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A mu a szerzőnek az Akadémiai Kiadó gondozásában 1983-ban 
megjelent "Magyarországi oligocén és alsómiocén formációk" c. 
könyvének rövidített és új ismeretekkel kiegészített, angol 
nyelvű változata. Összefoglalja benne az észak-magyarországi 
paleogén képződmények kutatása során végzett több éves munkája 
eredményeit, kiegészítve azokat az adott területen dolgozó többi, 
elsősorban foraminiférákkal, nannopIánktonnái, illetve a har
madidőszak fácieselemzésével, ásványtanával, és geokémiájával 
foglalkozó szakemberek legfontosabb megállapításaival.

A mu három részre tagolódik. Az első .a felsőeocéntől az 
alsómiocénig terjedő képződmények /priabonai— eggenburgi/ 
összes fontos litosztratigráfiai egységének rövid, de kifejező 
és kimerítő jellemzését tartalmazza. A jellemzések tömör lito- 
lógiai leírással kezdődnek, melyek feltüntetik a legfontosabb 
geokémiai és ásványtani adatokat is. Ezután következik az adott 
rétegösszlet rétegtani helyzetének és korának indoklása, a 
fauna jellemzése —  különös tekintettel a molluszkafaunára — , 
a rétegösszlet őskömyezeti jellemzése és fácieselemzése.
Egyedül a formációk bevezetésének az ideje és a leírók neve 
hiányzik. Ezt a hiányosságot csak részben pótolja a régebbi 
irodalom rövid áttekintése, mely az "Uj eredmények összefogla
lása." c. fejezetben szerepel. Kár, hogy a szerző nem javította 
ki a rétegösszletek elnevezésében azokat a kőzetneveket, melyek 
ez új kutatások fényében jellemzőbbek az adott rétegösszletre.
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így például talán logikusabb lenne a kiscelli agyagot kiscelli 
aleuritnak nevezni) hiszen az összletet) különösen a felső re— 
szét uralkodóan aleurit alkotja.

Néhány rétegösszlet korrelációja időben és térben nem 
egyezik meg a délszlovákiai medencékben tapasztaltakkal, de 
sajnos e rövid recenzió során nincs lehetőség á felvetődő prob
lémák részletes kifejtésére.

A második részben a szerző jellemzi az alp-kárpáti-pannon 
térség tektonikai és ősföldrajzi fejlődését a lutéciaitól az 
eggenburgiig tartó időszak során. A szintézis egyszerű és ért
hető. Különösen értékesek a részletes faunaelemzés eredményei, 
melyek lehetőséget nyújtottak a szerzőnek az egyes bioprovin
ciák közötti kapcsolatok kiértékelésére és értékes adatokat 
szolgáltattak a tektonikai mobilitás megítéléséhez, illetve 
az ősföldrajzi rekonstrukciókhoz. Nem sikerült viszont a szerző
nek kiküszöbölnie azokat a hiányosságokat, melyek megtalálha
tóak az összes, egyedül végzett szintézisben, melyek olyan 
összetett területtel foglalkoznak, mint az alp-kárpáti-pannon 
övezet, ahol a szintetizáló munkáját nyelvi akadályok és 
állami-politikai megosztottság nehezítik. Ez, az információ- 
cserét és az ismeretek, elsajátítását nehezítő tény volt bizo
nyosan az egyik oka annak, hogy a szerző nem szentelt figyelmet 
a szepes-vepori szárazulatnak, amely a priabonai során jelentős 
szerepet játszott a belső-kárpáti flis fejlődése és ősföldrajza 
szempontjából /D. Andrusov & E. Köhler, 1963/ és sajnos nem 
idézi R. Marschalko és P. Gross által publikált, az adott té
mával foglalkozó legújabb munkákat sem. A szerző figyelmét el
kerülte egy olyan kis kiterjedésű, de az ősföldrajzi rekonstruk
ció szempontjából fontos képződmény is, mint a közép-szlovákiai 
neogén vulkánitok által lefedett bozóki
depresszió oligocén evaporitjai. Ebben a fejezetben zavaróan 
hat néhány szlovákiai lelőhely magyar neve: Rozsnyó /6l. oldal, 
80. ábra/, Neutra /68. oldal, 85. ábra/, Kassa /85. ábra/.

A szöveg alapján nem világos,' hogy mi a megfelelője a 
szolnok-máramarosi flisben az olyan specifikus rétegtani egysé
geknek, mint a tardi agyag és a budai márga.

A monográfia harmadik részét az.őslénytani fejezet alkotja, 
amely ugyan az ilyen jellegű munkáknál nem feltétlenül szüksé
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ges, de figyelembe véve az előző fejezetek tömörségét, egyálta
lán nem hat zavaróan /a szerző kiváló paleontológus és bio- 
sztratigráfus/. Ez a rész egyrészt az euxin fáciesu tardi agyag, 
másrészt a kiscelli agyag példáján /az utóbbi esetben csak a 
legfontosabb, illetve az új fajok és alfajok feltüntetésével/ 
adalékokkal szolgál a tercier mélytengeri fauna megismeréséhez.

Összefoglalásként leszögezhetjük, hogy Báldi T. monográ
fiájában tömören és a világ geológus nyilvánossága, számára 
hozzáférhető nyelven értékes és kimerítő összefoglalását adja 
a magyar paleogén medence későpaleogén és koraneogén réteg- 
összleteiről jelenleg rendelkezésre álló ismereteknek. Példás 
a szöveg tömörsége, eltérően a más földtani témájú munkáktól, 
melyek szerzői már hagyományosan bő lére eresztik mondanivaló
jukat. Értékes a könyv ábraanyaga is. Bizonyos nehézségek ugyan 
fellépnek a szöveg ás az ábrák összevetése során, minthogy ezek 
teljes egészükben az irodalomjegyzék után kaptak helyet ./talán 
azért, hogy a szöveg ne tagolódjék túlságosan szét/, viszont 
grafikus összefoglalását adják a szerző ősföldrajzzal, bio
provinciális kapcsolatokkal, tektonikával, a fáciesek és a ré- 
tegösszletek közötti összefüggésekkel kapcsolatos nézeteinek és 
megtalálhatók itt a szövegben leírt felszíni, illetve fúrási 
szelvények is.

A tektonikai és ősföldrajzi rekonstrukciók a további inter
pretációk és fejtegetések értékes alapjául szolgálnak. Ki kell 
emelnem azt a tényt, hogy Báldi rekonstrukciói bizonyítékokkal 
alátámasztott érvekre épülnek, így ezek érthetőbbek és hihe
tőbbek, mint sok más, többek között magyar szerzők hasonló 
munkái. Ők bizonyítékokkal hiányosan alátámasztott feltétele
zéseiket és hipotéziseiket gyakran azonosítják a valósággal és 
így is kezelik ezeket az értelmezés során. így aztán áttévednek 
a tudományos-fantasztikum területére, az olvasóban gyakran 
bizalmatlanságot, sői apátiát váltva ki.

A monográfiát a sehszlovák geológus nyilvánosság figyel
mébe ajánlom: elsősorban azoknak, akik a dél-szlovákiai medence 
es a belső-kárpáti paleogén tanulmányozásával foglalkoznak, 
de azoknak is, akik a Kárpátok külső flisövezeteiben, a Kár
pátok előmélyedésében, a belső-kárpáti medencékben, vagy egyál
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talán molassz-medencékben dolgoznak, éppúgy, mint a közép-eu
rópai térség harmadidőszaki palinspasztkus és ősföldrajzi 
rekonstrukció jával próbálkozóknak.
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