
Hozzászólások.

Strausz László: A helvéciai és tortoniai'képződmények miként külön
böztethetők meg?

Horusitzky Ferenc: A só korát illetőleg egyetért az előadóval. Kérdi, 
hogy a sófedő tufák azonosíthatók-e a salgótarjáni medence középső riolit 
tufáival?

Vitális István: Utal a Szentes Ferenc által bemutatott szelvényekre, 
megemlíti, hogy az Erdélyi Medence DK-i részén Homoród vidékén a perem 
mellett hasonló szerkezetű területet ismert fel. Erről az Erdélyi Fölgázjelentés 
c. munkában számolt be.

Papp Simon: Megemlíti, hogy bár mind a két területe szerkezetileg ha
sonló, a felső Tisza medencében idősebb képződmények vesznek részt a moz
gásban

Lóczy Lajos: Nézetem szerint a Felsőtiszai medencében igen fontos 
sztratigrafiai, paleontológiái és tektonikai kérdések kulcsa keresendő. E me
dencén keresztül a harmadkorban több ízben közlekedhetett a tenger egy
részt a Praekárpátok és a Magyar medencerendszer közt, másrészt az Erdélyi 
Medence felé. A felsőtiszai miocénmedence nyugati irányban a Husztnál 
emelkedő avashegységi andezitkitöréseken túl, az Ung és az Ondava folyók 
által jelzett medence mélyén a Tárcái völgyéig, Eperjesig követhető. A mio
cén tenger délkelet felé, a mai Izavölgyben egészen a Radnai-havasokig, majd 
a bikszádi és nagybányai medencén keresztül egészen a Lápos, Meszes és 
Bükk hegységig terjedhetett, miközben az Erdélyi-medencével, valamint a 
Szilágysági medencével is összeköttetésben állt. Nyugaton a miocéntenger 
partjai a Zempléni szigethegység északkeleti oldalán, Velejte, Szilvásujfalu 
mentén húzhatók. Nyílt tengerösszeköttetés a Nagy Magyar Alföld felé nem 
igen állhatott fent. Sok jel ugyanis arra mutat, hogy a praegosaui belsőkár
páti orogénövek a beszkid flis egy részével együtt a Hernád mentén erős 
szögben DDK-nek kanyarodva elágaznak a praepaleogén piennini és beszkid 
övék felépítette Északkeleti Kárpátok övétől. A paleozoikus-mezozoikus kép
ződmények által felépített délnek hajló orogénvonulat valószínűleg a Zemp
léni szigethegységen, a Rézhegységen, Királyerdőn és a Biharban folytatódott. 
E paleozoikus-mezozoikus hegyvonulat képezhette miocéntengerünk délnyugati 
partjait. Annyi bizonyos, hogy a felsőtiszai miocénmedencét nem tekinthetjük 
a Nagy Magyar medencei miocéntenger közvetlen folytatásának, illetve öblé
nek. A felsőtiszai medence jellegzetes marginális depresszió, amely valószí
nűleg Eperjesen, illetve a Hernádvölgyön keresztül közlekedett a sajóvölgyi 
és Salgótarján vidéki miocéntengerrel.

Besüllyedése a miocén elején kezdődött meg, majd oly gyorsan folyta
tódott, hogy a helvetien képződmények kb. 2000 m-es rendkívüli vastagságban 
jutottak a medencében lerakódáshoz.

Tektonikai szempontból rendkívül érdekes az északkeleti flisperemnek
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Szelvényvázlatok a íelsőtiszai miocén medencéről.
Szerkesztette: Dr. Szentes Ferenc.

Profilskizzen aus dem miocánen Beckeu dér oberen Tisza,
Entworfen von Dr. Ferenc Szentes.

1. Andezitek és tufái. — Andesite und Tufie. 2. Tortouiái és szarmáciai emelet. — Tortonische und Sarmatische Stufe. 3. Agyag, homokkő, 
konglomerátum. — Tone, Sandsteine. Konglomerate. (Helvéciái emelet. — Helvetische Stufe.) —4. Dacittufák és kovás palák. -  Dazittuffe und 
Kieselschiefer. (Helvéciái emelet. — Helvetische Stufe.) — 5. Sósagyagok. — Salztone. (Helvéciái emelet. — Helvetische Stufe.) — 6. Gipsz. — 

Gyps. 7. Kősó. — Steinsalz. 8. Kréta-eocén-oligocén flis. — Kreide-Eocau-OIigocan Flyseh. 9. Mezozoikus szirtek. — Mezozoische Klippé.
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A felsőtiszai miocén medence hegyszerkezeti vázlata.
Szerkesztette: Dr. Szentes Ferenc.

Tektonische Skizze des miocanen Beckens dér oberen
Tisza.

Entworfen von Dr. Ferenc Szentes.
1. Törés. — Brüche. 2. Antiklinális. — Antiklinale. 3. Szinkli- 
nális. — Synklinale. 4. Feltolódás. — Überschiebungslinie. 

5. F ősóbányák. — Steinsalzgruben.
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Szentes által kimutatott délnyugatnak irányuló visszagyűrődése. A kárpáti 
flistakaró e vonal mentén délnyugat felé a miocén képződményekre reáprése- 
lődött, miközben magával ragadta az előtte húzódó bonyolult felépítésű szirt- 
vonulat jura- és alsókréta-korú mészkőszirtjeit, valamint a medence fenekéről 
felszakított dacittufa pikkelyeket is. A dél felé áttolt alsókréta-paleogén flis- 
zóna helyenkint nagy mértékben eltakarja a szirttakarót úgy, hogy az csak 
2—3 km szélességben kerül a felsőtiszai miocénmedence északi párkánya 
mentén a felszínre. A kárpáti fliszóna ezen visszagyűrődése nézetem szerint 
úgy a sólerakódások, mint a szénhidrogén képződése szempontjából nagy- 
jelentőségű lehet. A flisperem DNy-nak irányuló visszagyűrődése ugyanis a 
miocén képződmények tektonikáját is nagy mértékben uralja, amint arra Szen
tes előadásában ismételten reámutatott. Azonban az Eötvös ingamérések ered
ményei is erre vallanak. így a nehézségerő-mérések alapján Fekete Jenő arra 
a megállapításra jut, hogy az aknaszlatinai és a talaborfalvi sótest déli oldala 
jóval meredekebb, mint az északi, amit annak tulajdonít, hogy a laterális nyo
más É felől erősebb volt.

Nagyjelentőségű Szentes Ferencnek az a megállapítása is, hogy a só 
keletkezése a helvéciai slirnél okvetlenül idősebb, az valószínűleg a burdiga- 
lienben bekövetkező rövidéletű undáció idején keletkezhetett. A só Mára- 
marosban úgy, mint Dés vidékén, két dacittufa-horizont közt települ. Nemcsak 
az Erdélyi Medence, hanem a galíciai, bukovinai és román Praekárpátok só- 
lerakódásainak még mindig vitás kormeghatározása szempontjából Szentes 
fenti megállapítása nagyhorderejű lehet.

Nagyon érdekesek a felsőtiszai miocénmedence távolabbi környékén 
fellépő paleogénképződmények fáciesviszonyai is. Eddigi bejárásaimon arra a 
megfigyelésre jutottam, hogy a rupelien és kattien üledékek itt egymás tő- 
szomszédságában két fáciesben jelentkeznek, ú m. a flisvonulat menilitpalái- 
ban és krosnói rétegeiben, másrészt az izavölgyi és láposmenti vidékek me- 
dence-fáciesű felsőoligocén üledékeiben, amelyek már az Erdélyi-medence 
felsőoligocénkorú képződményeihez állanak közelebb. Hogy hol és miként 
megy át a paleogén kárpáti flis az Erdélyi-medence autokton paleogénfáci- 
esébe, annak titka valószínűleg szintén itt lesz megfejthető.

Szentes Ferenc három év alatt kiváló szorgalommal derék munkát vég
zett. 14 drb. 25.000-es lapot felölelő nagy területről, amelyről mindezideig csak 
nagyon primitív ismereteink voltak, a mai modern tudományos igényeket is 
kielégítő, paleontológiái és sztratigráfiai bizonyítékokkal jól alátámasztott ki
tűnő képet nyújtott. Érdemes munkájáért szívből köszöntőm őt.

Szentes Ferenc: Válaszol a feltett kérdésekre: S t r a u s z  kérdésére 
nézve előadja, hogy a helvéciai és tortoniai képződmények mikro- és makró- 
fauna alapján, valamint szögdiszkordaneiával jól elkülöníthetők. H orusitzky- 
nek válaszolva kifejti, hogy a felső dacittufák nem párhuzamosíthatók Közép- 
hegységünk középső „riolittufájával". V i t á l i s  I s t v á n  és P a p p  S i m o n  
megfigyelését a felsőtiszai medence és az Erdélyi Medence peremének feltű
nően hasonló szerkezetére nézve, saját megfigyelései alapján szintén igazol
hatja. Lóczy Lajos nagyvonalú összefoglalását köszönettel veszi és a 
további felvételeknél ezek figyelembevételével végzi a kutatásokat.

Ifj. Noszky Jenő: Mekkora a tortoniai képződmények vastagsága a 
felső tiszai képződményekben?

Szentes Ferenc: A tortoniai képződmények vastagsága 30—50 m.
Vadász Elemér: Kérdi, hogy a gányai tufa melyik szintbe helyezhető?
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Szentes Ferenc: A gányai tufák a sófekü idősebb tufákkal azonosíthatók.
Lóczy Lajos: A talaborfalvai és az aknaszlatinai sótest D-i oldala me- 

redekebb, mint az É-i. Ezt a körülményt a geofizikusok is megállapították. 
Ebből F e k e t e  J e n ő  ugyanarra a következtetésre jutott, mint S z e n t e s  
F e r e n c ,  hogy t. i. az É felől jövő nyomóerő erőteljesebb volt, mint a D fe
lől jövő. A Técső-vidéki földrengések mutatják, hogy ez a medence még ma 
is labilis. A fiatal terraszok mozgása is erre utal.

Schréter Zoltán: Felhívja a figyelmet a 3.000 m vastag helvéciai és a 
30—50 m vastagságú tortóniai képződmények különbözőségére. A tortóniai 
képződményeknek említett kis vastagsága ezek leülepedése utáni erózióval 
hozható kapcsolatba. Erre annál inkább gondolhatunk, minthogy a szármáciai 
képződmények itt is diszkordánsan települnek.

Szentes Ferenc: Az Erdélyi-medencében az említett képződményeknek 
az egymáshoz való viszonya ugyanolyan, mint itt a felsőtiszai-medencében. 
Szarmátikum mind a két területen diszkordánsan települ a mediterránra.


