
Hozzászólások.

Vitális Sándor: A Nagybányai-medence É-i szélén látható perem fel
gyűrődésekről szólva megemlíti, hogy Derna és Tataros vidékén a pannó- 
niai korú alapkonglomeráton ugyanolyan meredek dőlések mérhetők, mint a 
Nagybányai-medencében. Feltehető, hogy mindkét területen tanulmányozható 
hasonló szerkezet azonos erőhatások következménye.

Schréter Zoltán: Rámutat a felsőtiszai-medence és a Nagybányai
medence rétegsorában mutatkozó különbözőségre. Első pillanatra különösnek 
látszik, hogy amíg a felsőtiszai-medencében 3000 m vastagságot ér el a hel- 
véciai képződmény, ugyanakkor itt a Nagybányai-medencében ez teljesen 
hiányzik és a tortóniai emelettel kezdődik a miocén rétegsor. A különböző
ségeket okozza az a körülmény, hogy amíg az előbbi területen a mediterrán 
és szarmáciai képződmények között megvan a diszkordancia, addig itt ez 
hiányzik. Fontosnak tartja, hogy a szarmáciai és a pannóniai képződmények 
között is, fokozatos itt a kőzettani átmenet. Ez a teljes konkordanciával 
is kifejezésre jut. A kárpáti medencén belül, nevezetesen a medence széleken 
a legtöbb előfordulás tanúsága szerint a szarmátikum diszkordánsan települ 
a mediterránra. Vannak azonban medencerészletek, ahol e két képződmény 
között folytatólagos az átmenet. Az előadottak nyomán ügy látja, hogy a 
Nagybányai-medence ilyen jellegű.

Bulla Béla: Jaskó előadásához mellékelt és előadásában kiértékelt 
táblázatban, mely a Nagybányai-medence üledék és hegyképződési viszonyait 
foglalja össze a neogén és a negyedkor folyamán, a terraszok alapján a 
medence pleisztocén-kori szakaszos epirogenetikus mozgásaittételezifel(kiemel- 
kedést az Alföldhöz viszonyítva). Ilyen mozgásoknak és epirogenetikus folyama
tok által létrehozott pleisztocén folyami terraszoknak a feltételezése a Magyar
medencében, több ok miatt is, csak a legnagyobb óvatosság mellett ajánlatos. 
A Magyar-medence és általában Közép- és Déieurópa pleisztocén tektonikája 
ma még alig tanulmányozott. A feltételezett kéregmozgásoknak sem tér, sem 
időbeli lefolyását nem ismerjük. Nem ismerjük természetüket sem; nem 
tudjuk, ha voltak is, orogenetikus, epirogenetikus, vagy eustatikus, esetleg 
izostatikus természetűek voltak-e. Mindenesetre, amennyi jogunk van a 
Magyar-medencében oro- és epirogenetikus mozgások és következményükként 
tektonikus eredetű folyószakaszjellegváltozások, folyami terraszok feltétele
zésére, ugyanannyi, sőt talán több joggal beszélhetünk a Magyar-medence 
klimatikus eredetű pleisztocén folyami terraszairól, aDnál is inkább, mert az 
ujpleisztocén (városi) terrasz bizonyíthatóan éghajlati okokra vezethető 
vissza, a másik két idősebb pleisztocén terrasz pedig minden magyarországi 
folyó völgyében kimutatható, a folyóink völgyében minden pleisztocén ter
rasz átmenő, megszakítatlan. Sehol eddig arra bizonyítékot a terraszmorfo- 
lógiai kutatás nem talált, hogy Közép- és Déleurópában nagykiterjedésű szí-
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múltán kéregmozgásokat kellene feltételeznünk a folyóterraszok kialakítá
sában. Sőt, a folyóvölgyekben kimutatott pleisztocén kéregmozgások hatása 
csak abban nyilvánult meg, hogy egy és ugyanazon terraszt daraboltak el a 
mozgások, emelték egyes részleteit különböző magasságba, tehát a mozgások 
lokális következménnyel jártak. Végeredményben terraszaink keletkezésének 
okát illetőleg még messze vagyunk az utolsó szó kimondásától, tehát a ter- 
raszok kiértékelésében a felszín fejlődéstörténetét illetőleg elővigyázatosság 
ajánlatos. A hozzászóló J a s k ó előadása alapján a Nagy bányai-medeuce 
pleisztocén és hoiocén terraszképződményét nem látja kellően megvilágítva. 
Az óholocén terrasz 4 m magasságát gyanúsnak tartja, vagy már újpieisz- 
tocén terrasz ez, vagy pedig esetleg az óhoiocen terrasz megkettőződésével 
van dolgunk.

Szentes Ferenc: Fontosnak tartja azt a megfigyelést, hogy a Preluka 
hegység kristályos tömege még a jelenkorban is mozog és a folyómedreket 
északra téríti. A szávai, idősebb stájer és a fiatalabb stájer orogén fázisok 
ezen a területen nem különböztethetők meg. A látszólagos konkordancia a 
tortóniai, szarmáciai és alsó pannóniai rétegek között medencefáciesre utalna, 
úgy hogy ezeknek peremi faciesét még keresni kell. Fontos lenne a medence 
északi peremét még tovább kutatni.

Strausz László: Kérdi, hogy az előadó által felső oligocénnek határo
zott rétegek kora faunával bizonyítható-e?

Majzon László: Az előadó által felsorolt íoraminiferák által a kérdés 
nem ítélhető meg. A fauna alakjait végignézve s tekintve azt, hogy nálunk 
a foramimferákat B r a d y  recens fajokat tárgyaló nagy monográfiája szerint 
határozzák, mely munkában igen sok fajnál nagy összevonásokkal találko
zunk, két faj lehet, hogy oligocén forma, tí két táj a Truncatulina dutemplei 
d’Orb. és a Chilosetomella ovoidea Rss. Ugyanis az első lehet F r a n z e n a u  
Heterolepája is, míg a másodikba B r a d y  a Ch. cylindroides Rss. fajt is be
sorolja. A Heterolepák, melyek a héjszerkezetükkel különböznek a T. dutem
plei miocén formáitól, jól felismerhetők s oligocén alakok Chylostomeila 
cylindroidesekkelegyütt. Egyébként a fauna miocén formákból tevődik össze.

Lóczy Lajos: A pannóniai képződmények meredek rétegződését inkább 
lokális szerkezetnek tartja, amely a fiatal vulkánosság idején, kontakthatás, 
vagy posztvulkáni tényezők útján Jöhetett létre.

A felső oligocén kori képződmények itt medenceíáciesben fejlődtek ki, 
hasonlóan, mint a Szamos völgyében. A medence- és flis-fácies határának 
kérdése, mint már előbb is említette, az Iza völgyében dönlhető el. B u l l a  
szerint a terraszok általában véve mozgásokban nem vesznek részt, ez azt 
mutatná, hogy a regionális mozgások a pleisztocén eiőtt befejeződtek.

Jaskó Sándor: A Nagybányái-medence va'ószínűleg lépcsős törésekkel 
kapcsolódik a mélyebb Alföldi-medecéhez, ez a törészóna azonban a közöttük 
gátszerű kiemelkedést alkotó Bükk-hegység nyugati szélén húzódik. Az 
Alföld süllyedése ettől a vonaltól nyugatra tovább tartott, s a pannóniai 
rétegekre még több száz méter vastag ievantei és pleisztocén feltöllés rakó
dott. A  Nagybányai-medence ebben a lesüllyedésben már nem vett részt, 
a Ievantei bázisának peneplénje kb. 350 m t. sz. f. van, ebbe vágódtak be 
az erózióbázis megsüllyedését követően a völgyek. A patakok és folyók 
munkaképességének terraszokat létrehozó szakaszos változásai lehetnek rész
ben klimaingadozások következményei is, erre már B u l l a  és Ké z  is 
rámutattak legutóbbi dolgozataikban.
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A szarmata-pannon réteghatáron valóban nincs észrevehető nyoma az 
üledékképződés megszakadásának. Területünk ÉK-i felében a réteghatárt 
egy vastagabb andezittufa pad jelöli, egyébként azonban csak a fauna meg
változása alapján választhatjuk el a petrográfiailag megegyező, de korban 
eltérő egymásrarakódott agyagrétegeket.

A tortoniai emelet bázisán levő feltűnő diszkordanciát a stájer és 
szávai mozgások egyaránt okozhatták. Amig alsó mediterrán és helvéciai 
képződményeket nem sikerül teljes biztonsággal kimutatnunk a Nagybányai
medencében, a kérdés megoldatlan marad. Mindenesetre a tortoniai tenger 
erősen denudált peneplénre transzgredált, ez arra vall, hogy a hegymoz
gásnak jóval elóbb kellett már lejátszódnia.

Az alsó mediterrán hiánya feltűnő volna a mármarosi medence vastag 
üledéksorával szemben. Már felvételi jelentésemben utaltam rá, hog/ a régi 
K o c h féle geológiai térkép f. oligocén néven eltérő kőzeteket von össze. 
Makrofauna hiányában főleg mikrofauna alapján iparkodtam az üledékcso
port korát meghatározn , a B r a d y féle monográfián kívül a legújabb 
foraminifeia szakirodalmat is felhasználva. A Nagybányai-medence délkeleti 
peremén nagy felületen kibúvó rétegcsoport zöme kétségtelenül f. oligccén, 
bizonytalanabb a f. oligocén jelenléte a Gutin-Rozsály eruptív tömeg alatt. 
A régi K o c h  térkép által itt feltüntetett kibúvások anyaga valószínűleg 
fiatalabb (pannon v. szarmata) homokok posztvulkáni átalakulásából szár
maznak.

A tanulmányozott terület még sok megoldatlan kérdést rejt, ezek 
megoldását a vizsgálatok távolabbi vidékekre kiterjesztése után várhatjuk.

Végül hálás köszönetemet fejezem ki L óczy Lajos igazgató úrnak, ki 
megtisztelő megbízást adott vizsgálataim végzésére.


