758.) a megtéveszt vonatkozással kapott, patvarczi igen csonka fau-

náról csak azt jegyzem meg, hogy ezt a szóbanforgó princípium merev al-

kalmazásával — a hevétienbe kellene lennünk — az egyetlen, de itt 25" o-ot

képvisel varietás alapján. Ilyen csonka faunákkal, azaz inkább egyes, ki-

kapott formákkal a régi bécsi geológusoknak kellett dolgozniok itt nálunk

annak idején, akiknek megállapításait már csak ezért se lehet modern, di-

visiós munkákban bizonyító érveknek elfogadni, mint egyesek szorultság-

ból megteszik. El kell azonban ismernünk, hogy a bécsiek az , nagy gyor-

saságra kényszeríletl, átnézeles felvételeik alkalmával itt a palóc földön

begyüjthetett kövületanyagukból, stb. nem is hozhattak ki egyebet, mint azt,

amit „mariner Sand und Tegel"-nek nevezlek. Hisz ezek a rétegek arcu-

latukra nagyon, de nagyon elütöttek az általuk odaát megismertektl és a

facies fogalma, illetve alkalmazása akkoriban még meglehetsen kezdeti

stádiumban volt.

Meg kell jegyeznem itt, hogy a geológiai facies fogalma, illetve neve
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mai irodalmunkban már lulonlúl sok dologra alkalmazol! s így nem pontos ér-

telemben használt. Legcélszerbb volna csupán eredeti értelmezését : vagyis

az egyidej rétegeknél észlelt, arculatbeli (-= facies) különbözségekre vagy

megegyezésekre alkalmazni. Ellenben az egymásután következ szinteknél

— még a látszólag egyez természelekre is — sokkal jobb. kifejezbb a

„kifejldés" megjelölés. így a sok külön, körülírásos szószaporítás, jelz,

értelmez, stb. használat mind elkerülhet. Csakhát ez persze szigorú fe-

gyelmezettséget kíván, amit nemcsak a pongyolább szóbeli, hanem irodalmi

„közhasználatunk" is ersen akadályoz.

Továbbá, azt hiszem, csak tévedés, illetve névcsere folytán írta a

szerz (9. p. 28.), „hogy a salgótarjáni-sajóvölgyi szénmedencék alsó mio-

cén voltánál — N o s z k y-éval szemben Schréter és Vadász kortani

megállapításaihoz kell csatlakoznunk “ Hiszen Vadász idevágó munkájá-

ban (RII, 233.) az egész oligocén-miocén beosztás, feloszlás, stb. lényegé-

ben szinte árnyalatilag egyezik az enyémmel. Ellenben Schréter idevágó,

1929-iki munkájában (R. II. 231.) lényeges eltérések vannak, mikor a keleti

Alpesek analógiái alapján megpróbálta a helvelien-be helyezni az egész

szénképzdést, amit azeltt (R. I. 99.) s most újból (53, 54.) a mélyebb alsó

miocénbe tesz is. így tehát erre vonatkozólag kartársunk levont követ-

keztetése tekintetében megfelel „jóvátétellel" tartozik ! Hasonlóképen, bár

ez lényegileg nem fontos, azon kétségtelenül csak tévedéses megállapítása

tekintetében (9. p. 22.), hogy az én 1926-iki munkámban (35. b.) leközölt,

oligocénrl, stb. szóló felfogásom kialakulására Schréter sajóvölgyi meg-

figyelései gyakoroltak volna befolyást. Schréter munkája 1929-ben je-

lent meg és a szóbanforgó rétegek tekintetében is meglehetsen ellentétes

álláspontot foglalt el. Különben említett munkám 292-ik lapja utolsó bekez-

désében „expressis verbis" megjelöltem, hogy a salgótarjáni területhez nyu-

gat felé kapcsolódó részleteken tapasztalt, megfigyelési eredményeim alap-

ján kellett eltérnem régebbi felfogásomtól ; illetve a jó öreg, horn-molti sab-

lonoktól.

Halaváts munkájánál említett „elcserélés" — a pomázvidéki pec-

tunculusos és cyrenás fels oligocén rétegek helyzetére vonatkozólag —
úgy látom, csak látszólagos. Halaváts ugyanis itt az Erds féle köz-

lemény (R. 1. 48.) faunáját, illetve rétegeit viszonyította a Pecíuncu/us-okat

tartalmazó szintekhez. Azok pedig a Khegy oldalán lev szlfordítások-

ból, jóformán közvetlenül a fedjükben lev miocén (helvetien, stb.) alól

kikerülve, tényleges magasabb szintet képviselnek, mint a hegy alatt lev,

pectunculusos betelepüléseket is tartalmazó, valamivel mélyebb szint

képzdmények. Az Erds féle fauna így helyzeténél fogva is jól meg-

felelne a F u eh s értelmezés aquitaniennek ; ha bár ez és még a néhány

idevett, hazánkbeli elfordulása nem választható el a fels oligocén réte-

gektl. Egyébként az innét délre lev, mélyebb fels oligocén viszonyairól

Szalai közleményében jelzett, deravölgyi (I. 112. p. 108.) két mélyfúrás

adatai nyújtanak bizonyos tájékoztatást. Részletesebb megvizsgálásuk, els-

sorban a foraminiferák tekintetében tehát (már csak — nemegyez voltuk

miatt is) nagyon fontos volna.
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Végül az említeti (9. p. 45.) S t i 1 1 e-féle „rámutatásra" vonatkozólag

— hogy „az aquitánt és a burdigalikumot sehol sem találjuk eltér tele-

pülésben egymás felett" — csak azt válaszolhatom, hogy ez megállhat

talán az eggenburgi medencécske „Liegend- und Hangend Schicht“-jeinél ;

de ilyet általánosítani még sem lehet. Hiszen ez az aktualizmus elvének

egyenes letagadása volna. Azonfelül már csak a bányászata és nagysza-

bású, összefügg természetes feltárásai révén százszorta jobban áttekint-

het salgótarjáni és egyéb, magyar középhegységi területeinknél is ennek

pont ez ellenkezje áll.

Még akkor is, ha — feltéve és tagadva — az aquitanient vagy S c h r é-

t e r synonim elnevezésével — a mélyebb burdigalient, illetve a régiek

használta bécsies, alsó mediterránt, a fedi és fekvi révén pontosan meg-

állapítható helyzet — pectenes, ostreás, stb. rétegekkel kezdenk is — és

a széntelepes csoporttal folytatnék, illetve zárnók le, a rájuk települ, szó-

ban forgó burdigaliennek vitán felül álló, mindenkitl elfogadott ciequipec-

fen-es, stb. homokkrétegek és a Magyar Középhegységben legtöbb helyt,

(ha nem is mindenütt !) terresztrikus, vagy lagunáris alaprétegeik közt

ugyancsak konstatálható a discordantia. Hasonlókép úgy itt nálunk, és

valószínleg az esetek egyéb nagy többségénél is, csak nézzük meg jól

azokat, nehezen alkalmazható az aféle, apodictikus kijelentés, hogy (9. p.

46.) a késbbi nagy miocén elárasztást az ígyen konstruált aquilanien je-

lezné. A késbbi miocénben nálunk például három, kisebb-nagyobb el-

árasztásról, helyi ingressiófélérl lehet szó. T. i. a burdigalienben, a hel-

vetienben és még a tortonienben is. Most melyikre vonatkozzék a fenti

elv? Megjegyzend, hogy az egész Dunántúlon és a vele kapcsolatos

Keletalpesi és Pest-Nyugatnógrádi részeken is — hiányzik az egész tengeri

alsó miocén. A középnémet medencékben pedig, mint Wenz kimutatja

(R. I. 102. p. 86—87.) az ersen félsóssá lett aquitanien rétegek nemhogy
tengeri ingressiókat, hanem ers kiédesedéseket, illetve szárazulattá válá-

sokat vezetnek be.

A nógrádvercei homokbánya többször vitatott problémájához (9. p.

21. stb.) azzal a kiegészítéssel kell hozzájárulnom, hogy itt települési vi-

szonyainál fogva is nagyon magas helyzet a fels oligocén, és így ve-

gyes faunája sok hasonlóságot mutat a Szentendre-pomázi viszonyokkal,

amelynek különben egyenek tartozéka ;
habár a Duna késbb egy kis ba-

rázdát faragott közéjük. Ámde az a réteg nem közvetlen fekvje az ande-

zit kitörésnek, mert itt is megvan a nagy hiatus felett, a transgredáló hel-

vetiennek egy vékonyabb foszlánya. Csak hogy meglehetsen eltakartan s

a mai ers beépítések miatt nehezen észlelheten. Azonkívül a meglehe-

tsen ers suvadások is sok zavart csinálnak
;

mikor például a fedben
lev (a hegy tetején vannak meg szálban) andezitbreccsia takaró darabjait

lehozzák helyenkint a fiatalabb dunaterraszok szintjébe. G a á 1 karlársunk

1908-iki munkájában közölt, 5. sz. kép (R. I. 67. p. 555.) a Vercétl ke-

letre lev, 4. sz. vasúti rház mellett volt feltárásról (amely azóta elpusz-

tult, bentt) hasonló tény nyomait rizte meg, szerkezetileg is nagyon ér-

dekes betekintést adva a folyamatokba. Ez lehetett oka legegyszerbben
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az észlelt peclenes helvetien és a fels oligocén faunaelemek jelzett ke-

veredésének.

Kubacska A. kartársunk kimutatta (R. I. 115.) váci, Pederi cir-

cuatus-os fels oligocén faunára, stb. vonatkozólag jeleznem kell, hogy ezt

helyzeténél fogva (jóval mélyebb szintben van) sem lehet beletenni a

F u c h s féle aquitanienbe. Az idetartozó oligocén szintek mór a magasra

kiemelt Naszól horstjóhoz tartoznak és igy jókora részleteket lepusztítotf

róluk az erósió. Maguk a Pederi arcuatus -ok pedig T e p p n e r-nek adatai

szerint (61.) még varietósaikban is fleg a mélyebb oligocénre jellemzk.

Az pedig, hogy szokatlan, vagyis nem a köztudatban él, pestvidéki pec-

lunculusos homokból és cyrenás agyagokból, általában emlegetni szokott

;

illetve a miocénben is megtalálható, ubiquista formák — vannak ebben

is, az nem sokat nyomhat a latban. Ilyenek vannak ugyanis a törökbálinti-

ban (R. 1. 39. stb.) és a kelenföldiben (R. II. 228) is, aminek oka a meg-

felel faciesben rejlik. Hozzá az efélék még a mi, jóval öregebb kiscelli

agyagunkból sem hiányzanak (37.).

A másik, északcserháli, munkaterületeimet ersen érint és az elbbi

részlettel szorosan kapcsolódó, fleg a fels oligocén sztratigráfiájával fog-

lalkozó munka Ferenczi I. 1934—35-iki, víz-, só-, gáz- és olajkutatási

jelentése (5. 6) ; függelékében Horusitzky F. faunisztikai meghatáro-

zásaival és kor kiértékeléseivel. (12.) Ebben az elég nagyméret (1 :

37. 500-as), vonalas kivitelt], geológiai térképábrázolattal is ellátott, részletes

közleményében (nagyon sajnálom, hogy nem idejében, néhány évvel elbb
jelenhetett meg, hogy az 1936—37-iki Cserhát-reambulatióimnál és az 1940-

iki Cserhát-feldolgozásomnál megfelel mértékben figyelembe vehettem vol-

na) számos új, becses geológiai adatot és megvilágítást ád. amelyek nagy

lépéssel vitték elre a fenti tájék és magyar fels oligocénünk megismeré-

sét. Itt csak néhány, az enyémtl eltér kombinációját és adatmagyaráza-

tát óhajtom röviden érinteni a kontroverziáknak a megvitatás révén a jö-

vben való tisztázhatása végett.

A szerz négy faciest különböztet meg a Cserhát északi oldalán el-

terül és az Ipoly felé meglehetsen ellaposodó, ersen lekoptatott és fiatal

pleistocén-holocén rétegekkel jórészében meglehetsen elfedett, fels oligo-

cén rétegekbl felépített domb- illetve halomvidéken. Ez az u. n. Ipoly-

medence azonban csak külseje tekintetében medence, geológiailag bolto-

zat féle ; hisz a két oldalán lev, magasabb hegyvidék mélybe hajló kép-

zdményei jóval fiatalabbak (36a. szelvényei). Két darabjának összefüggését

a térképeken Szécsénytl délre egy 6—7 kilométeres hézag szakítja meg, to-

vábbá SóshartyánUd délre pár, kisebb folt. Ezeket mint 1926—38-iki jelen-

tésében írja (8), csak ekkor járhatta be pótlólag a szerz. Térképet azon-

ban már sem errl, sem a munkához dél felé csatlakozó, nyugatcserháti

fmunkaterületérl nem közölhetett. A négy facies, amelyet (5. p. 755) kü-

lön körülírással, egymásfölöttiséggel ruház fel, tehát szintértékvé tesz meg,

fejldése sorrendjében a következ : I. Foraminiferás agyagok, II. Slires,

homokos agyagok. III. Homokos, homokköves kifejldés rétegek. IV. Cy-

rénás homok, homokk, homokos agyag képzdmények. Bellök magában
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a III.-bán — 4 különböz jelleg, tényleges faciesváltozatot figyelhetett meg,

amely mindenesetre azt mutatja, hogy ezen aránylag kis területrészen is

elég komplikált s térszíni, stb. viszonyokkal, különbségekkel kell számolni.

Tegyük hozzá mindjárt, hogy ennek következtében a fentieken kívül még
egy egész csomó fokozatos és hirtelen (legalább is ilyennek látszik) átme-

nettel is. Vagyis nehéz és bizonyos tekintetben (a tényleges képzdés ideje)

lehetetlen különösen a térképen ket pontosan párhuzamosítani ; még ak-

kor is, ha itt-ott, mint pl. a keleti részleteken — a jelzett, idbeli egymás-

után — helyenkint kimutatható. A nyugati részleten azonban már ezt se igen

lehet keresztülvinni.

Az én, bizonyos kisebb stratigraphiai revisiókat involváló, felvételi

és reambulátiós, stb., bizonyos eltéréseket mutató, észlelési részletadataim

a következk :

1. Csitárnál a DK-rl lejöv völgyrendszer északi ágában a slíres
4
ki-

fejldéseinek feltüntetett részleten a cserepesen töredez, agyagos rétegek

közt vékonyabb ostreás pad betelepülése volt észlelhet
; a 248 m-es ma-

gaslattól délre, a felvezet út bevágásában, kb. a 200 m-es nívóban.

2. A Feketevíz völgyében, amely már úgylátszik, hogy az ersebben
elüt, Ny-i regionális fácies területéhez tartozik ; a.) a patvarci pincék Cy-

rena-s kifejldésnek ábrázolt területein, az ottani, elég kis szelvényekben

is igen változatos képzdmények észlelhetk, különösen a vízszintes el-

terjedésben. Igaz, hogy ezeket már technikailag se lehetne a térképen, a

legfinomabb vonalkázással sem, megfelelen feltüntetni, b.) Szügytl ÉK-re

emelked, 242 m-es, meredek domb Ny-i oldalában (a térképen laza,

glaukonitos homokknek jelölve) bséges agyag- és homokos agyagrétegek

észlelhetk fképen. A helyenkinli vékonyabb homokos betelepülésekbl

pedig több szintben is kisebb-nagyobb ostreák cserepei gurulnak ki. c).

A szügyi 246‘2 m-es A domb nyugati oldalán lehúzódó (a betorkolástól

számított második oldalárokban, mely kavicsos, strandfacies alsó miocén-

nek van ábrázolva — bizonyára az errefelé elég gyakori ostrea cserepek

alapján), több szintben is megvannak a homokköves képzdményekkel

váltakozó, gyérebb foraminifera tartalmú, tehát inkább a fels oligocénbe

sorolható agyagok. A fentiek pontosabb, egymásfeletti szintekre is ki-

terjed számbavétele fog talán a korra itt és a környezetben megfelelbb

bizonyítékokat szolgáltatni, d). Hasonlóképen Szgynél a DK-rl jöv Vi-

zesbereki völgy északi oldalán lev, ma akáccal meglehetsen bentt

domboldal ersebben bevágódott árkaiban, ahol azt is jól látni, hogy a

kavicsos, ostreás-anómiás képzdmények csak kisebb-nagyobb betelepülé-

sek az agyagok közt. e). Szügy és Marcal közt 1937 tóján új, beköt mút
készült. A régi utat az áradásos, vizenys völgybl menedékesen felvezet-

ték a domboldalra. Az itt készült, ers bevágások agyagos homokk anya-

gában bséges és aránylag jól megtartott fauna volt található. Ezen be-

vágások rétegeibl célszer lenne, míg egészen be nem nnek, ki-

4 Nem volna célszer ezt a kifejezést, eredetének megfelelen, schliernek

meghagyni, hiszen hangzásánál fogva sohasem lesz elfogadható magyar szó ? I
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mentbb gyjtést eszközölni, mert ilyen inlensivebb, mesterséges feltárás

csak ritkán akad errefelé ; különösen meghatározhatóbb (jó, díszítéses k-
belek voltak benne) faunával, f). Mohoránál a Bükkös dombnyúlvány (a

szerz térképén Cyrená-s kifejldés, magas fels oligocénnek véve) a pi-

roxénandesit dyke anyagáért létesített, hatalmas bányafeltárásokban 1911-

ben Balás Géza balassagyarmati gimn. tanár úrral kisebb fajta ostre-

ákal bségesen gyjtöttünk. Az 1916-iki részletes felvétel alkalmával azon-

ban nemhogy a keresett, szálban fekv rétegeit megtaláltam volna ennek

az ezt felépít, jórészt homokos, palás agyagokban, de már ostreákat se talál-

tam az elhagyott és jócskán bentt feltárásokban. Ellenben az ott lev,

agyagos féleségeket helyenkint még ma is ki lehetne bontani az ellenrz
foraminifera vizsgálatok céljaira, g). A Feketevíz völgyében feltételezett,

nem egy helyt egészen szokatlan csapásirányú, „nagy vetket" célszer

volna a lithológiai, különösen pedig paleontológiái alapjukra nézve, er-
sebb begyjtésekkel és bemérésekkel ellenrizni, mert csak így lehet el-

érni az íróasztal melletti, utólagos combinátióinkból származó 'összeütkö-

zések kiküszöböléséi és elsimítani a nagyobb méret térképen ersen fel-

tn ellentmondásokat.

3)

. Az Ipolyszögtl D-re elterül és az itteni viszonyokhoz képest

eléggé kiemelked és jelentsebb összefügg szelvényeket is nyújtó, a ter-

mészetes feltárásokban fleg laza homokrétegeket mutató (az agyagosabb

betelepülések t. i. jobban elmállanak, illetve elmosódnak) rétegeket megfelel

tárgyi bizonyítékok nélkül, nem merném teljes egészükben Cyrena -s kifej-

ldésnek venni. Ez a helyenkint tényleg brackosnak vehet (de egy-

egy gyengébb megtartású, hasonló kbelecske megjelenésébl mégis

nehéz kilométereken keresztül szintezni) képzdmény is csak aféle, gyor-

san kiékeld faciesfélének felel meg ezen a vidéken és egyebütt is ha,

ilh ahol — pontosabb összefügg szelvényeket tudunk róla készíteni.

4)

. Kishartyán ÉNy-ikoldalán kiemelked, meredek sziklás, glauko-

nitos homokk magaslat alsóbb rétegeiben, a malomnál lejöv árokban

találta meg Harmat István bányaigazgató úr a legszebb nógrádi, si-

ma pectenes, slíres fels oligocén faunulét, a kissé már palázódó, meg-

lehetsen bitumenes homokkrétegekben (35b. p. 306). Ez tehát igen magas
szint slír réteget jelentene. Viszont pl. Nógrádludány—Endrefalva— Felfalu

vidékén jóformán az egész fels oligocén sorozat — a kavicsos — riolit-

tufás aquitanien terresztrikumig jóformán laza, agyagos slíerekbl képz-
döttnek látszik. Ezért is a pontosabb kiválasztás, ill. párhuzamosítás az

ilyen aprólékosabb, fleg facies különbségekre visszavezethet képzdmé-
nyeknél nagyon nehéz, sokszor lehetetlen feladat. Helyenként, ahol fúrá-

sok is vannak és nagyobb, összefüggbb feltárások, ott talán lehetséges ;
de

mint a tények mutatják, igen kis távolságon belül is felborulhat az egész

szép, fokozatosan kialakuló regressió elmélete. Ennek általánosítása, sza-

bállyá való kimondása egyébként az aktualizmus törvényei szerint is le-

hetetlen. Ezért voltam kénytelen én is annakidején abbahagyni a mélyeb-

ben lev, agyagos kifejldésekre alapított kettéosztását a fels oligocén-

nek, amely a középnógrádi részeken még csak ment valahcgy, de késbb
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már a más facies területeken bizony csdöt mondott. Annál inkább, mert

makropaleontológiailag egyáltalában nem lehetett megkülönböztet jeleket

kapni. Ezért a tagolás ma is csak egyes helyeken lehetséges. A régi meg-

állapításokra való hivatkozás tehát akár pro, akár contra — nem igen le-

hel bizonyító érték, hiszen azok ma már legfeljebb — történeti emléket

képviselhetnek.

Ami most már az alsó miocén bázisára helyezett, ostreás-anomiás ho-

mokos és kavicsos, valamint kövületes, agyagos-homokos kifejldéseket

illeti (melyeket már tényleg egymást helyettesít facieseknek vesz), ezekbl

egyesek helyzetüknél fogva — már közel lévén a terresztrikumok szintjé-

hez, például a F. Táb pusztai (9. p. 748. stb.) — tényleg magasabb szin-

tet képviselnek, mint a fent jelzett 1-1I-11I. szint. De már az ostreás-anomi-

ás képzdmények jórésze itt is és másutt is, különösen Nyugatnógrádban

csak helyi facies-betelepülés a többi szintekbe ; tehát bellük egyszeren

szintet határozni kissé veszedelmes. De viszont a magassági helyzetbl se

lehet pontosan ítélni a párhuzamosításoknál. Ugyanis a terresztrikum kép-

zdményei itt is és méginkább tovább keletre a salgótarjáni területeken,

nem is szólva nyugatra a Börzsöny, stb. felé es részekrl, ahol az ers,

több mint két emeletet betölt hiatusból is következtetve, nagyon ers dis-

cordantiák, elvékonyodások és hasonlók vannak a tényleges tengeri mio-

cén képzdmények felé is ; a felsoligocén fekü képzdményekkel való

vonatkozásban nagyon ersen különböz kierodálásokat, térszinkimosáso-

kat jelentve. Ezért nehéz pontosabban kijelölni még a kétségtelenül er-
sebb és összefüggbb feltárásokban bvelked, salgótarjáni és egyéb ke-

leti területeken is a rendszeres térképezésnél azt a szintet, mely kétségen-

kivül a legmagasabb és legismertebb tengeri kifejldés tag a terresztrikum

alatt és historiailag azonos a F u c h s alkalmazta aquitániennel (R. I. 39.).

Hiszen az innét kapott (de úgylátszik ersen kevert, összesített) fauna egyes

elemeit alkalmazta volt egyik férvének. Ebben talált aránylag legtöbb

egyez formát az horn-molti bázisrétegéhez, már amennyire ezeket, a

nemegyszer bizony igen gyenge megtartású kövületekbl következtethette,

amelyek zöméhez ma feltétlenül oda kell tennünk legalább a cfr-et. Hogy
ezeket mégis célszernek látom az oligocén legmagasabb részébe lenni,

ezt majd a megfelel hellyel kapcsolatban próbálom kifejteni.

Itt kell felemlítenem, hogy a sóshartyáni laprészleten lév Ságújfalu

község déli oldalán, az országút melletti kis téglaéget parllevágásának

muskovitos, homokos agyagjából (térképen itt a glaukonitos homokk jel-

zése van, de a vetvel elvágott kis sáv bizonyára más, elüt kifejldést

akar jelenteni, csak a rajzolásnál húzhatták ál ide is a keletre lev rész-

letek jelzését), Harmat István bányaigazgató úr a 30-as években,

a háború után folyt, nagy építkezések idején megfelel, intenzív munkával

úgy faj-, mint egyedszámra gazdag kövületanyagot (molluszkák) gyjtött

össze. (Ezek zöme ma a Nemzeti Múzeum Föld-slénytani osztályán van.)

Sajnos ezekbl a még itt-ott megmaradt, aragonilos héjak zöme is lepat-

togzoll a száradás alkalmával ; így pontosabb meghatározásukra nehéz volna

vállalkozni. Pedig mégis csak ilyesféle, gazdagabb lelhely anyagában kell
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a tényleges kiindulási pontot megkeresni. Errl a térkép lapjáról egyébként

az egyetlen, innét jelzett cyrenás kifejldés elfordulásnak bejelölése ki-

maradt. a nógrádmegyeri itatókút melll (5. p. 744. és 12. p. 778.). M a j-

zon L. e tájról gyjtött anyagában a slíres kifejldésre valló, foraminifera

társaságot találta meg (32. p. 1003 ), amely ide egy kis vets felemelés

révén jobban beillenék. Mert ha tényleg a jelzett, magas felsoligocén tag-

gal van dolgunk, akkor ennek már a magas. ú. n. aquitanien szintekkel

kellene kapcsolódni, nem pedig az alatta levnek vett, laza homokköves
(glaukonitos) szintekkel. Ersen csonka, egy-két formára szorítkozó faunák

alapján nem célszer még facies egyeztetést se csinálni, még kevésbbé

szintekkel operálni. Annál inkább, mert például a Cyrena sernistriatn —
még ha ejyike-másika pontosabban meg is határozható — nem valami

szintjelz. Nem is szóba a magyar középhegységeinkben észlelt, mélyebb

és magasabb „kirándulásairól ", csak az erdélyi fels oligocénre utalok, ahol

annak mind a négy szintjében bségesen megvan (R. I. 41. p. 322—350.).

Azonkívül a középoligocénhez sorolt „Mérai rétegekben “ is bven található

(R. I. 41. p. 312.).

A Karancsságtól DK-re lev, elszigetelt halmocska homokbányájában

(a szóbanforgó térkép is slíres szinteket tüntet fel, és tényleg ilyesfélére te-

lepszik a kis tanúhegy jelleg börcnek anyaga) 1917-ben Oshea-kat és elég

rossz megtartású, nagyobb molluszka kbeleket gyjtöttem. Ez tehát az

egész glaukonitos rétegösszlet kimaradását jelentené
; vagyis ez az érde-

kes dolog részletesebb vizsgálatra szorulna.

Sajnos, különösen a magasnak vehet szintek ú. n. agyagos homok
faciesének fossziliái, amelyek formagazdagságuknál fogva többel monda-
nának, elég gyenge megtartásúak ; mint azt a sok sp. és cfr. jelzés is mu-
tatja. Hozzá nemcsak az egyes lelhelyeken, hanem az összesítés által a-

múgy is bizonyos mértékben megjavult összefoglaló felsorolás egészében

is (12. p. 780-781.).

Nagyon érdekes, illetve fontos volna a Magyargéctl Ny—DNy-ra lev
hegyoldalak speciális revíziója. Itt ugyanis két, egymásra következ szint

között a rátelepülés és dlésirányba lehajtó választóvonalak helyett ers,

egyenes, vetféle határ van. Hasonló, még több itt lev, fels oligocén rész-

letnél, illetve szintnél is ez szerepel. Az ilyen csak valami különös magya-

rázatra szoruló, tektonikai jellegre vallhat. Hasonlóképen az E. felé csatla-

kozó, kisgéci Vinicahegy anyagának más faciesben, illetve szintben való

fellépését, vagyis a slíres rétegek kimaradásának problémáját is az ersebb
aknázások révén célszer volna kikutatni, annál inkább, mert M a j z o n

térképén itt is a slíres anyagok szerepelnek, nem pedig a glaukonitos ho-

mokk. Hozzá így — még egynéhány pontosabban megállapítható dlésvo-

nallal is gazdagodhatna ez a részlet. A dléseket t. i. az ilyen laza, szét-

máló, szétes agyagos képzdményeken — a felszínhez közel, jóformán

lehellen megállapítani. Pedig a tektonikát mégis csak a pontos dlésméré-

sekre kell elssorban alapítani, különösen az ilyen ers fáciesvaltozások-

nak kitett helyeken. Egyébként magáról a Vinicahegy Ny-i lejtjérl a

közölt lapon hiányzik a rendes, összefügg dyke-vonulat tényleges foly-



104 Noszky Jen dr.

tatása. A hegytetn lev ugyanis egy másik rövid, párhuzamos dyke-fel-

bukkanás és nem az eltörés által oda felkerült részlet. A kisgéci szoros-

ban észlelhet és le is mérhet, pompás dyke-eltörések (melyeket az

itteni vonulatban sokhelyt lehel észlelni, úgy É-, mint DK felé) pontos be-

mérések alapján való számbavétele vethetne igazi világosságot az itteni

tektonikára. Mert az eltér, valójában azonban egymással átmenetekkel és

visszatérésekkel összekötött, sedimentátiós szintekbl — nem egyszer csak

facies-változatokból — kell számú ellenrizhetségek hiányában csak egy-

két adatból következtetni kényszerült, illetve kihozott szerkezeti viszonya a

képzdményeknek ; egymástól merev, törési vonallal való elválasztgatása

zeknél az apró, szokatlan „sarkitások" külön ers magyarázatot igényel-

nének), amire az ilyen, ersen elfödött területek sokszor egyenesen rákény-

szerítik a geológust, végeredményben mégsem lehet eléggé megnyugtató.

Ezért hat olyan idegenszerleg pl. a Magyargéctl É-ra lev, mechanikai

kialakulás tekintetében is nehezen elképzelhet slíres horst, amely M a j z o n

térképén egészen eltér jelleg.

Az itteni fels oligocén tényleges sztratigráfiai szintösszefüggéseinek

megnyugtató liszfázására pedig legcélszerbb volna ezen az úgylálszik

kulcsszámba men, átmeneti — összeköt területeken, néhány most már elég-

gé jól kiválasztható helyen telepítend, fúrómagokat bven szolgáltató, leg-

alább 6—8 cm átmérj fúrás létesítése ; tényleges pontos tudományos

ellenrzéssel. (Ezt is a több szem többet lát elve alapján végrehajtva !)

Legalább a kiscelli agyagig, amelyet Majzon foraminiferás sztratigráfiai

tanulmányai alapján (24, 25, 26, 27, 28, 31, 12) most már megnyugtató

módon el tudunk különíteni, legalább is a Magyar Középhegység területén

a fels oligocén tagoktól. Ügy mint az Vitális Sándor kartársunktól

leírt, zagyvái vízválasztói két mélyfúrásnál történt. (68, 70.) Ezekbl egyet

feltétlenül F e r e n c z i-nek Mohoránál észlelt hélixes rétege (8. p. 1047),

illetve annak fedsorozata fölé kellene telepíteni, amely — a nyugatnóg-

rádi kifejldés különbözségeit döntené el a szécsényvidéki jobban észlel-

hetettekkel szemben. A másikat egy u. n. aquitankép, helyzeténél fogva

is magas szinten — pl. a Fels-Tábpusztai téglavet mellett. Végül a har-

madikat a tipikus glaukonitos homokk régió szélén Sóshartyántól K-re

lev völgyben, a sziklafal tövén ; vagy méginkább DK-ebbre. mór a mio-

cénben kezdve. Azonfelül még pár kisebb, 50—60 méteres fúrást — a geo-

lógiai adatokból levont következtetések inegnyugtatási ellenrízhelésére

;

mint az inductiós módszer kísérleti szakaszának végrehajtására.

Ezek a fúrások a szóbanforgó terület tudományos ; települési, kifejl-

dési éslfelosztási, stb. viszonyainak kézzelfogható észlelhetése mellett prak-

tikus értelemben is fontos, megnyugtató választ adnának a gáz, olaj. stb.

tartalom eldöntésén kívül F e r e n c z i-nek a szóbanforgó munkájában ki-

mutatott, nagy koncentrációjú és nagyfontosságú, CL, J„ Br.-os vizek nyer-

hetésére. A fenti adatokhoz hozzá kell venni még a balassagyarmati, 1911-

fúrásnál, a 147 m-bl kapott furcsa, kellemetlen sós íznek jelzett vizet is.

(R. I. 92. p. 344.)

Fenti megjegyzéseim és kiegészít adataim, még ha itt-ott ellenkez
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nézetet nyilvánítok is, nem érintik természetesen a szerz munkájának

nagy értékét, mint ahogy nem érintik a többi, itt szóbajöv kartársainkét

sem, akik észleleleikhez fzött magyarázataikkal — ha más utakon is —
hazai földünk megismerésére, illetve megismertetésére törekedtek. E néze-

tek és magyarázatok minden igaz természettudományban szükséges, ob-

jektív megvitatása ezeknél is csak hasznos lehet. Ferenczi munkájú

kiválóan jó kiindulási alapul szolgálhat számos, kisebb-nagyobb részlet-

vizsgálatra és e réven — egyes speciális kérdések eldöntésére.

Ami felosztását, illetve a fels oligocénre vonatkozó, négyes tagolá-

sát illeti, ez területének K-i részein úgylátszik nagyobb akadály nélkül ke-

resztülvihet. St bizonyos mértékben az Ipoly északi oldalán lev, „fel-

szabadult’* csatlakozó területeken is. Csakhogy ott, künn a terepen az egy-

szerbb földtani megfigyeléssel az agyagos fekürélegeke! nehezebb elvá-

lasztani a slíresektl, mint délen. Még nehezebb a felsbb tagokkal bol-

dogulni, mert pl. az óvári hegy szelvényében (a déli oldalon) a s^res, ki-

fejldést! képzdmények egészen magasra felmennek, jóformán a terreszt-

rikus alsómiocén kavicsokig, akár csak Nógrádludány és Felfalu között. A
zsélyi Sósárfürd mellett, a nagy vet keleti oldalán az agyagos-slíres ki-

fejldés szintén igen magasra felhatol, amibl arra kell következtetni, hogy

ezen a részleten a mélyebb, subneritikus fáciesviszonyok sokkal tovább

tartottak, mint Ny., illetve K. felé ; vagyis itt mélyebb lengerrészlelecske

volt. Ellenben tovább, néhány km-rel nyugatra már a magas tagok jelen-

ts kivastagodása észlelhet; ersen litorális, ostreás-kavicsos homokk
fáciesben.

A nyugati részeken Balassagyarmat vidékén, mint az 1911-iki mély-

fúrás szelvénye (R. I. 90.)
5 és a hozzája kapcsolható, fehérhegy-lukanényei

részek mutatják, a két alsó tag kimaradásával, illetve más fáciesekben

(litorális-szublitorális) való kifejldése révén viszont jóval sekélyebb fenék-

viszonyokra kell következtetnünk, ami az ilyen szkebb bellengerrészle-

leknél természetes is, mégha minden eustatikus ingadozástól el is tekinte-

nénk. Pedig ezeket sem szabad itt elhanyagolni — az agyagos és homo-

kos, st kavicsos rétegek srn megismétld váltakozása miatt, s ame-

lyek más területeken, pl. a Galga- és Dunavölgy között még ersebbek.

Balassagyarmat vidékén egyébként egy, tényleg ersebb vet tektonikai

hatásával is számolni kell : a halápi 22 hóráséval. (Lásd a 39. térképét.)

Ez u. i. a K-i rész mélyebbre süllyesztésével, megóvta azt az erózió ersebb
pusztító hatásától. így az erózió a Ny-ra lev, kiemelt részeken természe-

tesen annál inkább mködött. A szóbanforgó vett iránya és hatása alap-

ján fiatalkorúnak kell tekinteni és a salgótarjáni fvetrendszerhez 6 tarto-

zik, bár lehetséges, hogy valamely eldjének praeformáló, diszlokációs

(R. II. 212. p. 80.) hatása már régebben is megvolt.

Ezekkel a keleti részekkel, hozzávéve még Szécsény környezetét is,

speciálisan foglalkozott késbb Majzon is (32.), aki a szinteket és elter-

6 Melyet újabban Majzon revideált. (32.)

6 Vagyis a középhegységi keresztve' rendszerhez tartozik.
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jedésüket mikropaleonlológiai kutatásokkal ellenrizte. Munkájában végleg

tisztázta a sokat vitatott és változtatott, Kkútpuszta—Kishartyáni horszt

sztratigráfiai helyzetét. Megállapította, hogy anyaga nem a középs oligo-

cén kiscelli agyagokkal párhuzamosítandó, hanem a felette lev, fels oli-

gocénnek már jóval szegényesebb és meglehetsen megváltozott, foramini-

fera faunával jellemzett bázisagyagaival, melyek Szécsény felé a külszínen

is nagy elterjedések s amelyek a felszínen még nagyobb elterjedés, sli-

res kifejldésekbe fokozatosan mennek át. A 111. laza homokköves. —
glaukonitos — színt agyagosabb betelepüléseibl kimutat szegényebb (10

faj) foraminifera-faunát, amely az itteni regresssiót tényleg hihetvé teszi.

Munkája eredményeit, a faunákra és nem az egyes formákra bazirozva, a

megfelel kifejldéséi részeken (Budapest környéke, Bükkszék, slb.) jól fel

lehel használni a felszín képzdményeinél is a sztratigráfiai ellenrzésekre.

A fúrásoknál pedig, ahol meghatározható makrofauna legfeljebb elvétve

akad ; egyenesen nélkülözhetetlenné válnak.

F e r e n c z i-nek ipolyvölgyi területéhez D-felé csatlakozó részekrl

1942-ben megjelent munkája (8) és ezzel kapcsolatban a Földtani Intézeti

vitaüléshez való írásbeli hozzászólása (7), tovább folytatja a fels oligocén

vizsgálatát a jelzett alapon. Több új, fontos fosszilia lelhelyet közöl. Ki-

adós és érdekes vitát folytat több kérdésrl, köztük az oligocén-miocén

határról, bizonyos középúttal közeledést próbálva benne létrehozni. Ter-

mészetesen az elbbiben megkezdett beosztást alkalmazza tovább is, mely

a keleti részeken talán megfelel, de nyugat felé már, ahol csak magasabb-

nak vehet tagok láthatók s ahol a viszonyok lényeges változásával kell

számolni, megfelel mélyfúrás nélkül ez — legalább is eldöntetlen kér-

désnek veend.
Az 1043. lapon említett szécsényi, nem nagy mélység, ú. n. Barokk-

féle fúrásból említett „Stampikum eleji" homokos agyag faciese (=hárshegy

i

homokköve) nehezen képzelhet el a kiscelli agyag szintjének kimaradá-

sával. Majzon foraminifera-vizsgálatai alapján egyébként, mind a két szé-

csényi fúrás alsó rétegei a fels oligocén aljára helyezendk (32. p. 997

—

998.). Az 1846. oldalon említett, érdekes cserhálsurányi fels oligocén kö-

kövületeknél (gyenge megtartású jelzvel felruházva) fontosak volnának

most már a jelentsebb speciális gyjtések, hogy tényleges slénytani ala-

pot kaphassunk innét legalább egyik-másik, magasabb szintre nézve.

Egyébkén! Cserhátsurány egyes, középs területein az agyagos, illetve ho-

mokos-agyagos kifejldések felett a laza homokk csopoitnak jóformán

teljes kimaradásával, vagy nagyon ers összezsugorodásával lép fel már

az alsó miocén terresztrikum.

Az 1047—48. lapon említett és V-ik, fels oligocén szintté meglelt,

érdekes Helix-e s rétegre vonatkozólag 7 az unus testis klasszikus jogelve

alapján nehéz lesz ezt még általánosítani. Annál inkább, mert Szalui
Galaclochilus- ai, amelyekkel párhuzamosílani próbálja, — együtt vannak a

Pectunculus obovci/us-okkul és a Cerithium margarifoceum-okkal. Fölöttük

'

Melynek fossziliái azonban meghatározásra alkalmatlanok voltak I
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pedig még egy egész csomó, rendes fels oligocén réteg van. Köztük a

hágó É-i oldalán, az árokban Turritella Beyrichi dús, tengeri kifejldés is.

Hasonlóképpen a szentendrei, Hunka-hegyi édesvízi rélegecskéknél W e i n

szelvényében (71. p. 27.), ahol feleltük legalább 30 m-nyi, tipikus fels

oligocén sorozat van. A mohorai elfordulásnál a további, általánosabb

elterjedés kinyomozása volna egyrészt szükséges; másrészt a legfontosabb

geológiai elv ers alkalmazása: a fedsorozat pontos számbavétele — ha

szükséges, a megfelel transpositióval is.
8 Továbbá a Szézölkúl puszta

völgyében, a „szárazföldiesen színesed tarka agyagok" (7. p. 4.) termé-

szetesen nem párhuzamosíthatók — a paleontológiái adattal Részletesebb

szelvény, illetve hely- és képzdménymegjelölés nélkül persze nem lehet

megállapítani, hogy ezek nem tartoznak-e már esetleg az Aquilénien aljén

lev terresztrikumhoz ? Nem volna esetleg célszerbb a jelzett képzdmé-
nyeket egyszeren valami, ersebb áramlásos idszak, illetve helyi kie-

emelkedés okozta betelepülésnek venni, amelyet az svepor akkor még e

tájon is magasra kiemelked és közeli voltából sokkal jobban ki lehet

magyarázni, mint pl. a bükkszéki középs oligocénben lév, bséges
kvarc-homokos betelepüléseket, vagy még inkább a budai kvarcos kép-

zdményeket, ahol az alaphegység a közelben — mezoós-eocén meszes

rétegekbl áll. Mennyivel leegyszersödnék így a kérdés, mennyi ellent-

mondó tény súlyától szabadulnánk meg. Egyébként a tulajdonképeni intra-

oligocén lerresztrikum nyomainál, 11

vagyis a bizonyos fáciesekné! — való-

színleg legsúlyosabban fog latba esni Majzon érdekes lábnyomos le-

lete, Cserhátsurány Dk-i oldalán, amellyel, illetve megmentésével jó volna

sürgsen foglalkozni, mert ezeknek az itteni, laza rétegeknek mállékony-

sága jóval nagyobb, mint az ipolytarnóci, elkovásított lábnyomos homok-

ké. Pedig az is milyen hamarosan elpusztult.

Érdekes jelenség a Szanda és Cserhátsurány közti oligocén rögszer

kiemelkedésénél, hogy K-re még Herencsény és Kiskérnél is az agyagos és

slíres kifejldés felett a magasabb homokköves tagokból alig van valami;

amibl itt is ers facieskülönbségekre kell következtetni a magasabb fels

oligocén folyamán, akárcsak a szécsényvidéki részeken.

Végül, ami az itt is ersen vitatott, miocén Iranszgresszió'

9

kérdését

illeti, elssorban nehéz elfogadni általában is az olyan transzgressziót,

8 A Helix-es lelhely megjelölésénél a „telér keresztezdéstl mintegy 7—

8

m magasságban" kifejezésbe nem csúszott bele valami véletlen elszedés, vagy sajtó-

hiba ? Mert talán így volna az világosabb: az átcsapó telértl északra, mintegy

7—8 m-re.

9 A szóbanforgót inkább talán „supraoligocénnak" lehelne nevezni a hárs-

hegyi homokk alatt lev „infraoligocén" mintájára, amelyet tehát nem célszer

nyelvészetileg se bolygatni.
10 Illetve itt már els és második transzgresszióról van szó; dehát harmadik-

ról. st negyedikrl is lehet szó a mi miocénünkben, t. i. az igazi kiadós helvetien

transzgresszióról nyugat felé, továbbá az andezit komplexumok felelt a Iortoniennek

a magasabb lajtamészkjérl. St

—

még a szarmatarétegekérl is a fels oligocén

felett, pl. Torbágy-Páty vidékén.
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amely abban nyilvánul meg, hogy a finomabb szem, tehát mélyebb vízi,

fels oligocén üledékek megszakítás nélküli sora felelt durvábbszem,
részben kavicsos üledék képviselje azt (7. p. 8), ha nincs köztük dis-

cordantia, illetve hiatus. Hisz ez inkább a regressziót jelenthetné. Az elbb
jelzett „unus testis“, mely még ma is ers megtámasztásra szorul, még
nem bizonyított universális sorozat, a szárazulattá válást csak egy kissé

számbavehetbb területen is eldönt tény, csak „quod esset demonslran-

dum“ 1 Veszedelmes dolog egy-két kedveznek látszó eset általánosítása

s a többi száznak és száznak, mint a kihozni kívánt teóriával ellenkez-

nek mellzése vagy kidobása. Hiszen az utóbbiak — úgy szlraligráfiailag,

mint tektonikailag — jelenthetnek valami megszívlelendt ! Különféle citá-

tumokkal, illetve vélemények és magyarázatok beállításával sok minden-

félét ki lehet hozni a vitában, mely azután máskép is magyarázható, ha

jól ulánna nézünk. így pl. mikor Schréler megállapítására hivatkozik

(8. p. 1052), hogy az alsó miocénbe sorozott, sekélyebb tengeri rétegcso-

port üledékei a fels oligocén felületén kialakult, denudáliós térszínre te-

lepültek rá. Ámde Schréler tényleges szelvényeiben (53. 2. és 3. ábra),

hozzá a kidolgozott monográfiában — bizony teljes konkordancia van a

szóban lev, két képzdmény között. Hasonló konkordancia mutatható ki

számos helyt a sokkal jobban feltárt, salgótarjánvidéki szelvényekben.

Továbbá azt is nyomatékosan figyelembe kell venni ennél, amit S c h r é-

t e r Egercsehi és Bekölcze vidékérl megállapít, hogy ott a salgólarján-

vidéki, stb. nagy, tényleges terresztrikumnak megfelel rétegek is — neve-

zetesen az alsó riolitlufák — tengeri kifejldések, kövületdúsak (R. II.

231. p. 20.). Valamint azt is, hogy a hírneves középeurópai miocén „ala-

punk“: az eggenburgi medence rétegsora lent a Kamp-völgyben terresz-

trikus agyagokkal és kavicsokkal kezddik (35. b. II. p. 311.). A földfejl-

dés nem drótokhoz kapcsolt villanyóra sorozat, hogy elnevezésbeli gomb-

nyomásra az egész világon egyforma mozdulatokat végezzen. St I Van
olyasféle racionális magyarázat is, hogy a mechanikai, anyagi egyensúly

bizonyos kis helyi transgresszióka! is, mindig csak valamely más részletké-

néi beálló regresszió révén tudhat létrehozni. Ezt minden geológusnak jó

volna elssorban szem eltt tartani.

Az elbbi területekhez kapcsolódnak Ny. és DNy. felé H o r u s i t z-

ky F. praktikus nézpontból eszközölt, részletes kutatásai (15.16), ame-

lyekben tárgyunkra vonatkozólag is számos, becses új adatot közöl; illetve

világít meg. A Déli Cserhátban (15.) öt kisebb, helyi részlettérkép közlése

alapján tárgyal, ami a további speciális részletkulatás céljaira a kezdk-

nek is igen jó, mert szinte csábít a további munkálkodásra. Áttekintés

céljából persze jobb az összevont térkép, amelyet a másik munkában (16.)

alkalmaz. Kár, hogy a rélegvonalak, amelyek Ferenczi lapjait oly jól

használhatóvá teszik, innét a technikai kivitel során elmaradlak.

Az utóbbi munkában nagyon érdekes és fontos a rétsági szelvény-

ben (16. b. 704.) ábrázolt, erteljes diskordancia az aquitanikumnak vett

képzdménynél. Ellenben a rétegnek megtartási állapota miatt még való-

ban elég szegényes faunéiban a Pederi textus-on kívül is megtaláljuk a
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mi u. n. tipikus fels oligocénünk több formáját : mini a Pholadomya

puschi-l és a Lcievicardium cingu/atum-ot. Az utóbbi G o I d f u s s-faj

egyébként is a német oligocénbl származó holotypus. Az összevetéseknél

u_ i. nem egyszer eláll az a nehézség, hogy a régi felsorolásokban sze-

repl fajok és az új feldolgozások kihozta eredmények közt, meglehets

nagyok az eltérések. Sok régi munkában szerepelt fajt egy egészen más
fajnak, vagy más faj varietásának volt kénytelen venni a revideáló. így

a különböz munkákból történt meghatározások eredményeit rendszerint

nem is lehet egyenl mértékben alapul vennünk az összehusonlilásoknál.

Ezért nagy szükség volna itt a további fauniszlikai kutatásra, be-

gyjtésekre. egyúttal természetesen a jelzett települési viszonyok tovább-

nyomozására és a fedsorozatnak, ha máskép nem lehet, transzpozicióval

való részletes átnézésére. Ers diszkordanciát mulat ki egyébként Diósjen
ÉK-i oldalán, az 1908 Iáján történt vasútépítési bevágásból Gaál I. mun-
kája (R. I. 67. p. 555.) az akkor felsmediterránnak vett sorozat két kép-

zdménye között is.

A fenti területtel kapcsolatos fejtegetéseihez járulnak az 1940. január

5-iki, földtani intézeti vitaesti eladásáról szóló összefoglaló közleményé-

nek (14.) egyes idevágó, vagy vonatkozó részletei, amelyek legnagyobb-

részével egyetértek. Így a bordeauxi medence oligocénjérl, meg az Antra-

cotheriunr-os szapári, zsilvölgyi ; az u. n. solzka rétegeknek a miocén

aquitánienbl való kizárásáról, slb. Szépen és világosan körvonalazta a

közismert, illetve tulajdonképen félreismert, sokat szerepl, közép- és nyu-

gateurópai miocén tengervályú, illetve összeköttetés igazi értelmét, mikor

kizárja belle a nyugatmediterráneusi aquitaniennel, st az alsó burdiga-

liennel való kapcsolatot is. (Megállapítása ennélfogva még inkább kell,

hogy álljon az oligocén képzdményekre!) Továbbá, mikor (13. p. 941. 1

§.) is arra az álláspontra helyezkedik, hogy : „bizonyos faunaelemek

megjelenését nemcsak a kor, hanem a fácies is határozza meg.“ Vagyis

különösen a kisebb, oszcillációs részleteken belül ez a dönt tényez.

Jól állapítja meg, hogy a miocénünknek a Rhone öböllel való össze-

függése csak a fels burdigalienre, tehát egy jóval kisebb egységesebb,

áttekinthetbb idszakra szorílkozhatik, ami már egészen más,- reálisabb

képet ad a kérdésnek, amely az egész miocénre alkalmazva (különösen

ha a szarmatát is hozzászámítottuk) nem egyéb volt mér, mint az ellent-

mondások halmaza. Igaz, hogy Janoschek legújabb, a bécsi medence

bels részeinek mélységbeli viszonyairól szóló, érdekes és fontos munkája

(17.) az idevágó további kutatások lényegét úgylátszik még feljebb, t. i.

a helvetienbe fogja már tolni, amely a dunántúli, mecseki, keleti alpesi

stb. észleleteknek is megfelel.

A fels oligocénre vonatkozó beosztásának lényege a középstampi-

kumba helyezett (eltérés M a j z o n-tól) foraminiferás agyagok felett, a

felsstampikumban partközeli és neritikus slirfácies képzdmények meg-

különböztetése (eltérés F e r e n c z i-tl I), ezek felett a magas, illetve eltér

faunájú ostreás-kavicsos képzdmények miocénba helyezése. Tehát „a

faunisztikusokkal és konkordanciásokkal" való értékelésbeli különbségek
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A mi felfogásbeli differenciánk lényege, amely bizonyos eltér kiindulási

alapokból ered (ezeket pedig még a gépeknél se lehet megszüntetni) na-

gyobb veszély nélkül közös nevezre hozható. Világosan és részletesen,

tárgyi adatokkal, mint igazán lényegesekkel és maradandókkal kell meg-

jelölni a dolgok mibenlétét. Az elnevezés és a rubrika oszlopaiba való

beosztás így már másodrend, jóformán szinonima kérdés lesz. Hiszen

nincs kizárva, st nagyon valószín, hogy a késbbi kutatók újabb ada-

taikra támaszkodva, még újabb és újabb magyarázatokat fognak adni s

így felfogásaink, mint annyi sok eldünké, úgyis csak múzeális emlékekké

lesznek.

Ezért pl. a diósjeni szlhegy K-i oldalán, a temet melletti Pota-

mides es rétegek alól kikerült faunának (7. p. 10.), melyet legtöbben a

felsoligocénbe vagyunk kénytelenek tenni, fedjénél fogva, a már tényleg,

vagyis közmegegyezéssel miocénbe tehet képzdmények nívójához való

közelsége miatt is a szóban forgó, határon álló rétegekhez való tartozása

kétségtelen. Ehhez hasonló, magas fekvés (az alsó helvétien kavicstaka-

rójához viszonyítva) és sok, magasabb miocénben is szerepl molluszka

formát tartalmazó rétegeket észlelt Gaál 1. (Rí. 67.) az 1908-iki, börzsöny-

aljai vasútépítés nagy bevágásaiból kikerült anyagokban. Ezeket ma az

összefüggésekbl folyólag jóval mélyebbre kell helyeznünk, épen úgy,

mint a tlük eltér fácies, de a horn-moltiakhoz (és bizonyos salgótarjáni

fáciesekhez) jobban hasonló, a diósjeni Kápolnahegy Ny-i tövében ha-

ladó országút árkában feltárt, Pecfen-eket és Oshed-kat bven tartalmazó

rétegeket. Mindezeket és a többi magasabbfekvés (bár itt az ers hiátu-

sok, illetve az ez id alatt mködött, erósiós lepusztulások nagyon meg-

nehezítik az egyszerbb számbavételt) faunisztikailag is. a miocénben

gyakori formákat tartalmazó rétegeket számbavéve talán sikerülni fog,

mint ilyen, legmagasabb, vagy legmélyebb szintet különválasztani, a mi

a lényeg. Az egyes formák, amelyekre így egymagukban, kiszakítva nem
nagyon célszer hivatkozni, mert olyan „vezérkövület" ízök van, holott

nagy a függleges elterjedésük, nagyon vitatható korúak. Mint pl. a Lae-

vicardium cingulatum G 1 d f., mely elssorban oligocén alak, hiszen már

Koenen. északnémel alsó oligocénjében (20.) is bven van, miért is a

francia Aquitánienre „jellemz
1

* voltához sok szó férhet. Az apró szénzsi-

nóros betelepülések pedig a nyugatnógrádi, magasabb fels oligocén kifej-

ldésekben igen .elterjedi fáciesképzdmények. (67a.) Az 1920-as évek nagy

szénkonjunktúrája alatt a becskei állomástól keletre lev, apró mellékvöl-

gyekben eszközölt, kisebb mélység kézi fúrásokban több helyen és több

egymás feletti szintben is, megtalálták ket — nem is szólva a szótoki és

kisecseti stb. „bányákról
11

(39. p. 171.). Másutt, DNy. felé az u. n. mélyebb

fels oligocén mulat fel jelents szénnyomokal a brakkos cyrénás fóciesek-

ben. Még mélyebb szintekbe helyezik a dunántúli, valóban mvelésre alkal-

mas fels oligocén szénlelepeket. Vagyis a szénnyomok nem sok súllyal

esnek latba a kor szempontjából. A Cserhát területén alig van olyan emelet,

amelyben gyengébb-ersebb szénképzdés ne volna. (39. p. 171— 176.)

Egyébként mugában a legtipikusabb kiscelli agyagban is (az újlaki tégla-
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gyór-éban) a foraminiferadús agyagok közöli vannak kisebb, néhány cm
vastagságú és igen magas kalóriájú szénlencse betelepülések.

A nyugatnógrádi, illetve a börzsönyaljai fels oligocén rétegsoroza-

tok egymásutánjának és méreteinek megnyugtatóbb megállapílhatása cél-

jából legalább egy-két rendes mélyfúrást kellene létesíteni, a tényleges

kiscelli agyagig, ha már az emlegetett régi nógrádi, szénkulató mélyfúrás

(melynek helyéi H o r u s i t z k ynek legalább sikerüli kikutatni és térké-

pén fixirozni) próbái úgy látszik teljesen elveszlek a tudomány számára,

így legels sorban Diósjenn, a község nyugati oldalán már a vitán felül

álló miocénben kezdve, hogy úgy lilhológiailag, mint paleontológiailag,

valamint a méretek tekintetében is ellenrizhetnénk az itt felbukkanó kép-

zdmények összefüggéseit és kifejldéseit. A szintén többször emlegetett

„földgáz" kérdés lényegére is feleletet adna e fúrás.

A közép és nyugalnógrádi, magasabb fels oligocén rétegek sósabb

viz fácieseinek molluszka formáival a legtöbb egyezést, - mór amennyire

az itt is és ott is elég gyengén megtartott, legtöbbször csak sima kbelek-

bl kivehet — a bellunói glauconitos homokkbl kikerült fossziliók mu-

tatnak, melyeket nemrégiben számos új faj, illetve változat bevezetésével

S. Venzo írt le. (Lásd 66. és az általa érintett, elég bséges irodalom.)

Kelet felé az északi Mátra lábával és a salgótarjáni szénferület egyes

részeivel, fként pedig a borsodi Bükk körzetével foglalkoznak S c h r é I e r

Z.-nak a fels oligocénre vonatkozólag is becses észleletei és megállapí-

tásai, amelyeket régebbi, borsodi munkái után újabban a „Nagybátonyi

monographióban" (53.) gyakorlatilag alkalmazott, majd pedig az 1 939- i k

i

vitaülésen elméletileg is kifejtett (54.).

Ezekben mór (a lényegtelen sinonim elnevezéseken kívül) csak egy

pontban van közlünk némi eltérés, t. i., hogy , úgy mint magam régeb-

ben (RÍ. 81., RÍ. 89.), az eggenburgi medence egyes, mélyebbszint fóci-

eseire emlékeztet faunákat, illetve pontosabban csak u. n. jellegzetes for-

mákat tartalmazó, magas helyzet fócieseket (a tereszlrikum alatt) s így

természetesen a velk kapcsolatos, felettük vagy köztük lev szinteket is,

az ket helyettesít fáciesvóllozatokal *— a miocén legaljára helyezi. Ve-

lük kezdi az u. n. alsó burdigólienjét, amelyet a másoknál szokásos aqui-

tánien név helyett használ.

A régi, klasszikus geológiai hagyományokon alapuló megállapítósok-

nál : a Suess és Fuchs féle (Rí. 11. és Rí. 39.) közkelet, de ersen

kombinativ és csak kevés pozitívum számbavételébl levont magyarázato-

kat tartva szem eltt — a párhuzamosításhoz elég volt néhány, u. n. vezér-

alak számbavétele, illetve egyezése. Ez természetesen ma már csak az

els, közelítéses megállapításra elég. A tényleges, részletes analízisnél a

lehetség határáig teljes paleontológiái képen kívül még számos egyéb,

geológiai tényezt kell számításba vennünk, amelyek nem egyszer ersen

megváltoztathatják, a fóciesek ersebben kidomborodó hatása révén nyert

els, esetleg téves megállapításainkat. Ezért sajnos még a fenti, magasabb

(vagy mélyebb) szintazonossóg se dönthet el a gyengébben-ersebben

hasonlító, u. n. vezérformókból, ami bizony igen ersen és gyorsan
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változó fácieseinkben. Ezeknél persze nem a közkelet, nehány sablonos

tan, illetve kézikönyvi példaszámba men fajelnevezésre, hanem a való-

ban észlelhet, sokféle átmenettel és változattal összekapcsolt, nem tipi-

kus kifejldésekre kell gondolnunk. Azonkívül az ersen variáló, ubiquista

alakok igen könnyen félrevezetik azt, aki könnyedén veszi a dolgot. Hozzá

még az u. n. magas helyzet sem elegend itt a megnyugtató szintezésre,

mert akkor pl. az egri faunát, illetve bezáró rétegeit feltétlenül fel kellene

tenni az ígyen conslruált miocénbe; holott összefüggése, összfaunájának

jellege ennek határozottan ellentmond. Pedig hát mégis csak ezek az iga-

zán döntk a helyzetnél : t. i. a tényleges alsó miocén eleji denudáliós

periódus szelektív hatásai, amelyeket jól láthatunk, de pontosabban nem
mérhetünk le, befolyásolják els sorban a kérdést.

F u c h s által annak idején alapul vett, eggenburgi medence rétegei-

nek ketté osztásánál nem a geológiai, nem is a faunisztikai, hanem csak

néhány alak, st mondhatni csak néhány név, azonosságára állapított

analógia, egy-két lelhelynél, a nélkül, hogy azokat környezetükkel együtt,

tüzetesen átvizsgálnók, stb., ma már elfogadhatatlan valami. Magának az

alsó miocénnek kettéosztása ellen nem lehet semmi kifogásunk, hiszen

ez csak természetes könnyítés a tájékozódásban. Annál inkább, mert ezt

a legilletékesebbek, a franciák, elfogadták és használják. Még az alkal-

mazott név tekintetében is (C o s s m a n n - P e y r o l). De hogy az meg-

felel szintjeik úgy idben, mint faunisztikailag ténylegesen az eggenburgi-

szinteknek felelnének, arra igazán nem vehetne mérget senki. Hiszen

Schaffer, aki munkatársaival együtt minden tekintetben feldolgozta az

eggenburgi medencét (RI1. 89., 134, 155, 197), sem tudta olt a Fuchs
féle emeleti beosztást nyugodt lélekkel alkalmazni. Megelégedett a régi

„Liegend“ és „Hangendschichten“ elnevezésekkel, amiket lehet észlelni,

de csak pár helyt. Legtöbbször t. i. csak a nem is olyan pontosan

megállapítható fekvréteg maradékai, roncsai sok elül fácies változat-

ban észlelhetk ott, minden közvetlenebb korjelz fekv és fedréteg nél-

kül. Modern szlratigráfiát, különösen döntt és állalénosíthatót erre ma
már igazán nem lehet építeni. Ezt észlelte B a r t k ó L. karlérsunk is,

amint írja (4.) nemrégiben végig tanulmányozva ezeket az inkább negatív

irányban fontos „locus classikusokat“. Az eggenburgi medence tehát leg-

jobb esetben, ha a fels egervölgyi és a vele. határos, sajóvölgyi részle-

teknél mutathat fel bizonyos analógiákat, ahol mint már itt is kiemeltem,

még a nyugat felé fellép, jelents lerreszlrikum ideje alatt is tengeri ki-

fejldésben történt a szedimenláció. Itt lehet és kell kimerít begyjtések-

kel és speciális megfigyelésekkel pontosabb faunisztikát kihozni, amely-

nek eredményeit azután a synchron szintek alapján át lehet vinni a salgó-

tarjáni, stb. területekre, viszont az onnét kikerült, sok gerinces maradvány

és rengeteg filopaleontologiai lelet a kérdést tovább is fejleszthetnék.

Egyébként egy-két kivételtl eltekintve a salgótarjáni s a vele határos te-

rületekrl is hiányzanak még a tényleges feldolgozhalás követelményeinek

minden tekintetben megfelel begyjtés sorozatok. A jelzett kivételeket

Harmat I. ny. bányaigazgató úr kiváló ügybuzgalmának köszönhetjük.
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Természetesen ezeknél is szükség lesz egyik-másik nehezebben koverzól-

lialó alak, vagy csoport feldolgozásánál a további speciális gyjt munkára.

Az eddigi néhány formára vonatkozó, régi meghatározásokat is fel-

tétlenül revideálni kell, mert pl. az els pillantásra nyilvánvaló, hogy a

salgótarjáni Pederi praescabriasculus-oU és a mogyoródiak, slb. nem ugyan-

azok. Hogy és mikép egyezzenek akkor a Rhone völgyi típussal ? Ezért

volt kénytelen S c h r é t e r már az egervölgyi, igen elterjedt, jellegzetes

Pederi - 1 egy ma is él. ubiquisla faj új varielásának megtenni (RII. 231.

p. 381.). Már csak ezért sem lehetnek ténylegesen perdöntk a régi ada-

tok — csak úgy, egyszeren átvéve.

Visszatérve azonban a magas fels oligocénre vonatkozó differenci-

ánk lényegére, fel kell említenem, hogy az 1926-iki munkámban (35b I. p.

307.) érintettem az itt észlelhet, kb. 60—70 m-es sorozatot, 11 illetve an-

nak pár, jobban feltárt és könnyebben begyüjthel, makrofaunás kifejl-

dését. Ezek azonban teljes analízisnek, még a legjobban kiaknázhatott

bocsár-lapujti, kásahegyi szelvény alapján készüllek is, elég csonkák vol-

tak. Ugyanis a természetes úton fel nem tárt részletekhez a régebben hasz-

nált, egyszer eszközeivel az észlel, illetve térképez geológus nem tu-

dott hozzáférni. Pedig a szelvénynek, illetve rétegsornak sokszor a felét-

hóromnegyedrészét kitev részletek bizony elég sok fontos és talán dön-

tbb anyagot is rejthetnek. Ezért legcélszerbb volna ezeket és hozzájuk

véve még a csákányházai Lingulá-s, stb. árkok rétegeit, illetve rétegsoro-

zatát ; a sok növénylenyomatot és Pederi praescabriusculus féleségeket is

tartalmazó 12 somoskit, továbbá a kazári és mélraszeleieket, a rappiakat,

a romhánypusztaiakat és ipolylarnóciakat a ma szokásos dlésirányban

hajtott, kiegészít bevágások, árkok révén tényleg és valósággal feltárni.

Akkor a konkrét, kézzelfoghatóan összefügg szelvényeken kívül az apró

kimosásoknál oly nehezen megállapítható, tényleges dlési viszonyokkal

is tisztába jöhetünk. Azonkívül, ahol kell, a megfelel mértékben alkalma-

zott, oldalas bevágások révén a tényleg megfelel, illetve tényleg elérhet

faunisztikai anyag begyjtését is elvégezhetjük.

Ez természetesen nem a legegyszerbb és legkönnyebb dolog, de

csak így lehet, a K o c h—L ö r e n t h e y iskola által nyomatékosan hang-

súlyozott és egyedül célravezet, „rétegrl-rétegre" való gyjtéseket végre-

hajtani, s az igazi, teljes analíziseket megcsinálni, amelyek nélkül volta-

képen itt mór a holt pontról el sem mozdulhat a kérdés.

A fels oligocén kifejldésére és tagolhatósóra nézve az északi Mát-

rában, ill. a Bükk vidékén Rozlozsnik (48.), Schréter (53, 55.),

Szentes (59.) és Majzon (31.) munkái alapján kaptunk számos, új

adatot és megvilágítást. Itt a tényleges középs oligocén, kiscelli anyag,

stb. rétegek felett, úgy mint Közép-Nógródban kimutatták a még meglehe-

11 Helyenkint ez persze nagyobb is lehet, míg másutt csak nyomokban észlel-

het; t. i. vagy ki sem fejldött, vagy az" itteni, „inframiocén“ denudátió lepusz-

tította.

12 Földvári budafoki elfordulásának tehát meg van itt az analógiája
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tsen foraminiferadús, agyagos felsoligocén bázist ; felette a homokos-

márgás slír tagokat, még feljebb a durva keresztrétegzéses, glaukonitos

homokk sorozatokat. A legfelsbb régiókban pedig a terresztrikum alatt

helyenkint ersen változatos fáciesekben kifejldött, kövülelesebb kifejl-

déseket, amelyek a vitatott alsómiocénhez volnának sorozandók. Termé-

szetesen a szintek vastagsága meglehetsen tág határok között ingadozik,

így equivalentiájukra nem igen lehet teljes mértékben támaszkodni ; de hát

mégis van valamelyes közelít alapunk.

Szentes fleg a magasabb szintekkel, elssorban azok genetikai

viszonyaival foglalkozik (59.). A mélyebb szinteknél különösen Majzon
végezte, intenzív foraminiferavizsgálatok (25,26,27.) fontosak, melyek alap-

ján a külsleg eléggé hasonló szintekben is tudunk megbízható tájékozó-

dást kapni. Persze nem a régi alapon : egy-két ú. n. vezérkövület alapján,

hanem a lehetség határáig teljes faunasorozatok révén. A magasabb szin-

tek foraminiferaszegénysége, st helyenként hiánya is elég jellemz, leg-

alább helyileg, bizonyos régiókban.

Bükkszék területéhez É.-felé csatlakozó, leleszi Tárná és A. Rima-

völgyi területen Jaskó munkája (18.) állapítja meg a viszonyokat. Itt is a

legfels ;
miocénbe átmen szint kivételével, megvan a három alsó szint.

A legfels tagokat valószínleg az erózió tarolta le. A terület közepét szin-

ldinálisszeren a tetemes vastagságban kifejldött, magas, glaukonitos ho-

mokk csoport foglalja el, amely azután nyugat télé a Tárná, Bárna és

Zagyva völgyekben — átcsapva az Ipolyvölgybe is, ers, regionális kiszé-

lesedést mutat.

A szorosabb értelemben vett, salgótarjáni területeken és a Karancs-

Sátoros, vulkáni feltörések által kiemelt, periklinálisos boltozata körül is

megvan úgylálszik, a négyes tagolhatóság : az I. agyagos-, II. slíres-, III.

glaukonitos- és IV. a legfels kövületgazdagabb, helyenkint miocénkép
faunaféleségeket tartalmazó tagokkal. Az alsó szinteket a nagy lakkolitok

jórészükben különböz mértékben metamorfizállák (Rí. 73. Rí. 81. 35b.).

így természetesen nehéz ket elválasztani egymástól és a középs oligo-

cén kiscelli agyagoktól. Tehát majd egyes, kevésbbé konlaktizált részletek

foraminifera-faunáinak vizsgálataiból várhatunk valamelyes eredményt. Le-

hetséges azonban, hogy csak távolabb (ahol már a kontakt metamorfózis

nem érvényesül) eszközölt fúrásokból lehet csupán alkalmas próbákat kapni.

A slíres szintek zöme bitumenszagú, homokköves betelepüléseket tartal-

maz és a rátelepül, ersen glaukonitos homokk-csoporttal együtt megle-

hets nagy változatosságban fejldött ki. A tényleges vastagságok itt nem
állapíthatók meg, mert a mélyfúrások a már jólismert szénhelyzeti viszo-

nyok között manapság csak ritkán hatolnak be néhány méternél mélyeb-

ben ezekbe a fekürétegekbe. Az apróbb, irracionális vállalkozások (ilye-

nek is ukadtuk idnként bven) pedig gépi berendezés nélkül, legfeljebb

60—80 méterig mehettek le, persze mindig „pont a szén felett" állva meg,

ahogy ezt a geológiában mérsékelten járatos, Szíri usz mester-féle szak-

értk állítani szokták. Az ígyen kihozott, 99 %-ban elkallódott próbákból

persze édeskevés hasznot húzhatott a geológia. A kiscelli agyag Vitális
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Sándor munkái szerint (60., 70.) egyedül Salgótarjántól K-re a Zagyva

községhez tartozó, Vízválasztói nagy elektromos centróle 1. számú, víznyer

mélyfúrásának alján volt megállapítható. Ellenben a rákövetkez, nagy

vastagságú fels oligocén sorozat 13 mélységi szintjeire nem adott a fúrás-

ban lényegesebb tagolhatóságot. Jóformán végesvégig ugyanaz volt.

Az innét délre es, szintén fkép glaukonilos homokkbl álló, Pé-

lervására—Salgótarján közti területei újabban S z e n t e s F. karlársunk ta-

nulmányozta (60.), aki rövid összefoglaló jelentésben emlékezeti meg csu-

pán róla, megígérve a területnek a „Magyar Tájak“-ban legközelebb meg-

jelenend, részletes leírását, mely jó részletes térképpel — nagyfontosságú

lesz e tájról.

Errefelé a legfelsbb, kövüleles szintek se igen észlelhetk. Csupán

keletebbre, Istenmezeje nyugati oldalán maradtak fenn, a szenes sapka

alatti völgyekben helyenkint 70—80 méter vastagságot is elérve ezek a job-

ban megmaradó Pecfen-eket, Ostreu-kat bvebben tartalmazó, magas szin-

tek. Vagyis a szép négyes tagolás e tájon — nem alkalmazható. A kifej-

ldés mindvégig (a negyedik rétegtl eltekintve) egyöntet. De hót az e féle

és egyéb különbségek és eltérések a geológiában nem oly ritkaságok.

Ezekhez a már jobban átkutatott (mert úgy mesterséges, mint termé-

szetes feltárások elég bven vannak bennük), részekhez csatlakozik É. felé

az lpolynyitra—Bolgárom —Fülek és Gömörsid vidéki terület, ahol megint

jobb tagoltság észlelhet. A glaukonilos, stb. csoport ugyan jelentsen el-

vékonyodik, a déli és délnyugati szomszédos régiókhoz képest. Rajta he-

lyenkint megmaradt, kövületes kifejldések is akadtak, mint Schwartz
R. írja (56.). Egyébként itt a miocén terresztrikum mór teljesen lepusztult.

Vagy talán helyenkint ki sem fejldött. A Bolgárom vidékén megkezdd,
slíres kifejldések fels padjai és pedig mint az ÉK-i homokbánya mu-
tatja, eléggé kövületdús, fleg nagy Pederi coineus-okat tartalmazó, ersen
bitumen tartalmú, pados homokkrétegek alakjában. Még tovább északra

Ipolynyitránál, az útszorosban a mélyebb slírtagok mór egészen sima, cse-

repesen töredez agyagos márgák alakjában lépnek fel. Ezeket — litholó-

giai kifejldésükbl és pór gyönge megtartású, pontosabban meg se hatá-

rozható kövület-formájuk hasonlóságából nem csoda, hogy a csak közelebbi

részletek átnézése alapján, az ottnangi slír papírformája, kövületnevei révén

helvetien slíreknek, tehát miocén szénfedknek nézték (R. I. 70., I. 80.). így

jött létre a nagy tudományos fontosságú mélyfúrás, illetve az érdekes, több

mint két évtizeden át mködött, 30 méteres vízoszlopot lövel, álgejzir féleség.

A gznyomás hajtotta fel, amely azután megcsökkent és az eruptiók foko-

zatosan elcsendesedve, végleg abbamaradtak.

A mélyebb szintekben az agyagos, fels oligocén tagok ottléte is

valószín. A középs oligocén kiscelli agyagnak is meg kell lennie, mint

az V i t á 1 i s István 1940. áprilisi, hidrológiai eladásomhoz fzött fel-

13 A II. sz. fúrás 52 1 '8 m-es íelsoligocénjébl és kezdpontjának 297'6 m ten-

gerszín feletti magassága, valamint EK felé a 4 hórás csapás iránynak megfelelen

a 480 m-es magasság — ahol a terresztrikum fellép — közt kiadódó, 180— 190

m-nyi szakaszból — a fels oligocén összvastagsága itt több mint 700 m-ben ál-

lapítható meg.



116 Noszky Jen dr.

szólalásából is kitnik. Neki ugyanis volt alkalma az eruptió által kido-

bált. kiiszapolt foraminiferákat is személyesen összeszedni a felszínen. És

selmeci, bányageológiai tanszéke annakidején a fúrás anyagából is kapott

egy sorozatot, amelyet valószínleg sikerült Sopronba átmenteni. Nagyon

kérnk érdemes kartársunkat, esetleg utódját, jó lenne, hogyha valamikép

ezt az anyagot vizsgálatra el tudnák keresni. T. i. itt — az északi régió

középs részén ez volna az egyetlen pozitívum a tipikus, középs oligo-

cén feküre nézve. Tovább É. felé ugyanis a losonci, kb. 300 m körül járó

mélyfúrások (árlézi kútak) anyagában — melyekbl keltét, 1914. július

28-án futólag átnézhettem még, az egész sorozat, le a bázist alkotó kristá-

lyos paláig, ersen homokos betelepülésekkel váltakozó agyagokból áll.

Nem egy szintben szenes törmelék volt elég bven. Az e féléket nem vár-

hatjuk a tipikus, illetve megszokott kiscelli agyagokban, amelyekre a tele-

pülésbl következtetni kellene. Viszont azonban partközeli kifejldésben, a

tényleges Vepor alján nagyon lehetséges a középs oligocénnek ilyesforma

fáciese. Még legjobban emlékeztet ez a sorozat a csomádi I. számú fúrás

alsó, 98 m-es szakaszáról közölt kifejldésekre (51. p. 194— 196.). A dönl
szót talán a foramimferákra való vizsgálat adná meg ebben a nagyfontos-

ságú kérdésben, ha sikerülne legalább az els, Maróczy Géza állal

1896—7-ben fúrk, városi kút fúráspróbáit megkapni a városházától. A cseh

éra által elpusztított, kél zománcozó gyár ártézi kútjának próbái már nem
igen fognak elkerülni.

A szóbanforgó rétegek fedjében Losoncapátfalvánál lev, nagyvas-

úti bevágásokban és dél felé pár téglagyárban agyagos és slíres fels oli-

gocén kifejldéseket találunk.

A magasabb szintekben Losonctól nyugatra a Tugár patak medré-

ben, a malom táján vékony palákon hasadozó, csillámdús homokos agyag-

padok vannak. A legfelsbb régiókban a sorozat tetején pedig ersen vál-

takozó, homokos és agyagos padok közt helyenkint apró oslreákal tar-

talmazó szintek. A meglehets ersen takart, alacsony területeken a pon-

tosabb összefüggések megállapíthatása végeit természetesen intenzívebb,

kutató feltárások létesítése volna célszer.

Losonctól DNy felé Nógrádpilis, Rapp, Mucsiny és Ipolytarnóc vidé-

kén a mélyebb szintek pár kisebb nyomán kívül.(Múlyadka) jóformán csak

a glaukonitos sorozat és annak fels, kövüleldús szintjei észlelhetk jól.

Ez utóbbiak helyenkint tetemes vastagságban és nagy fáciesváltozatban.

Ipolylarnócnál pl. a lerresztrikum alatt a Csapásvölgy középs részén alig

20 méterre a miocén térszínétl, slíres palás agyagok észlelhetk apró,

vékonyhéjú Tellina, Syndesmia, stb. félékkel, úgyhogy a régimódi slírnek

konstatálása itt is plauzibilis volt. Megjegyzend azonban, hogy a zöld

glaukonitos szemek ezekben a palákban helyenkint jókora betelepüléseket

alkotnak. A kövületes sl írek közé, illetve fölé települt az az érdekes, pór

deciméler vastagságú konglomerót pad (nagyobbacska kvarckavicsokal is

bven tartalmazva), melyet Szalai dolgozott fel (R. 1. 1 1 1.). Fölötte gyen-

gébb-ersebb kövülellarlalmú, meglehetsen homokos padok vannak, ame-

lyek Ipolytarnóctól É. felé (Kalonda, Rapp) ersen kivastagodnak és ezek-
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ben vannak az érdekes rappi, slb. kövüleles kifejldések, amelyekrl már
Kubinyi Ferenc is írt (R. I. 7.).

Az ipolylarnóci kövüleldús padok legmagasabb szintjében, közvetle-

nül a lerreszlrikus alsómiocén kavics (illetve ill konglomerátum) alatt van-

nak a nevezetes cépafogas rétegek (R. I. 60. R. I. 96. 35b.), amelyekben
jókora cipóforma — megütésnél bitumenszagol árasztó — konkréciók is

vannak. Az azóta rátelepített akácos a régente oly kiadós kövülelgyüjlést

itt most mór ersen megnehezíti. A molluszkók itt elég gyenge meglarlá-

súak, úgyhogy bellük keveset lehel csak kissé pontosabban meghatározni,

így a tényleges faunisztikai megállapítás (a geológiai helyzet a közvetlen

fedkben lev, teljes alsó miocén sorozat révén mór pontosan fixirozott) tu-

lajdonképpen még hátra van. Ebbe természetesen bele kell kapcsolni a

többi, idetartozó részek érdekes fóciesvóltozalait is. Egy még gazdagabb
cápafogas lelhelyet találtam 1909-ben egy, azóta meglehetsen elpusztult

homokbányában : Mucsinytól ÉK-re lev völgy alsó részében. Rapp vidé-

kén is sokhelyt akadnak cápafogak elszórtan, melyeknek természetesen

kevés sztratigráfiai jelentségük van ; csak paleontológiái érdekességek.

A salgótarjáni szénleriilethez D felé csatlakozik a nyugatmátrai fels-

oligocén település, mely a nagybátonyi mélyfúrás (kb. 260 m. tengerszín-

feletli magasságban kezddött) 400 métert elér, fels oligocén tagjából és

a felette lev rész 13 h-s 10°-os dlésében mérve 1500 m távon, a Berek

hegy 340 méteres nívójáig (ahol a miocén terresztrikum kezddik) 700

méter vastagságúnak jött ki. Ez mélyebb szintjeiben kissé agyagosabb ho-

mokk rétegekbl áll, de jobban tagolni ket a fúrási adatok szerint nem
lehet. Tehát itt is nagyjából egyenl kifejldés volt jóformán mindvégig,

akárcsak a Zagyva forrásvidékén, a Vízválasztói fúrásban. Felfelé (R. 11.

212. és 53.) durvább, keresztrétegzéses, sok helyt glaukonilos homokk-
csoport következik, amelyek felsbb padjaiban pór helyt észlelhetk az

oslreás fészkek betelepülései. Természetesen egyéb, agyagos-homokos, he-

lyenkint gyenge széncsíkos nyomok, illetve rétegek is vannak ebben a

nívóban.

J a s k ó már említett, részletes lithológiai és paleontológiái (melynek

kiegészítje újabban Méhes Gyula idevágó ostracodás mve (33.)), le-

írásokkal, földtörténeti fejtegetésekkel, st a képzdmény elterjedését is

feltüntet térképvázlattal is ellátott munkája (18.) adja meg az összekötte-

tést a sajóvölgyi területekkel, a Rima—Sajóvölgy felé. Itt, legalább is a nyu-

gati régiókban több helyt felismerhetk az agyagos, slíres és homokköves
szintek, mint Schréter (R. II. 231.) és Vadász (R. 11. 233.) kiváló

monográfiáiból kitnik. A f. oligozén vastagsági, átmeneti viszonyairól

a megfelel fúrások hiánya és a laposabb területek ersebb elfedettsége,

valamint szénfeküvolta miatt nagyon kevés adatunk van. És sajnos nem
is sokat várhatunk. Különösen most már, mikor az oligocénben ismeretesek

a slírek. A pogonypusztai fúrás (R. 11. 233. p., 403.) mélyebb tagjai talán

már a középoligocént is képviselhették, de hót sajnos ez az anyag is va-

lószínleg elkallódott. Mennyi ilyen nagyérték tudományos anyag, adat

veszett el, vagy pihen esetleg a véka alatt, a sok régi, geológus által át
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se nézett, úgynevezett praktikus fúrásokban, melyeket szénre, vízre csinál-

tak. Mert a sok, „praktikus'
1

ember édeskeveset tördött az — idegen

oldallal és megvetette a tudományos fúrásokat. Ezért még az ab ovo med-

dket is inkább számtalanszor megismételte, ámde „praktikus" elnevezés

alatt ! Holott már az els, rendes megvizsgálásából is megcsinálhatta volna

a mérleget. Ezzel hány tényleges települési viszony kérdése tisztázódhatott

volna még elttük is?

Kelet felé a Bükk tövén az irodalom felemlíti a Clavulina szabói

rétegeket. (R. I. 52.). A Bükk D-i alján, a tardi fúrásban pedig csak a kö-

zéps oligocén tagok vannak meg ; ellenben a fels oligocén rétegek tel-

jesen hiányzanak (25. p. 1026.). A Sajó északi oldalán ersen fejlettek a

slíres szintek, amelyek felsbb részeiben Alsószuhánál 1924-ben igen jó

megtartású, egészen a helvétien slírekéhez hasonló faunát találtam. Sima

Pecten-e két, Schizaster-ekét, vékonyhéjú, kisebb kagylók héjmaradványos

kbeleit stb. És pedig jóformán közvetlen a magasabb homokk rétegek

alatt lév településben.

Hasonló slíres és agyagos képzdmények vannak jórészt Losonc és

Rimaszombat közti részeken és TasnádiKubacskaA. szíves köz-

lése szerint innét keletre a Közép Sajóvölgy és Közép Rimavölgy közli

lapos, jórészben löszféleségekkel eltakart területeken is. A slíres kövülete-

ket különben már Böckh H. is közölte Csízrl (R. 1. 43.). A Gömörszepesi

Érchegység paleozoos, illetve triaszképzdményekbl álló, régi partja köze-

lében a közvetlenül rajok települ, alsó torlonien andezittufa- és breccsia

takarók feküjében 1939-ben legtöbbhelyl szintén slíres kifejldés szinteket

észleltem. Csak Perjésétl nyugatra, egy völgy mélyén találtam a slírek fe-

lett a losonci Tugár patakból említett, palás, agyagos homokkövekhez ha-

sonló kifejldést.

E vidék jórésze még megszállt terület, itt tehát majd részletesebb

vizsgálatokra lesz szükség. Rimaszombatban magéban csinállak ugyan

néhány, kisebb mélység fúrást, de ezek anyaga is jórészben elkallódott.

Elméletileg legérdekesebb volna a Veporaljai felsoligocén terüle-

tünk, ahol az oligocénnek kétségtelenül kiékeld, partközeli képzdmé-
nyei várhatók, de ezek sajnos ma még mind megszállt területek. Pár szel-

vényét ugyan bejártam 1914-ben (Poltár, Videfalva), illetve 1918-ban (Gács

vidéke), itt azonban jórészben csak fiatal hordalékkal ersen takart, lapos

feltárás nélküli részletek voltak, ahol egyszerbb eszközökkel nagyon ke-

veset lehetett látni. A térkép után ítélve a többi részlet zöme is valószí-

nleg ilyen. Ide tehát majd kisebb fúrásokra lenne szükség.

Pest- és Nógrád megyék határvidékein, a dunáninneni triász-eocén

röghegyek környezetét, köpönyegét alkotó oligocén képzdmények közt

elég érdekes, a távolabb es palócföldi részekétl, st a közelebbi, nyu-

gnlnógrádi (Börzsönyalja, Galgavölgy) területekétl eltér, felsoligocén

részletek is vannak (38, 41.). A kisebb-nagyobb diapir rögök körül felbuk-

kannak a kiscelliagyag képzdmények is (Romhány, Szendehely), ame-
lyek átmeneteit, illetve a felsoligocén agyagos bázist a fenti felbukkaná-

sokból kiinduló, anyaggyüjt aknácskákkal kell majd pontosabban meg-
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állapítani. A felsoligocén slíres kifejldések mint olyanok, errefelé elég

gyengén észlelhetk. A kifejldés zöme, mely a sok helyt észlelhet, de-

nudéciós hatások lévén ersebben feltárt részeken jól látható — egymás-

sal elég srn váltakozó agyag és homokk rétegekbl áll. Az agyagok-

ban elég sok a foraminifera (38 ), csakhogy a szokásos egyszerbb szilá-

lásos módszerrel az apróbb formák átcsúsznak a nyílásokon, úgy hogy

iszapolással revideálni kell a faunákat. Szendehelynél pedig sajátságos,

vékonyán palázódó, gyengén agyagos homokk kifejldések lépnek fel a

normális felsoligocén- és a bázist alkotó triász-alsóoligocén képzdmé-
nyek között, amelyekrl eddig nem sikerült eldönteni, hogy voltaképen

valami sajátságos, a középs oligocénhez tartozó képzdménnyel van-e

dolgunk, vagy pedig csak a fels oligocén — a hárshegyi homokk takaró-

val annak idején még jócskán elborított szigelfélének partközeli képzd-
ményével. A magasabb szintekbl — Nézsa vidéke többi képzdményei-
nek és egyéb geológiai viszonyainak kimerít leírásával, érdekes vegyes,

összeköt fauna leírását kaptuk a falutól ÉK-re — egy téglavet réteg-

sorozatában, (65.) Vendl Miklós munkájában.

Áttérve most már a szorosabb értelemben vett Dunavölgybe, a szent-

endre-visegrádi hegység K-i bázisán felbukkanó, idevágó képzdmény so-

rorozatunkkal Koch A. 1877-iki alapvet leírásai után (Rí. 27.) újabban

S z a I a i T. (Rí. 111), Lengyel E. (RI1. 210.), M a j z o n L. (23), W e i n

Gy. (71) és Méhes K. (34b.) munkái foglalkoztak. Méhes K. az északi

részletet tanulmányozta a Csódihegy vidékén, ahonnét a részlettérképen

és érdekes sematikus szelvényen kívül összesített, fels oligocén faunát

is közölt. »
S z a I a i-nak pomázi érdekes Galatochilus-os, kevert fauna elfordu-

lásával már elbb foglalkoztam. Ez a legvilágosabban mutatja, hogy az

egy-két kövülelfajra alapozott, kifejldési, pláne szintezési megállapítások,

milyen egymással homlokegyenest ellenkez eredményeket is produkál-

hatnának. Hiszen a szóban forgó kis, Helicidás betelepülést — az új felte-

vések (meg a fekü- és fedrétegek számba nem vétele) alapján legalább

3 szintbe lehetne beosztanunk. Egyúttal pedig egyszerre tengerinek, brak-

kosnak és szárazföldi eredetnek nyilvánítanunk. -

A fels oligocén mélyebb szintjeiben S zalai egyébként a slíres

kifejldésbl is talált elfordulást a Khegy DNy-i aljába vésett, kisebb

anyaggödörben. Azonban ennél nem állapítható meg pontosabban, az ösz-

szefüggéseknek intenzívebb, mesterséges feltárása nélkül, hogy tényleg a

vért, mély szintnek tartozéka, vagy csupán valami kisebb, helyi jelleg

fáciesképzdmény.

A fenti, két kutatási terület közötti részekrl Lengyel E.-nek pár

mesterséges feltárás adatait megrz „oligocén-miocén" szelvényén kívül 14

Majzon L. leányfalui (23.) munkája nyújt e kérdésnél fontos adatokat.

A mélyebb szintekbl a dunabogdányi réteg-, illetve mikrofauna soroza-

tokkal egy újabb munkája (24.) is foglalkozik. Ezeket és az újabban ész-

14 A szerz lényegében az eruptívumokkal foglalkozik.
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lel le, leányfalui-erdszéli feltárásnak — ers vet révén kiemelt, kiscelli agyag
elfordulása, amely felett remény van a fels oligocén agyagos és slíres

tagjainak fellelésére — aknázások révén az erdben, arra vallanak, hogy a

középnógrádi és heves-gömr-borsodi szép fels oligocén sorozat tagjaira,

ha kisebb vastagságú kifejldésekben is, számítani lehet.

M a j z o n leányfalui (23.) munkájában nagyon fontos az azóta mór
bedlt „Boldog tanyai" széntáró révén napvilágra jutott, sztratigráfiai és

tektonikai adatok pontos lerögzítése, valamint az, hogy bséges faunisztikai

adataiból jól kiviláglik a bizonyos, gyakran emlegetett formák „korjelz ér-

téke". T. i., hogy az Anómiá- ink, az A. ephippiurn és változatai, meg az

Ostreá- k (23. p. 12, 15, 18, 21, stb.) még ugyanazon fajokban is, bvebben
találhatók az oligocén rétegekben, mint a rájok konkordónsan települ

magasabb, egyesektl már miocénnek óhajtott rétegekben. Ez utóbbiakat,

továbbá az észlelt egyéb faunaelemeik révén is (sok Potamides és Cyrena)

nem legjobb — fejldésük azonossága alapján is — meghagyni az oligo-

cénben? Vagy bizonyos helyeken a brakkossóg perdöntinek tartott formák

összeférhetnek még a hangoztatott nagyszabású, általános alsó miocén ten-

geri transzgressziókkai is, ha hipotéziseink úgy kívánják? Az e félék mu-
tatják, hogy mennyire szükség van még a rendes induktív következtetések

tárgyilagos ellenrzésére is. Hát még a nagyon is csonka indukciókéra!?

A Szentendre vidéki faunákból ugyanis még sokkal kevésbbé lehet

kihozni faunisztikailag is a miocén jelleget, mint egyik-másik Salgótarján

vidéki, hasonló helyzet kifejldésbl, ahol a jóval kevesebb brakkos fá-

cies betelepülése nem csinál annyi zavart és nem igényelne annyi utána

keresési, mint itt. Persze legjobb v^a még most is az „anómiás homok"
alsó miocén voltának régi kényelmes álláspontjára helyezkedni ! Csakhogy

ez már a — rég múlté !

Ezekre a „gyengébb rokonságokat" mutató szintekre vonatkozólag

jól mondja Wein Gy. (71. p. 29.), hogy „a gyenge vertikális mozgásokra
is nagyon ersen reagáló, partközeli életterek a heteropikus és isopikus

fóciesek egész tömegét hozták itt létre, ennek tulajdonítható a sok zr-za-

zar. Természetesen nem csak itt. És ez a sok zr-zavar, az elbbiek fi-

gyelembevételével, legnagyobb részében megsznik.
Nagy érdeme Majzon kimerít és pontos leányfalui munkájának,

hogy erre az objektív adatokat, — dacára, hogy akkor még a magyará-

zatoknál bizonyos kényszerhatósok alatt a régi divatú formalistikumokon

nem léphetett keresztül, mégis elvitathatatlan tényekkel megadta.

Megvan egyébként, legalább a déli részeken, itt is a miocén. De nem
az aquitánien és burdigálien—mikroszkopikus szintekben, amelyek hol ter-

reszlrikumok (a salgótarjániak mintájára), hol pedig az „univerzális" nagy,

alsó miocén tengeri transzgreszió termékei ! Ez utóbbiakra pedig elegen-

dk a legkisebb megerltetéssel beszerezhet ostreós, vagy anomiós (még

a sp.-ekre való meghatározások nélkül is) „paleontológiái" (?) bizonyítékok?

Itt a llelvétien van meg a hatalmas alsó torlonien andesittelepek alól ki-

bukkanó, elég vékony (vagyis gyengébb, rövidebb idej tengeri elárasztás-

ban részesült már ez a terület), ámde változatos kifejldés, különösen

ers fócies különbségeket mulató képzdmények alakjában.
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A hclvétient egyébként finom, lufés homokos agyagok, homokok, kö-

vüleles konglomerátok, briozoás mészkövek, meg ti. S z ti 1 a i lalálla Jóvíz-

forrási (Dobravodai) úlbevágás grundi facies, Tudicla rusticuia -kban gaz-

dag és egyéb, pontosabban konslalálandó képzdmények alkotják.

Wein G y. Szentendre-vidéki munkájában (71) nagyon fontos a

többi közöli a már jelzett, pompás Hunkavölgyi — Iranszpoziciós szelvénye,

amelyben jól látni, hogy az édesvízi rélegecskék felelt még vagy 30 m-es

jellegzetes, felsoligocén lélegsorozal van; fleg brakkos cyrénás agyagos-

homok fáciesben kifejldve. Ámde benne durvább szem, tengeri betele-

pülések is vannak, megfelel faunákkal. Ezt a szelvényt nagyon tanulsá-

gos volna különben részletes leírással leközölni. Egyrészt, mert két, nagy-

jából párhuzamos mély útnak adataiból van összeállítva, amelybl az

északi részlet, ahol a vékony édesvízi rétegek voltak, homokos törmelék-

kel rendszerint annyira elfödött, hogy mesterséges bevágás nélkül most mit

se látni belle. Nekem is Majzon L. kartárs volt szíves megmutatni a

helyét. Másrészt a szelvénynek felfelé folytatáséban a megfelel, mester-

séges kis bevágások révén, az elég közel lev andezittakarókig, pontosan

ki lehetne hozni méreteivel és kifejldési árnyalataival az ottlév, elég vál-

tozatos helvécien sorozatot. Esetleg az elválasztó határt is. (Egyébként az

északi mély út, a terresztrikum felelt megsznik és a laposabb részen rend-

szerint mi sem látható.) A szelvény bázisán (ahol a két út összefut) esz-

közlend, kisebb fúrás pedig a mélyebben lev tagok kifejldésén kívül,

megadná az összvastagságot.

A hegység túlsó, esztergomi oldalán is megvannak a Várhegy röge

körül észlelhet, mélyebb agyagos tagon kívül 15 fleg a magasabb: az an-

dezitsapka maradékok szintjéhez közel lev Pectunculus- os, Potamide- ses,

Ostreá-s stb. kifejldés részek. De már a miocén teljesen kimarad. A
magasabb felsoligocén kifejldések vethorslokkal átcsapnak a Dunán is,

mint a helembai (R. 1. 32 ) és szobi (R, I. 46.), andezitlakarók alól kibuk-

kant kisebb, felsoligocén rögek mutatják.

Az átellenes pestvidéki területeken Majzon L. már említett mun-
kájából (24.) is fképen a nagyon változatos facies, magas fekvés tagok

tnnek ki. A munka az idevágó gazdag irodalmat részletesen közli. Ezek-

hez járultak legújabban Horusitzky F. (13 ), Rozlozsnik P. (49 .) és

Pávai Vájná F. (43.) gáz-, olaj- stb. kutatási jelentései, amelyekben

számos új adat egészíti ki a régebbi megállapításokat. Az íttlev, egyes

agyagos faciesek azonban, mint Majzon nyomatékosan kiemelte (24 . p.

1056.), nem tévesztendk össze az itt is meglev és foraminifera asszociá-

cióik révén jól felismerhet s különösen a már tárgyalt, ÉK-i középhegy-

ségi területrészeken meglehets elterjedés, legmélyebb (a kiscelli agyag-

ból való átmeneti) szintjével a fels oligocénnek. Mert a fentiek, mint meg-

állapította, a pectunculusos, stb. kifejldések felelt, alatt és között is meg-

vannak. E féle, homokk rétegekkel váltakozó, agyag kifejldésekkel lehel

14
Itt eldöntend még, hogy a kiscelli agyaggal, vagy a felsoligocén agya-

gos bázisához tartozó taggal van-e dolgunk.
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számolni EK. felé a határos pest- és nógrád megyei területek zömén is.

Földvári is közölt 1929-ben a hírneves törökbálinti Pectunculus obova-

tus-os lelhely fedjébl egy érdekes, Pleuiotoma-dú s agyag elfordulási

(R. II. 288. p. 37.).

A fels oligocén nézpontjából legfontosabb mélyfúrás a csomádi I.

számú (51. p. 188— 195.), amelyben a 459 m vastagságúnak észlelt kép-

zdményünkbl — bár nagyon egyveretnek látszik mindvégig — az alsó,

98 m-es szakasz felel meg legjobban az agyagos mélyszinlnek, a felette

lév, 361 m vastagságú rész pedig a magasabb tagoknak : jóformán egyez,
slíres homokos agyag kifejldésben.

Majzonnak itt tárgyalt és foraminifera tartalmuk tekintetében

részletesen áttanulmányozott képzdménycsoportjai tehát a következk : 1.

Mély agyagok, II. Homokos slíres agyagok és egy magasabb szintbe ösz-

szefoglalható, III—VlI-el jelzett, változatos fácies és ú. n. átmeneti kép-

zdmények. A legmagasabb szintekbl, a fedképzdményekbl gyér, le-

tarolt voltuknál, illetve az itt fellép, ers geológiai hiatusoknál fogva nem
igen lehet a megfelelket ma már kiválasztani. Ezek pusztultak le els-

sorban.

Érdekes és nagyfontosságú tény azonban, hogy az új városligeti kút

szelvényében (30., 64) a 346‘80— 659'70 m közt lev, összesen 233 m-es-

nek megállapított, felsoligocén sorozatban, amely tehát az északkeleti,

6—700 méteres kifejldésekhez képest igen vékony (vagyis az ers miocén

eleji eróziós lepusztítás hatásaira lehet, illetve kell elssorban gondolni),

nem sikerült a jelzett, ersebb lagolhatóságból mit sem kimutatni.

A pestvidéki felsoligocén kifejldéseket is új, eddig kevésbbé ismert

oldalukról világítják meg Méhes Gy. (33, 34.) Ostracoc/a-vizsgálalai. Az
észlelte faunából számos új, speciális forma is elkerült, amelyek megta-

lálása és összehasonlítása a többi, felsoligocén rétegeink megfelel for-

máival nagyon kívánatos volna. Egyúttal természetesen talált adatainak

pontos beillesztése a már körvonalazott szintekbe vagy fáciesekbe — a

geológia nézpontjából elengedhetetlen.

Legrégebbrl ismert felsoligocén elfordulásaink a tétényi fensík bá-

zisán levk, amelyekrl H o f m a n n (R. I. 31. b.), H a 1 a v á t s (R. I. 55.

R. I. 71), Kulcsár (R. I. 87.), Földvári (R. II. 288.) és Majzon
(24.) közöllek fontos faunisztikai és egyéb adatokat és megállapításokat ;

különösen a felsbb, kövületdús tagokra nézve. Itt igen jól észlelhetk a

vitatott „átmeneti" oligocén-miocén tagok, — ahogy Földvári találóan

jelölte. Különösen a régi, budafoki nagy kavicsfejtkben. Ezeket a vitatott

legalsóbb aquitanien, vagyis legmagasabb felsoligocénbe tartozó szinteket

a kereszthegyi árokban rendes, mesterséges feltárásokkal kiegészített, pon-

tos méretes szelvényekkel és összefüggéseiket lefelé (a kiscelli agyagig)

egy közepes mélység fúrással lehetne tisztázni — a végnélküli irodalmi

viták helyeit.

A tétényi fennsík északnyugati oldala felé azonban mér jóval elté-

rbb, t. i. nem az elbbi, kövületes fels tagokat észlelni, hanem a mé-

lyebb, agyagokkal váltakozó, homokos, szegényes faunájú és helyenkint
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(pl. Torbágy vidékén) kissé jobban meglartotl flóraelemeket is tartalmazó

rétegeket. Pátynál pedig homokos agyagok felbukkanása észlelhet. Ezek

közelebbi viszonyaira, illetve összefüggésére hiányzanak még a részlete-

sebb adataink, hiszen a kövüleldúsabb részletek fejtik ki rendszerint az

ersebb vonzó hatást a kutatásokban. Itt tényleges fúrás nélkül, amit a

közvetlenül rátelepül, transzgresszív, szarmata mészkövek alatt volna cél-

szer kezdeni, azért, hogy a teljes szelvényt megkaphassuk, nem igen le-

het boldogulni.

A törésekkel ersen tagolt, Solymár-vörösvári völgyelésben is észlel-

hetk a felsoligocénnek lilhologiailag magasabbnak látszó szintjei : véko-

nyabb-vaslagabb roncsokban; bár pontosabban nehezen állapíthatók meg.

Helyenkint persze meglehetnek a mélyebb szintek is, azonban ilt-olt el-

tér, szokatlanabb fáciesekben. így pl. Pesthidegkúl északkeleti oldalán, a

triász-eocén horszl perememelkedésein belül észleltünk 1924-ben S c h r é-

t e r-rel egy érdekes, agyagokba ágyazott, homokos-ostreás elfordulást ; egé-

szen elszigetelten, amely legjobban valamely középnógrádi magas oligocén

fácieshez hasonlítana. Helyzetileg azonban inkább valamilyen, sokkal mé-

lyebb oligocén szintnek felelhet meg, csakhogy elüt fáciesben. Tehát ezek-

nek részletes tanulmányozása érdekes eredményeket hozhatna ki.

Az esztergomi, illetve pontosabban Gerecse-alji szénterülelnek érde-

kes, ú. n. „fordított" fels oligocén rétegsorozata (R. 1. 104. slb.), amely fo-

raminiferás agyagokkal végzdik, érdekes, sok vitára alkalmat adott prob-

léma. Horusitzky F. felveti (18. p. 946—948.), hogy ez mélyebb szint-

nek kifejldése is lehet, mert formái között a megfelel fáciesekben meg-

vannak pl. a piemonti, liguriai, elszászi Rupélien bázisán lev alakok. A
revízió tényleg nagyon fontos volna, bár legalább is a középs és nyugati

részekre nézve V a d á s z-nak a számos mélyfúrás adatainak felhasználásá-

val készült, nagyfontosságú legújabb közleménye (63.) a vértesvidéki, stb.

oligocénrl igen ers fáciesellérésekrl tanúskodik, amely már a nyugati

Gerecsében is ersen érezteti hatását. Ez átmehet a keleti oldalra is. Ez a

terresztrikus, illetve több szintben is gyengébb, brakkvízi formák betele-

pülését mutató képzdmény kelet felé ki tudja meddig húzódik el. És ho-

gyan fejldtek ki a tengeri és a terresztrikus részek közti, átmeneti képzd-
mények. Itt egyébként a klasszikus, Pectunculus obovatusos faunáról szól

több közlemény, tehát az egyszer paleontológiái vizsgálatokra nem sza-

bad támaszkodnunk. Az érdekes jelenségnek a budai hegység felé való

kinyomozása s így fels oligocénünknek az ú. n. tipikus részeivel való

összefüggések jelzése — úgy látom — a legtöbb eredményei kecsegtetne

még Tinnyétl északkeletre, ahol igen szép, magas fels oligocén szintre

valló faunát találtunk Földvári és Szalai kartársakkal egy múzeumi
kirándulásunk alkalmából. Egyébként is ennek a vidéknek a régóta is-

mert, tanulmányozott s feltárt szénterülettel határos részein újabban sok

fúrásról értesít Vitális István munkája (67.). Ezek próbái bizonyára

igen fontos eredményeket adnának ki, úgy az átmenetek, mint a kifejl-

dések és a szintvastagságok tekintetében.

A meglehetsen sokat vitatott, középbakonyi felsoligocén elfordu-
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lásokra nézve úgy látszik már az elbbi, eltér fáciesek hatásaképen is

(Szápár, slb.), még elég kevés felhasználhatóbb, régies adatsorozatunk van

csupán. Hisz a régiek elssorban a tengeri kifejldésekkel foglalkoztak. Az
oligocén mélyebb szintjeire nézve telegdi Roth K. közölt fontos ada-

tokat (45.) a kisgyóni, stb. területekrl. A további határos és a feküben

lev egyéb harmadkori szintekre is kiterjeszkeden újabban Majzon L.

dolgozik ezekkel a makrofauniszlikailag elég szegényes (ezért nehéz a pár-

huzamosítás az ersebben tengeri jelleg fácieseknél is) agyagos-homokos

oligocén kifejldésekkel, mikrofaunisztikailag. Az eddig oligocénnek vett,

egyes részekre vonatkozólag máris kideríthette ; pl. Porvánál azok eocén

voltát.

A Bakonytól, illetve középhegységünktl délre és nyugatra, st észak

nyugatra is, nem ismerünk egyelre oligocén elfordulást, épen úgy, mint

a szorosabban vett keleti Alpokban és a Mecsekben.

Nagy probléma továbbá a sok boreális facies, bajor, kasseli for-

mákkal ers rokonságot mutató, idevágó faunáink kérdése, amelyek így

voltaképen teljesen elesnének a közvetlen kapcsolatuktól. Mert északkelet

felé a kárpáti homokk fáciesek révén nehéz valamit kihozni. Legjobban

az északnyugat felé való összeköttetés felelhetne meg a Morvaországban

észlelt slíres, stb, fels oligocén kifejldésnek, amit azonban a kisalföldi,

stb. tekintélyes mélységekre lesüllyedt részeken igen kemény dió lesz ki-

nyomozni. A Kisalföld északi-északnyugati peremén lev, eocén feletti mé-

lyebb szintek, — mint Andrussow D. cikke (1.) érdekes, bár kissé túl-

terhelt paleo-geográfiai vázlatával is — fleg a régi, magyar szerzk adatai

alapján kihozza — legjobban az alsómiocénbe volnának sorozhatok. Azon-

ban a nyitrabányai medencénél V í g h G y. által (R. I. 90.) közölt, nagy-

csótai faunuléban egyes fajok már a mélyebb szintekkel való rokonságra

is utalnak. Tehát majd ebben az irányban (a feküben) kellene a kutatáso-

kat végezni. Nagy kár ebbl a szempontból, hogy a magasabb miocénbe

tartozónak vett széntelepek kutatása, megfúrása nem követel a fenti réte-

gekben való munkát is. Egyébként ez részünkre most még megszállott

terület.

A magyar Középhegységben tehát az ersebb-gyengébb, helyi fácies-

különbségek melleit, legalább is a keleti és középs részeken többé-ke-

vésbbé érvényesül a bizonyos regresszív irányzat a felsoligocén folyamán,

amely azután az alsómiocénben a nyugati területeken észlelhet ers hia-

lusokban, vagy a kelet felé lassan elgyengül terreszlrikumban kulminál.

A Középhegység délnyugati részein azonban úgy látszik, már meglehet-

sen eltér kifejldésekkel kell számolnunk.

Nehezebb probléma az északi-északkeleti részeken lev fliss, azaz

kárpáti, illetve magúiéi homokk fáciesben kifejldött, felsoligocén réte-

gek felismerése és esetleges taglalása. A régi geológusok, P o s e w i t z T.

idevágó mórmarosi, ungi, valamint szepes-sórosi felvételei (47. a., 47. b.,

47. c., slb.) aránylag kevés jellegzetesebb makrofauna formát hoztak eddig

napfényre. A Hazslinszky felfedezte, radócsi flóra (44.), amelyet

Staub M. (59. b.)« a zsilvölgyivel vet össze, fog talán e tekintetben is
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jobb kiindulási alapot szolgáltaim. És pedig a L e g á n y i által begyjtött,

hatalmas egri flóra alapul vételével, amelyhez — a szükséges ersebb ki-

egészítés céljából — ma egyedül tudunk hozzáférni.

A Branyiszkó és Magastálra között a dlésviszonyok adta plustól el-

tekintve — legalább 7—800 m vastagságú a magurai homokk sorozat

a Poprádnak palocsai kanyarulata (488 m) és az Ihla csúcsa (1248 m) kö-

zölt mérve. A magurai homokk elég egyhangú, agyagpalák és lazább-

keményebb muskovitos homokkpadok váltakozásából álló képzdmény,
amelyben számos szintben vannak vékony szénlencsécskék és növénytör-

melékes rétegfelületek. Az utóbbiakra vonatkozólag Bányai J. újabb

munkájában (2.) találunk egy nagyon találó, népies elnevezést : a „szecska-

k" alakjában. Számos helyt mangános beágyazás, teleplelér-féle is észlel-

het benne, amelyek azonban már kimutalhatólag utólagos képzdmények.
Gyengébb megtartású makrofaunákat a szélekrl : a Tarcavölgybl (44c.)

és Igló (44a.) melll említenek, továbbá a Polanchí alagútból (44b ). Szép

megtartású, különösen egyedszámban gazdag, Pectunculus obovatus-os fá-

cies képzdményeinkkel rokon faunaelemeket gyjtött Szepesolaszi vidé-

kérl 1910-ben néhai Baradlai Bertalan. E fauna már egészen a kö-

zéphegységi fáciesre emlékeztet. Egyébként Szepes és Liptóban a Lutetien,

Bartonien, Ludier., stb. rétegekben is bven vannak e féle, nem fliss fá-

cies képzdmények. Vagyis a probléma itt ezekkel is komplikálódik, de

egyúttal reményt nyújt az összehasonlítások lehetségeire.

Legújabban az északkeleti Kárpátokban folynak a M. Kir. Földtani

Intézet ezirányú vizsgálatai is. Majzon L.-nek a Fels Tisza és Tarac-

völgyi képzdményekrl szóló közleménye — fleg mikropaleontológiai

adatokkal az Évkönyv legközelebbi füzeteiben esedékes. így lesz bizonyos

adatunk, illetve alapunk a kérdésnek legalább ebbl az irányból való

megfo&hatására, aminek különösen a praktikus szempontból elsrangú fon-

tossága lesz. Természetesen a tudományos szempontból is.

A délkeleti Kárpátok fliss zónája, melynek paleobotanikai viszonyai-

ról Bányai J. közölt újabban (2.) rövid áttekintést, valószínleg szintén

tartalmaz felsoligocén tagokat. Ezeknél talán a moldvai és havasalföldi

részeken lev, fúrások által már ersebben átkutatott képzdmények föld-

tani viszonyaiból is lehet majd némi összehasonlítási adatokat kapni.

A szorosan vett Erdélyi medence felsoligocénjébl a kisebb-nagyobb,

többnyire ersen helyi jelleget mutató maradékok (Csáklya, Sárborbánd és

a sokat vitatott, nagyfontosságú Zsilvölgyi medence kifejldése, stb.) saj-

nos odaát vannak a román megszállás alatt és így még nincs lehetsé-

günk arra, hogy érdemben lehessen velük tovább foglalkoznunk. Ellenben

Északnyugaton nagyobb összefügg, normálisabb részek, Kolozs-, Szolnok-

Doboka-, Szilágy- és Beszterce-Naszód vármegye területén levk visszake-

rültek már. Ezekkel régebben Koch A. (R. 1. 41.) és Hofmann K.

(11.) munkái foglalkoztak; részben összefoglalóan. Koch Antal nagy,

erdélyi mvében, mely hazai földünk sztratigráfiájának legkiválóbb alko-

tása, megállapítja a Bihar hegytömb és a Meszes vonulat által bezárt te-

rület fels oligocénjére nézve, hogy itt 4, jól elkülöníthet szint észlelhet.
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Ezek alulról felfelé haladva a következk: 1. forgácskúti, 11. fellegvári, 111.

zsombori, IV. pusztaszentmihályi rétegek. Ezek a szintek tetemes vastag-

ságú kifejldésüknél fogva is, hiszen mind a 100 méteren felül vannak, a

mai fogalmaink szerint már egész nyugodtan emeletszámba volnának ve-

hetk. Lényegükre nézve többé-kevésbé félsósvízi, gyengébb-ersebb sze-

nes és édesvízi betelepüléseket (a II-nél, Corbulá - i alapján valamivel er-
sebb tengeri ingressiót) tartalmazó kifejldések. Még a legjobban, ha nem
is a részletekre nézve, hanem csak úgy általánosságban a bajor oligocén

molasse-al mutatnak egyezést. (72. R. I. 93.) A magyar középhegységben

pedig a szentendre-visegrádi elfordúlások egyik-másikával, legalább is az

ismertebb felsbb szintekben.

Egészen elüt kifejldésekkel találkozunk, hozzá látszólag ugyanab-

ban- a régióban, az alig 30—40 km-re lev, É-i öblözetperem rétegeinél :

az Egyesült Szamos és Lápos folyók völgyeiben. Ezeknél úgy a fauniszti-

kai, mint az egyébb hasonlóság teljesen hiányzik. Hofmann K. vizsgá-

latai szerint (11.) itt a fels oligocén 4, egymástól többé-kevésbé elüt fá-

ciesben (az eredeti értelmet véve) fejldött ki, amelyek az utolsó kivételé-

vel meglehetsen sósviziek. Ezek: 1. a mélyebb vízi, mely makrofauna

tekintetében, legalább is a leközölt formák alapján, a középhegységi tipikus

kiscelli agyagjainkkal mutat egyezést; 2. a partközeli — a törökbálinti,

illetve kasseli formákat tartalmazó, 3. az elbbi kettt áthidaló fácies ré-

gió, — végül kelet felé a 4-ik : a csak gyönge és rossz megtartású kövü-

letnyomokat tartalmazó kavicsos, konglomerátos, fleg terresztrikus régió.

Ezekbl, korra nézve elssorban, de egyúttal összefüggésére nézve

is különösen az els szorul ersebb revízióra. De általában is össze kell

egyeztetni ket egymással és a szomszéd déli területek fels oligocén kép-

zdményeivel, kikeresvén elssorban az érintkez, átmeneti részeket, hogy

nem lehetne-e bennök mégis valamelyes taglalást eszközölni, amely az

összeegyeztetéseket megkönnyítené.

A múlt évi összefoglaló térképvázlatomban (40. p. 28.) megkíséreltem

hazai földünk fels oligocén tengerének elterjedésérl (az idszak közepe

táján, amelyrl a legtöbb összehasonlításra alkalmas anyagunk, ill. ada-

tunk van) egy kis összeállítást bemutatni. Ebben sajnos több helyt a fel-

tételezett összefüggés: pl. Miskolc és Kassa-Eperjes vidéke közt; tehát ÉK.

felé — még minden alátámasztás nélküli. Hasonlóképen az az erdélyi

medence szélein felbukkanó, kisebb részletek közt, hogy az egész meden-

cerész alatt meglett volna. De máskép nem igen lehet elképzelni az ösz-

szeköttetéseket. Ezeknél tehát sok változás lehetséges ; elssorban a rész-

letekre nézve.

Ha azonban az egész oligocén korszakot akarjuk egy képben fel-

tüntetni, ahogy egyes kézi, illetve tankönyvek szokták, ebbe már annyi

ellentétes adat kerül bele, hogy az egész csupa ellentmondásból áll. Vagyis

sokkal kisebb idegységekre, az emeleteknél semmieselre nem nagyob-

bakra kell, illetve lehet a speciálistáknak ezeket a tényleg felhasználható,

ilyesféle összefoglalásokat korlátozniok (Persze elbb a szigorú sztratigrá-

fiui revízió szükséges.) Ábrázolásaiknál pedig minél nagyobb méret és
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részletesebb térképet kell használniok, hogy azokon a felmerül új adatok

és változások könnyszerrel azonnal keresztülvihetk legyenek.

Magyarföldi ismertebb és tagolhatóbb, fels oligocén elfordulásainkat

a mellékelt táblázatos kimutatásban próbáltam bizonyos helyi összefüggé-

seket mutató sorrendben bemutatni.

Mór ez a táblázat is mutatja, dacára hogy belle a flissnek tagjai

és az apróbb helyi kifejldések, illetve maradékok hiányzanak, hogy hazai

fels oligocén képzdményeinket sem lehet egy kalap aló fogni. Nagyon
különböz fácies viszonyok voltak az egyes helyeken és ezek nyomták ró

bélyegüket els sorban a képzdményekre ; és pedig nem csupán a kisebb

árnyalatokban, hanem a nagyobb összefüggésekben is. Ezért találunk any-

nyi, egymástól meglehetsen eltér kifejldést, amelyek sokszor legalább

látszólag (mert nem tudjuk a különböz, akadályozó tényezk miatt a fo-

lyamatokat pontosabban követni) hirtelen lépnek fel egymás mellett.

Ámde ez így van másutt is, és az egyéb képzdményeknél is. Ezért

nem lehet a régi módon bizonyos, csonka következtetéseken alapuló, sab-

lonos megállapítósokat alkalmazni, illetve ezeket ráoklrojálni, általánosíta-

ni mindenre. Viszont a jelzett, ers változatosságok révén tudunk egy

kissé mélyebb bepillantásokat is vetni a régmúlt idk történetének valósá-

gos részleteibe. Ezek révén lehet következtetni a tényleges paleogeografiai

viszonyokra. Mégpedig nemcsak az általában alkalmazni szokottakra :

hogy hol volt a tenger, amit pedig — az eróziós hatásoknak, stb. ponto-

sabb számba nem vevése miatt, rendszerint a legersebben elszoktunk

torzítani, hanem egyéb, jobban kinyomozható részletekre is. (Mélységi,

éghajlati, stb. viszonyok.)

Ami most már a tényleges felosztást, — ahogy a régiek mondották,

taglalást illeti — az ilyen hatalmas, 7—800 m-t is elér rétegcsoporton

belül, mint a mi magyar fels oligocénünk, ez nemcsak hogy lehetséges,

hanem egyenesen elengedhetetlen már, hogy e réven bizonyos mértékben

tájékozódni tudjunk benne. Már pedig minden sztratigráfiai beosztásnak

(egyébként is minden logikus divíziónak) ez az igazi lényege. Hogy mily

nagy szükség van erre, azt a sok összeütközés, zavar félreértés, félrema-

gyarázhatóság mutatja, amely csak a mi szk körünkben is megvan nála.

Ami pl. a juránál már régóta hatásosan kiküszöböldött ; a részletes, eme-

letekre való bséges tagoltsága révén. Pedig a jura korszak egymaga tel-

jes egészében a legtöbb helyt, (például a sváb, vagy angol típusánál) alig

éri el a mi itt szóbanforgó, harmadrésznyi korszakunk vastagságát. Hiszen

C. W. Schmidt (51b,) adatai szerint a tipikus liász csak 70—120 m;
a dogger 150 m

; a maim pedig ha 3—400 m-t ér el. (Emeleteinél pedig

nem egyszer csak pár méteres vastagságokkal lehet számolni.) Vagyis az

összehasonlítás egyáltalában nem kedvez oligocénünknek, még kevésbé

oligocén részletünknek, st ellenkezleg. Igaz hogy a mi juránk pl. a Me-

csekben, Vadász E. megállapításai szerint eléri a 3000 m vastagságot is I

Az alkorszakot (a III. geológiai felosztási kategória) manapság eme-

letekre szokás tagolni a sztratigráfiában. Az egész oligocénnek azonban

eddigi emeletei, illetve emeleti elnevezés nevei : a ligurien-rupelien-cattien
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(illetve ezek szép számú sinonimái) vollaképen csak az alkorszakoknak

lóról leszállított, emeletekké lefokozott elnevezései. Vagyis formailag sem
tarthatók fel, mert az nem felosztás, ha ugyanaz marad meg. Nem is szól-

va a tárgyi lehetetlenségekrl és összeegyeztethetetlenségekrl, hogy egy

pár méteres réteggel képviselt képzdményke teljes képzdési, tehát logi-

kai equivalense lehessen egy-egy ezer méter körül járó, óriási idt jelent,

nagyváltozatosságú rétegsorozatnak. Az utóbbiakat bizony szét kell tagol-

ni. Amennyiben ez még nem történt meg náluk, vagy nem helyesen : a

tárgyi és formai követelményeknek megfelelen, úgy amennyiben van rá

elfogadható tárgyi alapunk, ezt mi magyarok is megtehetjük : proponálha-

tunk rájuk a mi földünkrl vett, helyneves elnevezést, ahogy rendszerint

szokták.

Az összes oligocén, illetve fels oligocén képzdményeknek viszo-

nyait figyelembe venni és azokból valami egységes, mindegyikre ráill

Prokrustes ágyakba bele préselni akarni a részeket — mer lehetetlen-

ség. De hát az angol, illetve walesi szilur ma is használatos beosztása és

érdekes nyelvfacsaró, dupla 1-es ó-kelta elnevezései, meg jóformán semmi

más vidékhez nem is hasonlító kifejldési viszonyai még sem lehetnek

akadályok arra, hogy Murchison neveit ne fogadjuk el és ne hasz-

náljuk. Legalább is az alapvet párhuzamosításnál. Még ott is ahol, mint

pl. a bohémiai szilurnái sokkal jellegzetesebbet és változatosabbat írt le

Barrande nagy munkája; egész más beosztással és elnevezésekkel. A
helyi beosztás jól felhasználható — csak a szükséges párhuzamosítása

meglegyen — a rendszerint prioritásos alapon elfogadott általános beosz-

tással. T. i. így a megfelel differentiák is jól érzékellelhetk.

Minden rationális felosztás jó és elfogadható és többé-kevésbé pár-

huzamosítható a többi, lényegében helyesen keresztül vittel, ha a megfele-

l idt szem eltt tartja. Mert itt mégis az id tényez a legfontosabb, da-

cára, hogy az „emeletnél," mint a név mutatja, eredetileg a térbeliség, a

helyzet — domborodott ki. De az idbeli történés vezeti mégis csak gon-

dolkodásunkat és a sztratigrafiát. Az id a leghatalmasabb konstans vala-

mi a történéssel kapcsolatban. Még akkor is, ha ennek mozzanatait az

igen ers változatosságú fácies képzdmények révén vagyunk is kénytele-

nek megállapítani, amelyek a rendszerint számba venni kényszerült, pale-

ontológiái alapon véve — igen-igen heterogének ; úgy hogy nem egyszer

bennük egyetlen közös forma sincs az összehasonlíthatásra. Pl. a délafri-

kai konglomerátok — és az euráziai Téthys képzdménysorozatok közt, de

mégis kénytelenek vagyunk nálunk is valahogy bizonyos egyidejségeket

megállapítani. Ha ez a megállapítás bizonyos mértékben sántikál is, az

se baj ; az idk folyamán lassankint mégis csak kicsiszolódik valamelyest.

Ami fels oligocénünknél is ez az eset. Ki kell választanunk a leg-

tagolhalóbb, legjellemzbb helyeket, illetve képzdményeket és az utóbbi-

akat — a megfelel analízis révén párhuzamba kell állítani. Így okkal-mód-

dal, a kevésbé eltér, vagyis átmeneti kifejldések segítségével a többieket

is (az eltérés és a helyzet megjelölésével) bizonyos mértékben be lehet

osztani a fent körvonalazott elvek alapján létesített fiókokba. Itt speciáli-
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san — emeletekbe. Hogy ez az els lépéseknél nem fog a legjobban si-

kerülni, azzal számolni lehel. De mégis meg kell lenni az els lépést, meri

különben maradunk a — semminél, vagy a réginél, amely pedig úgy tár-

gyi, mini formai tekintetben már használhatatlan a tájékozódásra.

A fenti követelményeknek megfelel lehetség megvan úgy látom

nálunk a középs oligocénre is, tehát a vele foglalkozó specialistáinknak,

elssorban azoknak, akik nagyobb kiterjedésben és teljesebb, összefügg

rélegsorozalok számbavételével (fedk és fekvk is) foglalkozhattak vele,

meg kell indítani a pionír munkát ebben a tekintetben is. Hogy pedig azt

nem fogja mindenki osztatlan helyesléssel fogadni, annak nem szabad

senkii elriasztani az elindulástól, A „de gustibus" évezredek óta ismert el-

ve már az emberek vele születeti tulajdonsága. Azonkívül az „ellentmon-

dás a természettudományokban. így a miénkben is, mint már érintettem, a

leghatásosabb sarkaló er. erjeszt kovász, amely nem engedi a mozdu-

latlanság kátyúiban megragadni a haladást.

Fels oligocénünket tehát az elbbiekben körvonalazott eredmények

figyelembe vételével 4 tagra, illetve emeletre lehet osztani. Ez a 4 tag a

Magyar Középhegység zömén ha nem is mindenütt és nem is egyenl
mértékben (eltekintve a kisebb-nagyobb, helyi fáciesektl — és a délnyu-

gati részeken az egész régióra terjedleg) megvan. Így a Közép-Ipoly völgy-

ben, a dunai szakaszon, a Zagyva, Tárná, Eger. Rima, Sajó völgyekben.

A négyes tagolás, amelyhez kérjük a speciális érdekldés kartársak hoz-

zájárulását, illetve hozzászólását, tehát egy hosszú fejldési, illetleg mun-
ka folyamatnak ez id szerinti eredménye. Ennél csak azt kívánom meg-

jegyezni, hogy a legfels, sokat vitatott (mert legjobban megismerhetett !)

középnógrádi, stb. tagokat nem tudnám semmiképen sem kiszakítani ter-

mészetes összefüggésükbl a fels oligocénbl. Ezért vagyok kénytelen olt-

hagyásuk s a legmagasabb (így tehát természetes, hogy átmeneti lesz) fel-

s oligocén emeletbe helyezésük mellett lándzsát törni. Bennök különösen

sok az árnyalatokban is ers, gyorsan megváltozó fácies különbség ; úgy

faunisztikai, mint lilhológiai tekintetben. Ezért oly nehéz, helyenkint egye-

nesen lehetetlen nem csak a térképen való elválasztásuk, illetve kijelölé-

sük ; hanem sokszor még a párhuzamosításuk is, nem egyszer egészen

közeli equivalensükkel, akár faunistikai, akár egyébb, geológiai alapon.

De hát az ilyesfélékkel a többi szinteknél is számolni kell, mint ahogy

nincsen egyetlen oly kisebb, ténylegesen megfogható emeleti’egység se, pe-

dig a geológusnak valójában csak ezzel lehet és kell voltaképen foglal-

koznia, amelyre az általános egyformaságot rá lehetne húzni. Hiszen egy-

séges arculata még a kihaltnak mondott Holdnak sincs, akkor hogy lehet-

ne — az él és fejld Földnél ilyet várni a legkülönbözbb, legválto-

zatosabb viszonyok közt.

A szóban forgó 4 szint, illetve emelet volna tehát alulról felfelé me-

n sorrendben : 1. Az agyagos, 11. A slíres, 111. A homokköves és IV. Az
átmeneti, kövületdús csoport. Kifejldésük — vastagságánál fogva alaposan

emelet jellegük lévén — kell, hogy emelet nevet is kapjanak. Ez az ál-

talános szokás szerint az els, típusosnak vehet elfordulás nevébl ala-
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kítandó. így hát az elsre Kkútien-t (H a n t k e n) vagy Szécsényien-t

(M a j z o n) kellene. A másodikra Kishartyánien-t, Felfaluien-t ; a harma-

dikra Istenmezejeient vagy Mátraszeleien-t ; a negyedikre vagy Nagybáto-

nyien-t, Karancsaljien-t, stb. stb. És pedig jóformán egyenl joggal.

Azonban még sem szükséges perdönt párbajt vívni az érdekeltek-

nek, mert a prioritás elve szerint a négyes beosztású fels oligocénnek

megvannak már majd ötven éve a jó, magyaros hangzású elnevezései.

Halhatatlan mesterünk erdélyi mvében (Rí. 41. p. 322—345). Bárha

ezeket szokásos szerénységébl nem is ruházta volt fel még emelet

ranggal ; csak rétegeknek jelölvén meg. Ezek azonban minden tekintetben

megfelelnek az emelet jellegének.

Koch Antal prioritása tehát nemcsak a középhegységi gordiusi

csomóinkat oldja meg közmegnyugvásra, hanem okkal-móddal, úgy a töb

bi hazai és középeurópai ersebben fejlett sorozatnál is lehet alkalmazni

a négy emeletre való beosztást. így pl. a bajorra. Ahol pedig a kifejldés

emeleteken át nem változott ; ott összevonva — több emeletbe helyezhetjük

be az egész kifejldést, mint nálunk is pl. a jelzett vízválasztói fúrás (68,

70.) rétegeinél, vagy a balassagyarmatinál. (32.) A túlvékony budapestinél

azonban (30, 64), még egy-két környezetbeli vastagsági és felépítési, stb.

eredményre volna szükség, hogy biztosabb támasztó pontot kaphassunk

arra, hogy voltaképen minek kell tulajdonítani azt itt észlelt gyenge és ta-

golatlan kifejldést, mikor az utóbbira nézve a közelben számos ellenkez

adatunk van.

Vagyis az e féle beosztási általánosítás lényegében nem jár különö-

sebb nehézségekkel. Különösen ha sikerülni fog a kárpáti fliss-einknél a

szépen megindult mikropaleontológiai vizsgálati alapokon bizonyos beosz-

tási eredményeket kihozhatni, amelyek révén azután az eleddig bizony

igen gyengén tagolhatott, alpesi flissekben és svájci, stb. molasse-okban is

sikerül egy-két felismerhetbb tagot megkapni. Nehezebb dió lesz ezeknél

a német és francia középhegységek területére es, meglehetsen elszigetelt

részleteknél (melyeknél a kifejldés is vékony és fed — illetve feküréte-

geikben sok a nehezebben kezelhet terresztrikum, vagy hiátus) az ilyen

irányú felosztások keresztülvitele. De hát nálunk is, pl. a sárborbándi szi-

geti elfordulás tagolhatóságánál egyellre még sokkal nagyobb rtehézsé-

gekkel állunk szemben. St ott van a Zsilvölgy 'is, ahol pl. paleogeografiai

szempontból a mélyebb oligocén tagokra is lehet számítani — mint L ó-

czy idevágó K. oligocén térképe mutatja (21). A többi esetleges elneve-

zés pedig, mint helyi sinonima, könnyen beilleszthet a nagy általános

keretbe.

Koch Antal adta már az elnevezéseket is, csak ki kell emelni

ket az V-ik kategóriából és ót kell tenni a IV. -ik (emeleti) kategóriába.

Ennélfogva a következ névsorozat áll el (alulról felfelé men tehát id-

beli sorrendben) : I. forgácshútien, 11. fellegvúrien. III. zsomborién, IV. pusz

-

laszentmiluílgien.' a A hosszú neveket helyenkint (ahol t. i. sokat emleget-

1,5 Az emeleti elnevezéseknél nagyon célszer lenne mér valami általánosan
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j ük már) a megfelel római szómmal is lehel helyettesíteni. Azonfelül leg-

alább is egyelre, nagyon célszer volna, mint Koch tette volt, az illet

regionális kifejldésre a jellemz, rövid lithológiai, vagy paleontológiái jel-

leget is odatenni értelmezül, így azután az általános sorozatban nem üt-

köznének össze a szóképhez fzhet fogalmak értelmezései. Vagyis pl. a

forgócskúliennél — Erdély, Bihar-Meszesalja: Félsósvizi agyagok; Magyar

középhegység középs és ÉK-i részei : Foraminiferadús, sósvizi agyagok ;

Bakony-Vértes vidék : Terresztrikus kifejldések ; Kárpáti flisseinknél : . . . (a

megállapítandó kifejldések), stb., stb.

Itt még szóba jöhetne a régi francia aquilánien (t. i. mint fels oli-

gocén), illetve annak C h. M a y e r-tl 1865-ben proponált két alemelete :

a basasien és merignacien. (Rí. 33.: 22. p. XVII.) Ez azonban mór nem
tartható fel, illetve nem vehet figyelembe. Ugyanis itt a régi szokás sze-

rint csak a kövületdús rétegeket vette volt figyelembe, ellenben a velk
kapcsolatos kövületszegény, továbbá brakkos és édesvízi képzdményeket
egyáltalában nem. Ügy mint mikor nálunk a Pectunculus-ra, vagy Anomiú-

ra próbálták a szintezést bazirozni 1 Pedig hót az e félébl ott is volt b-
ven (Rl. 70. p. 689.). Azután a régi jó aquilániennek jórészét a franciák

tudtával, beleegyezésével, st segéd kezésével (F a 1 1 o t, Cossman-Pey-
rt) áttették a miocénbe. Végül pedig az egy, esetleg két taggal szerepl

képzdményeknek löbbb (itt speciálisan 4) tagra való felosztása minden-

esetre jobb tájékozódást nyújt, tehát haladást jelent. Epén úgy mint a ré-

gi, híres vindobóniennek — a két utódja : a helvétien és tortónien által

való háttérbe szorítása. (Még annak dacára is, hogy a tortónient régebben,

hosszú idn a fels miocénbe — a mi szarmatánkba sorolták volt.)

így tehát megvolna a jó, tisztes históriai alapvetés is, amelybe mint

elfogadott, inlernacionális név következetes használatával élnünk. A latin név elv-

ben nem lenne rossz. Azonban a cattikum, aquilanikum, stb. semmiesetre sem
megfelel, mert a mezozoikum, kainozoikum nevekkel — rimel ; tehát ezek fogal-

mával zavarható össze. Mór pedig az I. és IV. felosztási kategória közt óriási a —
különbség. Azonfelül az emelet fogalmában már nem is annyira az abstrakl id,

mint eissorban a bizonyos konkrét, földfelépít képzdmény domborodik ki. Tehát

az etage, Stufe fogalmára az -ummal vagy más e féle képzvel felruházott fnév-

pótló mellékneve a tempus-nak túlságosan nem alkalmas. Vagyis tekintettel a meg-

szokásra és a prioritásra — hiszen ezt, hacsak nem merül fel ellene komolyabb érv

— helyes és célszer, st kötelesség mindenütt ahol lehet megtartani — mégis

legcélszerbb volna a franciás -ien végzdés használatánál megmaradni. Ezt ha

megvan az illet helynek a tényleges ismertebb, régi római-latin elnevezése ahhoz

ragasztjuk hozzá, mint a burdigalien, vagy a régi vindoboniennél. A középkori ku-

lináris latin elnevezések (és az ezek mintájára gyártott újak) azonban semmiesetre

sem jogosultak erre. Ekkor mór csak a célszerségi szempontból is (a megértés !)

legjobb a normális, közhasználatú, hivatalos névhez (amennyiben azt latin betvel

írják és nem cirillel, vagy exotikusokkal) ragasztani a fenti képzt. Tehát csak fel-

legvórien és semmiesetre sem citadellien ! Hozzá így a lényegében úgyis fels oli-

gocént, tehát alkorszakot, de nem emeletet jelent, mai cattien, (vagy franciásra

elselypítve : chattien), kasselien. stampien (meg ezek um-os és cum-os variótiói)

között is megsznnek a harcok, illetve viták.
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kiindulási alapba, minden érdekelt kartárs belenyugodhatna. Természete-

sen változatlanságot itt se lehet követelni. St Mesterünk lelkes és

mindenek felett igazságot keres szelleme egyenesen megköveteli a továb-

bi pontos kutatásokat, a részletek felderítését és az összehasonlításokat. A
további bvítést és haladást s ha kell a változtatást is, mert csak így

maradhat meg igazi, él természettudománynak a geológia.

IRODALOM — L1TERATUR.

Az 1926.-iki, illetve 1930. -iki „A Magyar Középhegység északi részének

Oligocén-Miocén rétegei. I— II. “ cím munkámban (Annales Musei Nationalis Hun-

garici XXIV, ill. XXVII.) közölt irodalmi adatokon kívül (R. I. és R. Il.-nek számok-

kal jelölve a hivatkozásoknál) az újabban megjelent és újabban tekintetbevett ide-

vágó munkák, a hivatkozásoknál egyszer folyószámmal jelölve, még a következk :

I. Andrussow D.: Karpathenmiozán und Wiener Becken. (Petroleum XXIV.

Nro. 27. Wien, 1938). — 2. Bányai János: A Székelyföld paleobotanikája. (Szé
-

kely Nemzeti Múzeum kiadv. 1942. p. 1—22.). — 3. Bartkó Lajos: Földtani

és slénytani adatok Rákosszentmihály és környékének oligocén-miocénkori rétegei-

hez. (Bp„ 1937. p. 1—32. A szerz kiadása.). — 4. U. a.: Külföldi utazásom föld-

tani tanulságai. (Földt. Frt. Új folyam. VII. 1942. p. 83— 86.). — 5. Ferenczi
István: Adatok az Ipolymedence Sóshartyán—Karancsság és Balassagyarmat kö-

rüli részének földtani ismeretéhez. (F. 1. Évi Jel. 1933—35-rl. p. 733—775.). — 6.

U. a.: Balassagyarmat vízellátásának kérdése geológiai nézszempontból. (F. I. Évi

Jel. 1933—35-rl. p. 1701 — 1717.). — 7. U. a.: Oligocén és miocén üledékeink elha-

tárolásának kérdése. (Debreceni Szemle XIV. 1940. p. 49— 58.). — 8. U. a.: Újabb ada-

tok az Ipolymedence földtani viszonyainak ismeretéhez. (F. I. Évi Jel. 1936— 38-ról.

p. 1035— 1075.). — 9. Gaál István: Az egriekkel azonos, harmadkori puhates-

tek Balassagyarmaton és az oligocén kérdés. (Annales Mus. Nat. Hung. XXXI.

1938. Pars Min.-Palaeont. p. 1—489. — 9a. U. a.: A föld története (Pécs, 1928. Da-

nubia. Tudományos gyjtemény. 5.) — 10. Hauer F.: Geol. Uebersicht—Karte dér

st. Ung. Monarchie. (Blatt VIII. Westkarpathen und Jahrbuch d. K. u. K. Geol.

R. A. XX. 19870. p. 475.). — 11. Hofmann Károly: Földtani jegyzetek a pre-

lukai kristályos palaszigetrl . . . stb. (F. I. Évi Jel. 1885-rl. p. 27— 51.). — 12. H o-

rusitzky Ferenc: Fels oligocén és alsómiocén korú faunák az Ipolymeden-

cébl. (F. 1. Évi Jel. 1933—35-rl. p. 775—798.). — 13. U. a.: Budapest környéki,

dunabalparti dombvidék földtani képzdményei. (Ibidem : p. 941—971.). — 14. U.

a.: A kárpátmedencei alsómiocén földtörténeti tagozódása és sföldrajzi kapcsolatai.

(Vitaülési függelék a M. Kir. Földt. Int. 1940-iki jelentéséhez, p. 2— 15.). — 15. U.

a.: Földtani tanulmányok a Déli Cserhátban. (F. 1. Évi Jel. 1936—38-ról. p. 561—
624.). — 16. U. a.: Földtani tanulmányok a délnógrádi dombvidék Ny.-i részén.

(Ibidem: p. 695—712.). — 17. Janoschek R.: Die bisherigen Ergebnisse dér

erdölgeologischen Untersuchungen im inneralpinen Wiener Becken. (Oel und Kohlé.

XXXVIII. 1942. Nro. 15. p. 125— 150.). — 18. Jaskó Sándor: A Rima és Tárná

közének oligocén rétegei és kövületeik. (F. K. LXX. 1940. p. 294—312.). — 19.

Koenen A.: Das marine Mitteloligozán und seine Molluskenfauna. 1— III. (Palae-

ontographica 1869.). — 20. U. a.: Das norddeutsche Unteroligozán und seine Mol-

luskenfauna. I—VII. (Abhandlungen zr geol. Spezialkarte von Preussen X.). — 21.

Lóczy Lajos: A bükkszéki ásványolaj feltárása és az Alföld északi perem-

hegységeiben folyó, geológiai kutatások. (Ásványolaj, 1937. Nro. 13— 14.). — 21b.

II. a.: Die Rolle dér paleozoischen und mezozoischen Orogenbewegungen im Auf-
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bau des innerkarpatischen Beckensystems. (Boncev Festschriít 1940.). — 22. Mayer
Ch.: Classification mélhodique des Terrains de sediment (Zürich 1874. p. 1—XXIII.).

— 23. Majzon László: Leányfalu és környéke harmadkori üledékeinek geol.

és pal. leírása. (Bpt. 1933. p. 1-67. A szerz kiadása.). — 24. U. a.: Budapest kör-

nyéki katliai rétegek foraminiferáiról. (F. I. Évi Jel. 1933—35-rl. p. 1047—1120.).

—

25. U. a.: Fúrólaboratóriumi foraminifera vizsgálatok. (Ibidam : p. 1023— 1048.). —
26. U. a.: A bükkszéki mélyfúrások. (Földt. Int. Évkönyve XXXIV. 1940. p. 273—
384.). — 27. U. a.: Oligocén és miocén foraminiferafaunák kiértékelése. (Vitaesti

függelék a F. int. 1939-iki Évi Jelentéséhez, p. 24—42.). — 28. U. a.: Újabb adatok

az egri oligocén rétegek faunájához . . . stb. (F. K. LXX1I.) 1942. p. 29— 39.L — 29.

U. a.: A nógrádszakali tuíásmárga foraminiferái. (F. Int. Évkönyve XXX. p. 119

—

144.). — 30. U. a. és Teleki G.: A városligeti II. sz. mélyfúrás (Hídról. Közi.

XX. 1940. p. 33— 62.) — 31. Majzon László: Bükkszék és környéke oligocén

rétegeinek foraminiferákon alapuló synthesise (F. I. Évi Jel. 1936—38-ról. p. 907

—
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