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rétegeihez. (Évi Jelentés 1938. évről. Kézirat.)
50. C u s h m a n ,  A. J .: A monograph of the foraminiferal family Verneuilinidae.
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51. B o g s c h  L.: Adatok a kiscelli agyag újlaki és pasaréti feltárásainak ismere
téhez. (Bölcsészdoktori értekezés, 1929.)

Lóczy Lajos dr. Felkéri ezután a megjelenteket, hogy az elhangzott előadá
sokhoz szóljanak hozzá. A  miocénsztratigráfia hazai geológiánknak régóta vajúdó 
kérdése. A Földtani Intézet egyes munkatársai is különbözőképpen járnak el a réteg
sorok tagolásában s térképeik színkulcsai is különbözők, gyakran egymástól nagyon 
távolálló felfogásokat tükröznek vissza. Szaküléseink egyik főcélja, hogy a szétágazó 
véleményeket lehetőleg összehangoljuk s olyan beosztáshoz jussunk, mely térképeink 
egységes színkulcsának megállapítását lehetővé teszi.

Vitális István dr. örömmel látja, hogy az a nagy eltérés, mely a salgótarjáni 
és a borsodi szenek korát illetőleg az irodalomban mutatkozott, ma már lényegesen 
csökkent. Megjegyzi, hogy kisebb különbségeket, Ny-ról Kelet felé fiatalodva, azért 
feltételezhetőnek tart a szénképződés kora között. A borsodi szenek mintha valamivel 
fiatalabbak volnának.

Vitális Sándor dr. Rámutat arra, hogy az alsómiocén rétegsorok csak vázla
tosan foglalhatók össze általános érvényű szelvényben. Részletekben az egyes szel
vények eltérhetnek egymástól. Fúrási adatai vannak pl. arra, hogy az egyes szintek, 
pl. a slír és a pectenes homokkövek ismételten váltakozhatnak.

Horusitzky Ferenc dr. szerint a szápári, jásdi, zsilvölgyi szeneket nem lehet 
akvitániainak tekinteni, mert Anthracoteriumokat tartalmaznak, mely génusz pedig 
az akvitánikumba már nem megy át. A borsodi—salgótarjáni szénfekvőben, a szén
fedő alsómiocénjétől terresztrikummal elválasztva, különálló szedimentációs ciklus
ként, miocénfaunájú, nagy pecteneket tartalmazó üledékek jelennek meg. Ezek kép
viselik az akvitánikumot. Az egri és hasonló faunák ezek fáciesváltozatai.

Vadász Elemér dr. Kétségtelennek tartja, hogy a borsodi-medence és a Salgó
tarjáni-medence szenei egyidősek. Ami a tengeri alsómiocén szinteket illeti, a legcél
szerűbb, ha megelégszünk azzal, hogy ezek alsómiocének, anélkül, hogy az akvi
tánikumba, vagy burdigálikumba soroznánk az egyes szinteket. Majzon dr. előadásá
ból örömmel látja, hogy a fácieskülönbségek az oligocén mikrofaunákban is élesen 
visszatükröződnek, örül, hogy a nagymultú magyar mikrofaunakutatás újra avatott 
búvárára akadt.
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Gaál István dr. Nem tudja osztani Előadónak azt a véleményét, hogy tengeri 
akvitánikum Hazánk területén voltaképpen nincsen. Kétségtelenül e szintbe tartozó
nak tartja az egri típusú faunákat. Az egyes faunákban jelenlevő oligocén alakok, 
még ha esetleg a Pectunculus obovatus is közöttük van, nem jelentenek mást, mint 
hogy azok, mint a fauna maradvány-alakja, átvészelték a geológiai idők változását, 
olyan helyeken, ahol az életkörülmények csak kevéssé változtak meg. Az anthraco- 
terium genus is felmehet ilymódon az akvitánikumban.

Stransz László dr. Annyit bizonyosnak tart, hogy alsómiocénünket a szénfekvő 
nagy pecteneket tartalmazó faunáival kell bevezetnünk, mert ez a fauna az oligo- 
cénbe már sehogyan sem illik bele.

Mottl Mária dr. A Zsil-völgyi rétegekből előkerült Anthracoterium Magnum 
jelentőségét méltatja. E faj Nyugateurópában a középső stampikum jellemző alakja. 
Indiában azonban az Anthracoteriumok még az akvitánikumban is éltek. Mivel az 
Anthracoteriumok a középső oligocénben már kihalóban vannak, ezért egymagában az 
Anthracoteriumok alapján a rétegek korának rögzítése elég bizonytalan eljárás. 
Mivel a zsilvölgyi flóra még nagyon oligocén jellegű és azonos korú erdélyi rétegek
ből még oligocén jellegű Hyppopotamua maradvány is előkerült, valószínű, hogy ezek 
a rétegek még a paleogénhez csatolhatok. Esetleg Gaál István gyűjtötte mol- 
luszka fauna is adhat a korra nézve felvilágosítást.

Horusitzky Ferenc dr. megemlíti még, hogy a pestkörnyéki fóti—csomádi 
aequipectens rétegek biztosan a szénfedő szinttel azonosíthatók, mert Mogyoródon 
pl. rajta fekszik a slír. A dunabalparti tufák a középső riolittufaszintet képviselik.

Rozlozsnyik Pál felhívja a figyelmet arra, hogy az Évi Jelentések sajtó alatt 
levő köteteiben és a kézirataiban számos új adat világítja meg a miocénsztrátigrá- 
fiát. Végleges kép ezek megjelenése után alakulhat majd ki.

Schréter Zoltán dr. szerint, ha a szápári, jásdi, zsilvölgyi szeneket az akvi- 
tánikumból kirekesztjük, nem tudna Hazánkban akvitániai üledéket megjelölni. 
A  széntelepes csoport fekvőjében levő pectenes faunákat már a keletről jövő hurdi- 
gálai transzgresszió maradványainak tartja. Mivel a bécsi medence faunaelemeit 
tartalmazzák, nem helyezhetők máshova, mint a burdigálikumba.

Lóczy Lajos dr. örömmel látja a vitából, hogy az ellentétek mind kisebbek 
lesznek és reményünk lehet rá, hogy a vélemények közös nevezőre hozhatók. A regio
nális vizsgálatok és a paleogeográfiai szempontok figyelembevételének fontosságára 
mutat rá. A  vitát nem zárja le, azt az Intézet következő szakülésén fogjuk foly
tatni és most felkéri B a b a r c z y  J ó z s e f  mérnök urat előadásának megtartására.

B A B A R C Z Y  J Ó Z S E F :

A DINAMIKUS TALAJRENDSZER TALAJTÍPUSAI ÉS A MEZŐ- 
GAZDASÁGI GYAKORLAT.

T IS Z T E L T  SZAKÜ LÉS!

Amikor a talajtani osztály beosztott szaktisztviselői közül elsőnek 
megkezdtem az Intézet szaküléseinek talajtani tárgyú előadásait, meg
lehetősen kényes és igen nagy fontosságú tárgykör jutott szamomra.


