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Bartkó Lajos; Homoródalmás—Székelyudvarhely környékének földtani
viszonyai című előadásához.

Lóezy Lajos : Előadónak az a megállapítása, hogy az Erdélyi-medence 
déli részén az oligocén rétegsor is kifejlődött, mind ősföldrajzi, mind olaj
geológiai szempontból is nagyjelentőségű. Már több közleményben rámutat
tam arra a lehetőségre, hogy az oligocén képződmények nemcsak az Erdélyi- 
medence északi részén, hanem a délin is kifejlődtek. Erre utalnak a holland 
geológusok által a Persányi-hegység pereméről, valamint a vízaknai sótömzs 
köpenyének dörzsbreccsájában már tíz éve kimutatott halpikkelyes palák is. 
Mindez arra vall, hogy az Erdélyi-medence besüllyedése — M r a z e k és 
J e k e l i u s  leírásával ellentétben — burdigaliennél jóval régebbi. B a r t k ó  
dr.-nak az új megállapítása alátámasztja azt a véleményemet, hogy az Erdélyi
medencében oligocénkori földiolaj is jelen lehet.

Érdekes az előadó kimutatta sok törésvonal is, ugyanis az e területen 
végzett korábbi kutatások csupán gyűrődésekről számolnak be. Helyeslem, 
hogy az előadó a S t i l l  e-féle orogén fázisokat nem alkalmazza mereven, 
tekintettel van tehát az orogenézis térben és időben való vándorlási lehető
ségére is.

Pávai-Vajna F. : B a r t k ó  kartársunk annyi és olyan nagyjelentőségű 
megfigyelésből szánjolt be az Erdélyrészi-medence székelyudvarhelykörnyéki 
pereméről, hogy azokkal bővebben kell foglalkoznunk. Ügy érzem, módszeré
vel még sok vitára fog alkalmat adni.

Novum, hogy az Erdélyrészi-medence keleti peremén megtalálta a 
Clavulina Szabói-val jellemzett oligocén üledékeket s így mostmár a kréta 
paleogén képződmények Gyulafehérvár (Borbánd) vidékétől kezdve Alvincen 
és a Yöröstoronyi-szoros környékén át megszakításokkal ugyan, idáig követ
hető, amint arra már régen utaltam. A Homorod-vidéki mezozoós mészkő 
előfordulások s délfelé a többiek a már említett kréta-eocén-oligocén lerakódá
sokkal annak a bizonyítékai, hogy már többször leszögezett elképzelésem 
szerint az Erdélyrészi-medence helyén volt ősi hegység pereme már a mezo
zoikum végefelé és a paleogénben megsüllyedt és ott üledékképződésre adott 
alkalmat egy, úgylátszik, a medence helyén volt régi hegységmaradványnál 
aránylag fiatalabb déli kárpáti hegységrész és e között. A centrális régi hegy
ségmaradvány csak a neogénben merült fokozatosan egészen el s adott alkal
mat az Erdélyrészi-medence észak felől délre pásztásan egymásra rakódó 
mediterrán, szármáciai és pannoniai-pontusi üledékeinek kiképződésére. 
B a r t k ó-nak sikerült Homorod vidékén egy felső mediterrán és egy szár-
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máciai konglomerátumot megkülönböztetnie. Az idősebbikben vörös gránit, 
kristályos palák és mezozoós mészkövek uralkodnak, a fiatalabban a kárpáti 
fliszóna kőzettörmeléke. Ez az egymáshoz térben és időben közeli kétféle 
eredetű kőzet azt bizonyítja, hogy a felső mediterrán végén, vagy a szarmata 
elején vidékünkön gyökeres tektonikai változás állott be. Az Erdélyrészi- 
medencebeli ősi centrális hegységmaradvány és az ő mezozoós üledékmarad
ványai véglegesen a mélybe süllyedtek — amint a Dunántúlon is tudjuk a 
balatonföldvári, siófoki, kaposvári és mihályii fúrásokból. Ez a mozgás meg
gyűrte a hajdani rög peremén medence fáciesben.leülepedett idősebb miocén 
és oligocén rétegeket s ezek felé buktatta sokszor pikkelyesen, reátolódásosan 
a pa>eogén flisképződményeit, de még a tufás miocén rétegeket is, amint azt 
délnyugat felé Sorostély és Szentágota közén írtuk volt le. Ilyen áttolódásokra 
utal B a r t k ó most a Homorod-völgy környékén. A felső mediterránban 
lezajlott belső kárpátövi flisfelgyűrődés emelte ki és zúzta össze azokat a 
fliskőzeteket, amelyeknek törmeléke a szármáciai konglomerátum anyaga. Ez 
a nagyarányú orogén ciklusunk hosszú ideig folytatódik s így természetes, 
hogy a szarmatát és pannoniai-pontusi időt is meghaladó vulkánizmus csa
tornáit nyitotta meg a Székelyföldön, a Balatonmentén és másfelé. A vulká
nizmus itt is okozat és nem oka a hegyszerkezet kialakulásának.

Az bizonyos, hogy amint már a B ö c k h H.-féle földigázkutatások 
idején utaltunk reá, az Erdélyrészi-medence peremén s így keleten is látunk 
medence felé irányuló pikkelyes, rátolódásos mozgásokat s így nem csoda 
az általam is annak idején hangsúlyozottan említett sósforrások megjelenése 
Ósinkánál, a Fogarasi-havasok tövében, a kristályos palák között. Egyébként 
csak helyeselni tudom B a r t k  ó-nak azt a megjegyzését, hogy a mi hegy
mozgásaink a S t i 11 e-féle orogenetikus fázisokba való beskatulyázása nem 
mindig megy símán, mert már nem egyszer hangsúlyoztam, hogy a germán 
földkéregrész, amint hogy más genezisű, mint a mi földünk, nyilvánvalóan 
nem egészen szabták reánk az ottani orogén fázisokat is. Nagyon helyesen 
jegyezte meg az elnökölő Lóczy igazgató úr, hogy van hegyképződés-vándor- 
lás is s az tényleg, úgylátszik, nemcsak térben, hanem időben is megnyilvánul.

Az előadó érintette, hogy felvételi területén inkább felboltozódásokat, 
mint hosszú antiklinálisokat talált. Ebben sincsen — mint némelyek gondol
nák — a mi B ö c k h-féle felvételeink és a mostani reambulációk között 
lényeges különbség, csak méltóztassanak beleilleszkedni abba az időbe, ami
kor még az Erdélyrészi-medencét első mesterem, K o c h  professzor nyomán 
normális településűnek tanultuk s csak a sótömzsök környékét tekintették 
kiemeltnek, de az nem volt tektonikus mozgás. Akkor még abból, amit ma 
tudunk az Erdélyrészi medence és peremhegységeinek tektonikus gyúródott-* 
ségéről még jóformán semmit sem ismertünk s a generális hegyszerkezeti 
igénybevételét a medencének jobban lehetett egymással összefüggésbe hozott 
boltozat sorokat feltüntető antiklinálisokkal szemléltetni, mint az egészen 
elkülönítetten feltüntetett dómokkal, s még úgyis mai napig ott kísért a fel- 
boltozódások kősómagva s B a r t k  ó-nak is reá kellett mutatni, hogy, úgy
látszik, vannak sótömzsnéküli felboltozódások is. Persze, hogy vannak. 
De ezt akkor a fúrási adatok hiánya miatt még nem volt tanácsos nagyon 
hangoztatni. Az első általános hegyszerkezeti felvétel a részleteket bizony 
még nem ölelhette fel. Kérek mindenkit, hogy az akkori szakmabeli miliőt
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írják a javunkra, mert bizony úttörő munkát végeztünk ott, Horvátországban, 
Ausztriában, Franciaországban s azután a megcsonkított Magyarországon is, 
amit nem lehet egészen a ma szemüvegén keresztül lemérni.

Végül legyen szabad a Szejke-környék petróleumnyomaival kapcsolato
san is mondanom valamit. Régóta gondolkozom azon, vájjon mi az oka, hogy 
az Erdélyrészi-medence annyi mélyfúrása sehol sem ütött meg petróleumot, 
csak azt a rengeteg sok földigázt, amit ma már megfúrni valóságos gyerek
játék, ann.ak aki nem téved mellékvágányokra. Már gyerekkoromban hallot
tam, hogy Nagyenyed mellett a Csáklyakő tövében emlegetnek petróleum
kőzeteket, hogy a Szejke vize, meg némely kászoni borvíz is olyanféle szagú, 
azt minden székely ember tudja, még sincsen petróleum ebben a medencében. 
Úgy okoskodtam, hogyha a szénhidrogéneket francionált desztillálással 
állítjuk elő, először a könnyű metánsorozatú földigázfélék válnak le s csak 
nagyobb hőfok és nyomás alatt a nehéz földolajféleségek, tehát ha valahol 
csak földigáz van és nincsen petróleum is ott, a tektonikus folyamatok még 
nem váltottak ki akkora hőmérsékletet és nyomást, hogy a magasabb szén- 
hidrogének kiválása is megindult volna. Mindenki tudja, hogy Galíciában 
vagy a romániai petróleumterületeken a kárpáti hegyszerkezettel kapcsola
tosan ez a feltevés indokolt. Most lám Bartkó barátom csupa magasabbrendű 
tektonikáról beszélt nekünk a Szejke környékén s bemutatott egy szép petró- 
leumos homokot is. Az ördög nem alszik s a végén még abban is igazam lesz, 
hogy az Erdélyrészi-medence körül az ilyen tektonikusán erősen igénybevett 
helyeken petróleumra is számíthatunk s így ebben az igyekezetében is egyet
értek vele, mint részben bűntársammal, hiszen fővároskörnyéki felvételeim 
elején néhányszbr B a r t k ó  L a j o s  is volt útitársam s örömmel látom, 
hogy jó útitársam.

Horusitzky Ferenc : Felteszi a kérdést, tekintettel arra, hogy B a r t k ó  
dr. szerint a foraminiferákkal igazolt rupélien felett ugyancsak foramini- 
ferákkal biztosan identifikálható felső mediterrán telepszik, mutatkozik-e 
diszkordancia a rupélien és felső mediterrán között? Ha ilyen diszkordancia 
nem lenne és az átmenet valóban fokozatos lenne, akkor ez nem volna magya
rázható másképpen, minthogy az oligocén feletti rétegsor az alsó miocént is 
magába foglalja.

Schréter Zoltán : Üdvözli az előadót, hogy értékes új adatokkal bővítette 
az Erdélyi-medencére vonatkozó ismereteinket. Előadónak két. pontjához 
óhajt hozzászólni. Az előadó felemlítette, hogy külön helvéciai és tortonai 
emeletet nem tud megkülönböztetni. Hozzászó’ó véleménye szerint helyes 
úton jár, mert a régi felső mediterrán emeletet a magyar medencék délibb 
részein csakugyan nem tudjuk két részre tagolni és csak fáciesekről beszél
hetünk, úgy, ahogy azt egykor F u c h s  és K a r r e r  megállapították s 
ahogy azt K o c h  A n t a l  az Erdélyi-medencére vonatkozólag is leírta.

A második pont, amihez hozzá óhajt szólani, a szarmáciai és pannoniai 
emelet közötti határ kérdése. Az előadó csak az alsó és középső szármáciai 
emelet rétegeit tudta kimutatni. Ezek fölött szárazföldi édesvízi rétegek, 
majd az alsó pannoniai rétegek következnek. Ezzel újabb bizonyítékot 
szolgáltatott arra vonatkozólag, hogy a szarmáciai és alsó pannoniai réteg
csoportok között az átmenet megvan, illetve a két rétegcsoport egymás fölött 
a felső szarmáciai és meociai emeletek kimaradásával közvetlenül következik.
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Szentes Ferenc : A harmadkorban a Stille-féle orogén fázisok megnyilvá
nulása körül több vitás kérdés merült fel. S t i l l e  professzorral folytatott 
megbeszélésből kitűnt, hogy gyakran különböző sztratigráfiai értékeket vagy 
fácieseket vettünk egybe, tehát csak az egész harmadkori rétegtan regionális 
rendezése után lehet a fázisok pontosabb idejét és különböző intenzitását 
rögzíteni. Hozzászóló a magyarországi harmadkorra -vonatkozólag hét éve 
foglalkozik ezzel a kérdéssel és az összegyűjtött bőséges anyag kiértékelésére 
fenntartja a jogot. Gyakran azonban a megfigyelésekben is hibák fordulhatnak 
elő, amennyiben hiányos feltárások miatt fontos momentumok kimaradhat
nak, mellékesebbek, feltűnőbbek, túlterjedő transzgressziót diszkordanciának 
látunk stb. stb., ami különösen a gyakran változó parti fáciesű harmadkori 
rétegeinkben gyakran előfordulhat. Végül pedig tudni kell, hogy S t i l l e  
professzor maga sem tekinti rögzített fázisait olyan merevnek, hogy azokat 
elő-, utó- és mellékfázisokkal nem lehetne tarkítani, ezek jelentőségét azonban 
legtöbb helyen külön-külön még ki kell bogozni. Másrészt az orogenezisek 
térbeli elhalásának vizsgálata is rendkívül érdekes adatokat szolgáltathat, 
az epirogenetikus fejlődés szempontjából is. Mindezen adatok regionális 
értékelése után lehet majd az utolsó szót kimondani B a r t k ó  dr. rendkívül 
érdekes és tanulságos felvételi területén.

A Homoród környéki szirtekre vonatkozólag hozzászóló ismételten 
felhívja a figyelmet arra a Máramaros vármegyei felvételei során kelt gyanú
jára, hogy a kárpáti szirtvonulat a felsőtiszai medence peremén át húzódik 
Paraj d—Homoród irányába. Ennek a nagyfontosságú hegy szerkezeti vonal
nak pontosabb kivizsgálása hálás feladat lesz.

Strausz László : A M. Kir. Földtani Intézet 1943. évi erdélyi geológiai 
felvételei igen értékes eredményeket szolgáltattak a mediterrán képződmé
nyek fáciesviszonyainak tisztázásához s egyben a fiatal harmadkori rétegek 
szintezésének revíziójához. Örömmel üdvözöljük mindnyájan ezeket a 
fontos megállapításokat; magamnak azért is különös örömet jelentenek, mert 
mind a fáciesviszonyok fontosságának kiemelésével, mind a felsőmediterrán 
oszthatatlanságának megerősítésével régi kedves témáimhoz adnak támoga
tást és bátorítást s igazolják azt a nézetemet, hogy a leggyakoribb szintezési 
hiba : két egykorú fáciesnek egymásutáni emeletté való minősítése. A M. Föld
tani Társulat szakülésén 22 éve kezdtem egy kis mediterrán dolgozatom kap
csán1 fáciesviszonyokról beszélni. Azután három év alatt tíz előadásban beszél
tem, beszéltem különböző mediterrán területek fáciesviszonyairól s a fáciestan 
egyes általánosabb kérdéseiről. Sajnos, akkor a legkisebb visszhangra se talált 
igyekezetem, s a fácieskutatást nem karolta fel senki, se öncélúlag, se a szinte
zések bizonytalanságának csökkentése céljából. Mikor utóbb kétéves berlini 
tartózkodásom alatt láttam, hogy külföldön is milyen hézagok vannak a fácies- 
tani kutatásokban, bátorságot vettem arra, hogy megírjam a geológiai iroda
lomban az első olyan könyvet, amely a fáciestant egészében és nem mellék
témaként tárgyalja.2 Mint ismeretes, nem volt sikerem vele. Igaz ugyan, hogy 
elítélő bírálatot vagy cáfolatot nem kaptam rá írásban vagy tudományos 
előadásban, de magánmegjegyzések alakjában annál többet s lesujtóbbat.
1 Slrausz L. : É'jabb adatok Fót alsómediterrán faunájához. (Előadás a M.

Földt. Társ. 1922. II. 15-i szakülésén. Földt. Közi. 1925.)
2 Strausz L. : Geologische Fazieskunde. (Földt. Int. Évkönyve 28, 1928.)
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Főleg azonban annyira nem használták fel a munkámat Magyarországon, 
hogy teljesen elveszett a bizalmam a fácieskutatásnak azon módjaiban, melye
ket eredetileg követtem. Nem is volt bátorságom (a harmadkor tárgyalása 
után) az idősebb képződmények fácieskérdéseit is sorra venni — ahogy erede
tileg terveztem. Ellenkezőleg, egy évlizeden át le se mertem írni a fácies 
szót. Hogy újabban ismét csökkent az ilyen irányú félelmem, arra hármas 
okom van. Először is külföldön egyre többen használták fel munkáimat és 
gyakran idézik, veszik át megállapításaimat vagy elveimet (pl. 4). Azután 
Ausztriában fúrások igazolták, hogy a mediterrán szintezés egyik legnehezebb 
kérdése, a grundi rétegek helyzete is fácies-kérdéssé alakult2, 3 (ahogy ismé
telten hangoztattam) : »grund« a felső mediterrán litorális homokfáciese 
{transzgressziós part, szemben az egyes lajtamésztípüsok által képviselt kon
stans vagy regressziós parttal). Végül pedig legutóbb az látszik igazolni magam 
előtt fácieskutatásaim és ezzel együtt sztratigrafiai szintösszevonásaim jogo
sultságát és értelmét, hogy M á j z o  n,4 R e i c h5 és B a r t k ó *  vizsgálatai 
Erdélyben kimutatták, hogy a »torton«-fácies megjelenhet a felsőmediterrán 
alján, s a »helvét«-fácies e felett vagy mellette, beljebb a medence felé.

A »íácies« szót magát mindenesetre nem olyan határozott és szűk érte
lemben használom már, mint eredetileg tettem. Egyesek kifogásolták, hogy a 
fáciesen az egyes üledékek egykori képződési viszonyait akarom érteni, nem 
pedig egyszerűen két üledék mai különbségét. A »fácies« szót csak ott tartot
tam használandónak, ahol már értelmeztük a különböző képződmények meg
figyelt eltéréseinek természetét, jelentőségét, okát, elsősorban bathymetrikus 
viszonyait, s kerülni akartam, hogy az egyes üledékképződési problémák 
megoldatlanságát leplezzük azzal, hogy odavetjük minden jelentés nélkül a 
fácies szót. Feltétlenül kerülendőnek tartottam, hogy pl. keleti és nyugati 
fáciesről beszéljünk, ha nem tudjuk, nem elemeztük, hogy paleogeográfiai 
"vagy bathymetrikus, vagy diagenetikus oka van-e a két képződmény eltéré
sének ; vagy pl. hogy kövületes fáciesről és kövületmentes fáciesről beszéljünk, 
ha szó se lehet annak igazolásáról, hogy a kövületek nemcsak utólag tűntek 
el az egyik kőzetből (pl. mészhéjaik feloldódtak). Főleg pedig tiltakoztam az 
ellen, hogy elintézettnek tartsuk a fácieskutatást akkor, ha odavetve »ez a 
fácies« kifejezést használtunk »ez a képződmény« helyett, s így igyekeztünk 
tagadni azt a hiányt, amit ismereteinkben jelent, hogy csak a jelent írtuk le, 
nem a múltat is, csak azt, hogy ma milyen az az üledék, de nem azt, hogy 
egykor hol és mi módon ülepedett le. Ettől féltettem főleg a fáciestant, hogy 
igy elsikkad a képződési viszonyok kutatása, ami pedig az egyszerű regisztrá
lás helyett kissé élettanná és oknyomozóvá teheti a geológiát. Erről a szép
1 Pia J. : Grundbegriffe der Stratigraphie. (Leipzig, 1930.)
2 Janoschek R. : Die bisherigen Ergebnisse der erdölgeologischen Unter

suchungen im inneralpinen Wiener Becken. (Oel u. Kohle, 38, 1942.)
3 Strausz L. : Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. (Földt.

Közi. 1943.)
4 Majzon L. : Az Erdélyi-medence É-i felének sztratigrafiája mikrofaunisztikai

vizsgálatok alapján. (Beszámoló a Földt. Int. vitaüléseiről, Évi Jel.
függ. 1944.

5 Reich L.: Geológiai jegyzetek az Erdélyi-medencéből és a Lápos-hegységből.
(Beszámoló a Földt. Int. vitaüléseiről, Évi Jel. függ. 1944.)

6Hartkő L. : Homoródalmás—Székelyudvarhely környékének földtani viszo
nyai. (Beszámoló a Földt. Int. Vitaüléseiről, Évi Jel. függ. 1944.)
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célról azonban azóta magam is jórészt letettem s nem tiltakozom a fácies 
szó lazább, szabadabb, s így természetesen sokkal kevesebb jelentéssel való 
alkalmazása ellen.

Az öncélú íácieskutatásban persze még sok meg nem magyarázható 
jelenség hat kedvetlenítőleg, hiszen az egyik folyton segítségül hívandó 
diszciplína, a paleobiológia is tele van bizonytalansággal (1. pl. i). A sztrati- 
grafiában azonban a fáciesviszonyokról szerzett minden legcsekélyebb isme
ret is rendkívüli fontos támogatást jelent s nagyon csökkenti a téves kormeg
határozásokat, főleg azt a veszélyt, hogy több szintet írunk le, mint amennyi 
van. A sztratigráfiai beosztásokban ugyanis a legkevésbbé tragikus hiba az, 
ha a kereteket, a határokat kissé más helyen húzzuk meg, mint ahol a leg
nagyobb változások (élettani, paleogeográfiai vagy tektonikai változások) 
bekövetkeztek, mert bizony a változások nem történtek gyorsan, s általában 
nem voltak egy-egy időpontra szorítva : bárhová húzunk egy rétegtani határt, 
ott biztosan eltaláltunk valami változást. így persze aránylag csekély érdem
nek kell tekintenünk azt is, ha valaki egy határt elmozdít onnan, ahova mások 
tették. Hogy vulgáris, de félreérthetetlen példával éljek : olyanforma keret
változtatásokat csinálnak egyesek, mintha valaki a hét napjait hétfőtől 
szerdáig a hét elejének, csütörtököt és pénteket a hét közepének minősíti, 
holott előtte más csütörtöktől a hét végét számította ; a harmadik újító pedig 
inkább a szerda— csütörtököt vette a hét középső részének. Az ilyen vita ren
desen igen meddő. Ezzel szemben rendkívül fontos megállapítani, hogy mivel 
igazoljuk egy-egy időszak létezését, van-e tartalma az időbeli kereteknek és 
hogy egymásutániság vagy fácieskülönbség okozza-e két képződmény elté
réseit ; (az előbbi példát folytatva), hogy nyolc napja van-e valóban a hétnek, 
hogy a napok sorrendje valóban hétfő, posthétfő, praeszerda, szerda-e ? Itt 
a higgadt rétegsor-megfigyelések mellett a fácieskutatás szerepe vitathatat
lanul fontos s rávezethet, hogy a posthétfő és a praeszerda az egyetlen kedd- 
nek felel meg, s nem nyolc napból áll a hét.

A fiatal harmadkori rétegek szintezésében főleg ezt az emeletszám- 
csökkentést igyekeztem igazolni és ajánlgatni az utóbbi időben, s arra keres
tem bizonyítékokat, hogy a hazai rétegsor nem mutat nagyobb hiátusokat, 
nem kell a hazai neogén egyes tagjai közé ki nem tölthető időkereteket kép
zelnünk. Ezen az általános elven belül különösen a következő három tételt 
állítottam : 1. A helvétikum és tortonikum egymástól csak fáciesre, nem korra 
különbözik, s így ott, ahol az egyik a két emelet közül megvan, már nem kell 
hiányt feltételezni a felső mediterránban — mert annak nincs is két emelete 
(vagy alemelete). 2. A cherzonikum és meotikum se két különböző kori üledék
csoport, nem két emelet, hanem két egymástól távoleső kifejlődése ugyanazon 
időszak képződményeinek ; így a szarmatikum csak két emeletből áll, a 
volhyniai és a besszarábiai emeletből, míg a cherzonézoszi emelet, illetve 
fácies »felsőszarmatá«-nak nevezése csak félreértésekre és téves párhuzamosí
tásokra vezethet. 3. A felsőpannónikumnak nem egymásutáni szintjei, hanem 
egymás melletti típusai a Congeria balatonica-s és Congeria rhomboidea-s, sőt 
valószínűleg az Unió Wetzleri-s rétegek is. Természetesen ezen véleményem 
egyikéről se állítom, hogy előttem már régen nem mondták mások ; tulajdon-
1 Daequé E. : Vergleichende biologische Formenkunde der fossilen niederen 

Tiere. (Berlin, 1921.)
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kép mindhárom kérdésben az újabb túlhajtott széttagolásokról akarok vissza
térni a régi egyszerűbb beosztásra, a L ő r e n t h e y  és A n d r u s o v  előtti 
felfogásra.

E három állítás közül legkisebb ellenzésre talált a felső pannónikumra 
vonatkozó1, részben azért, mert kevéssel utánam S ü m e g h y 2 é s J e k e l i u s 3 4 
is részben hasonló eredményre jutottak. (Mint ismeretes, a pannóniai képződ
mények szintezésében főleg abban tértünk el egymástól, hogy én a Congeria 
ungula caprae-s rétegeket önálló, idősebb szintnek veszem)1.

A helvétikum és tortonikum egyidejűsége, illetve a felsőmediterrán 
oszthatatlansága tekintetében5,6 már több ellenzésre találtam. Talán most a 
Földtani Intézet erdélyi geológiai felvételeinek szerencsés és tanulságos meg
állapításai erősítik meg és teszik általánosan elfogadhatóvá nézetemet, mely 
eleinte, mint regresszív lépés, természetesen nem látszott vonzónak. A felső
mediterrán kétosztatúságát erősen védi V a d á s z  E. E vitaülések egyikén 
M a j z o n ,  S z a l a i é s  magam7 * szinte ellentmondhatatlan érvekkel bizonyí
tottuk, hogy a híres várpalotai »grundi fáciesű« fauna se állítható szembe, 
mint »helvéciai«, a »tortonikum«-mal. V a d á s z  hozzám eljuttatott szíves 
soraiban elfogadja, hogy Várpalota nem helvéciai, de akkor szerinte tortonai , 
a felső mediterrán felső felének felel meg, s minthogy az itteni többszáz méter 
vastag felső mediterrán rétegösszlet alján foglal helyet, ez az egész mind csak 
a felső mediterrán felét képviseli s alatta hiányzik egy felső mediterrán emelet. 
Ebből természetesen helyt nem álló paleogeográfiai következtetésekre lehet 
jutni, pl. különböző területrészeknek a mediterrán tenger által való elöntését 
(s így a tektonikai jelenségek időpontját) illetően. A Mecsek-hegységre vonat
kozóan mind V a d á s z ,  mind V i t á l i s  I. szükségesnek tartották a torto
nikum és helvétikum megkülönböztetését; 150 faunát gyűjtöttem és dolgoz
tam fel a mecseki mediterránból, de sehol se találtam egymás felett két olyan 
faunát, amelyek korkülönbségek biztos jeleit mutatták volna ; annál na
gyobbak a fáciesbeli különbségek. Érdekes azonban, hogy a legjellemzőbb 
»grundi« típusú faunát, a hidasit V a d á s z  is a »tortonikum«-ba teszi9, 
tehát ezzel elismeri, hogy a »grund« csak fácies, nem kor. Természetesen a slir 
szintezését nem könnyű eldönteni se a Mecsekben, se másutt. Ahogy azonban 
közismert az oligocén slir típus hazánkban is sok helyen és Ausztriában is

1 Papp S. : Az Eurogasco dunántúli petróleum és gázkutatásainak ismertetése.
(Ásványolaj 5, 1935.)

2 Sümeghy J. : A Győri-medence, a Dunántúl és az Alföld pannóniai üledé
keinek összefoglaló ismertetése. (Föld. Int. Évk. 32, 1939.)

3 Jekelius E. : Die Parallelisierung der pliozänen Ablagerungen Südosteuropas.
Anuar. Inst. Geol. Romaniei 17, 1932—1936.)

4Strausz L. : A dunántúli pannón szintezése. (Földt. Közi. 1941.)
5 Strausz L. : Hozzászólás a magyar medence-rendszer neogénjére vonatkozó

rétegtani nevek egységesítéséhez. (Beszámoló a Földt. Int. vitaülései
ről, Évi Jel. függ. 1942.)

6 Strausz L. : Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. (Földt.
Közi. 1943.)

7 Majzon L : A várpalotai felső mediterrán foraminiferák. (Beszámoló a Földt.
Int. vitaüléseiről, Évi Jel. függ. 1943.)

Strausz L.—Szalai T. : A várpalotai felső mediterrán kagylók. (Beszámoló a 
Földt. Int. vitaüléseiről, Évi Jel. függ. 1943.)

9 Vadász E. : Mecsek-hegység. (Álagyar Tájak Földtani Leírása, 1935.)
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(pl.1), felső eocén slirt Schleswig-Holsteinból2 mutattam ki, éppúgy van nem
csak alsó mediterrán, hanem felső mediterrán slir is. A fáciesek és időszakok 
teljes összetévesztése lenne azt hinni, hogy a slirt mindenütt egyszerűen az 
alsó helvétikumba, a grundi rétegeket felső helvétikumba szoríthatjuk ; ennek 
teljes cáfolatát szolgáltatták a sok adat közt az új erdélyi felvételek is, — 
V i t á l i s  I. úgy tekinti az én szint- és (őslénytani) faj-összevonási kísérletei
met, mint a természetes ingalengések egyikét a »széttagolni-összevonni« folyton 
ismétlődő ritmusból. Szerintem a tudományos kutatásban az előrehaladás 
látszatát mutató széttagolás, részletezés, új névadás annyival vonzóbb, hogy 
mindig könnyebben sodródnánk erre s annyira még semmi sincs fölaprózva,, 
hogy még tovább tagolgatni ne lehetne az új »alkotni«-vágyóknak. A vissza
kozó lépésekre azonban a sztratigrafiában tényleges, komoly ok van : a párhu
zamosítások váltak teljesen lehetetlenekké, mióta az emeletek és szintek szá
mát idáig növelték, márpedig a korbeosztásnak legfőbb célja mégis csak a 
párhuzamosítás ; ha ezt nem teszi lehetővé, akkor rossz és korrigálandó. 
A felső mediterrán oszthatatlanságának kérdése fontos a tektonikusok szá
mára is : ha egyik esetben a »törtön« fáciesű felső mediterrán rétegek alatti 
gyűrődést felső stejernek veszik, másik esetben a »helvéciai« fáciesű képződ
mények előtti tektonizmust idősebb stejer fáciesként választják el ettől, 
akkor rosszul párhuzamosítanak s egy fázisból kettőt csináltak. Stejer mozgás 
egy van ; erre utal a St. Florian-környéki geológiai kép is, ahogy W i n k l e r  
azt újabb munkáiban leírta.3

A szarmata alemeletek és az alsó pannonikum szintezése tekintetében4, 5 
se sikerült eddig teljesen meggyőznöm a hazai szakembereket. A szarmatikum 
ésjiazai pannonikum és a délkeleteurópai pontikum egymáshoz való viszonyá
nak tisztázását S c h r é t e r  kezdte meg 1912-ben6 ; A n d r u s o v D. és 
W i n k l e r 7 is foglalkoztak e problémával. A teljes megoldás kulcsa szerin
tem az, hogy a mi szarmatikumunkból nem kell hiányzónak tekinteni a bessza- 
rábikumot vagy annak egy részét, mert nálunk egyszerűen a nem tagolódott 
volhyniai—besszarábiai faunakeverék (melyet 1941-ben már S c h r é t e r  említ)8' 
végigvonul az egész szarmatikumon, s hogy a cherzonézoszi és meotiszi rétegek 
Délkelet-Európában nem egymás felett, hanem egymás mellett fordulnak elő, 
s annyira eltérő fácieseket képviselnek, hogy korbeli összehasonlításuk a fau

1 Grill R. : Oligocän und Miocän im Gallneukirchner Becken östlich Linz a. d.
Donau und den anschliessenden Gebieten des böhmischen Massivran
des. (Akad. Anzeiger Wien, No. 26, 1943.)

2 Strausz L. : Das Eocän von Wöhrden. (Jahrb. d. Preuss. Landesanst, 48,
1927.)

3 Winkl fr v. Hcrmandcn A. : Der geologische Bau des steirischen Beckens
und die Frage seiner Erdölhöffigkeit. Petroleum 35. 1939.

4 Strausz L. : Adatok a Vend-vidék és Zala geológiájához. (Földt. Közi. 1943.)
5 Strausz L. : Versuch einer Parallelisierung der südosteuropäischen Pannon-

bildungen. (Földt, Közi. 1942.)
6 Schréter Z. : A magyarországi szarmata rétegek rétegtani helyzete. (Koch-

Emlékkönyv. 1912.)
7 Winkler v. Hermaden A. : Grundsätzliches zur Erforschung des Jungter

tiärs am Alpenostabfall. (Mitteil. d. Reichsamts f. Bodenforsch. Wien, 
1942.)

8 Schréter Z. : A Kárpátok által körülvett medencék szármáciai képződményei
és azok állatvilága. (Math. Term. Tud. Értesítő 60, 1941.)
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náik jellege alapján egyáltalán nem dönthető e L D a v i d a s v i l i  vizsgálatai 
azt mutatták ki, hogy a meotikum faunája nem származtatható le a felső
szarmata faunából1. így hát egymásutániságuk csak föltevés volt, mely azután 
a párhuzamosításoknál áthidalhatatlan nehézségeket okozott. Igaz, hogy a 
cherzonézosi »emelet« és a meotikum egymáshoz való viszonyára vonatkozóan 
nem voltak saját terepi megfigyeléseim, hanem csak irodalmi adatokat hasz
nálhattam fe l; de megnyugtatott, hogy a délkeleteurópai olajkutató geológu
sok értekezletén2 az illető romániai és déloroszországi területeket ismerő 
szakemberek (pl. K r e j c i—G r a f) is elfogadhatónak tartották felfogásomat 
s cáfolatára egyetlen adat se merült fel. S hozzá kell tennem : akik itthon nem 
akarják elfogadni, azok se hozhatnak fel az ú. n. felső szarmata és a meoti
kum egymásutániságára semmi bizonyítékot, csak talán azt a kis kifejezésbeli 
furcsaságot találják komoly akadálynak, hogy logikailag nem lehet a felső 
szarmatikum létét tagadni, mert minden kornak van »felső« része, nem vég
ződhet »közép«-pel. A válasz erre természetesen az, hogy a besszarábikum nem 
középső, hanem felső része a szarmatának, csakhogy ezt a névváltoztatást 
a gyakorlatban használni nem lehet, mert folytonos félreértésekre vezetne ; 
le kell mondani a szarmatikum esetében az »alsó-közép-felső« megjelölésekről 
és a volhyniai, besszarábiai emelet-neveket kell használni. Ami a cherzonézoszi 
és meotiszi neveket illeti, ezek számunkra nem jelentenek problémát, mert 
Magyarországon egyetlen képződményt se kell ezekkel a nevekkel illetni. 
A szarmatikum és meotikum ilyen értelmezése azután teljesen elhárít minden 
nehézséget a pannonikum párhuzamosítása elől. Keleten a besszarábiai emelet 
és a Congeria rhomboideás pontikum között van a meotikum, vagy a vele egyidős 
cherzonikum, nálunk pedig a kevert faunájú, de (a volhynikumon kívül) 
a beszarábikumot is tartalmazó szarmata és a Congeria rhomboideás felső panno
nikum az alsó panoniai rétegeket fogja közre ; így abszolúte világos és egyszerű,, 
hogy a mi alsó pannonikumunk egykorú a meotikummal, rétegsorunkból 
nem hiányzik itt egy (Vagy több) szint. Főleg pedig-nem kell így a mi felső 
pannonunkat a vele faunisztikailag olyan erősen egyező romániai Congeria 
rhomboideás, ú. n. pontusi rétegösszletnél lényegesen idősebbnek tartani 
(mint G a á 1 I. tette)3, 4, hiszen ezzel a faunisztikai korhatározás teljes 
csődjét ismertük volna be.

Ismétlem, hogy a tetszetősen komplikált új korbeosztásokról visszatérni 
a régi egyszerűbbre nehéz és hálátlannak látszik. De ha megtesszük, akkor 
megszabadulunk a téves párhuzamosítások állandó veszélyétől, mert bizony 
nemlétező időkereteket párhuzamosítani igen bajos és végtelen szélmalom
harcokra vezethet. Nem állítom, hogy az emlegetett összevonásokban és egy
szerűsítésekben teljes biztosítékot bírunk arra, hogy soha szintezési hibát nem 
követünk el ; de itt legfeljebb becsúszik egy-egy kis hiba, míg a kényre-kedvre 
újítás és felaprózás biztos káoszt eredményez.

1 Davidasvili L. S. : Über die Zusammensetzung und Herkunft der Fauna
der mäotischen Stufe. (Centralbl. f. Mineral. 1930. B.)

2 Staeselie : Aussprache über die stratigraphischen Probleme des Jungtertiärs
von Südost-Europa in Budapest von 24. bis 29. Juni 1942. (Oel und
Kohle 38. 1942.)

3 Gaál I.: Mi a pannon és mi a pontusi? (Bányászati és Kohászati Lapok, 1938.)
4 Gaál I. : Alsó pliocén emlősmaradványok Hatvanból. (Geologica HungariCa,

ser. Palaeont. 20, 1943.)
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A M-. Kir. Földtani Intézet most a kárpáti medencék nagy összefoglaló 
geológiai térképet készül kiadni a legújabb kutatások eredményeinek tekintet- 
tetbe vételével. S c h r é t e r  Öméltósága közölte velem, hogy a térkép szer
kesztése kapcsán a fiatal harmadkori képződmények párhuzamosításában, 
beosztásában (és színkulcsában) azt a felfogást követi, amelyik mellett 
szót emeltem.

Reich Lajos. Pávai-Vajna ő méltósága hozzászólásához kapcsolódva, 
kiemeli előadó által ismertetett terület és a Hátszegi-öböl D-i peremén fel
lépő tektonikai viszonyok közötti hasonlatosságot. Itt is, a szarmata rétegek 
60°—80°-os dőléssel csatlakoznak a Retyezát kristályos tömzséhez, majd 
É-felé, minden átmenet nélkül, lankás, traszgressziós településben észlel
hetjük ugyanezeket a rétegeket a gyűrt dinoszauruszos dánien rétegek felett. 
Erre vonatkozó adatokat N o p c s a  és L ä u f e r  munkáiban találjuk.

Dr. M a j z o n és az előadó által kimutatott Clavulina szabói rétegek 
jelenléte a Medence É-i és K-i peremén, igen fontos etape Erdély földjének 
földtani kutatásának történetében. így az Erdélyi-medence peremén fellépő 
oligocén feltárások zárt körbe kapcsolódnak (Lápos—Székelyföld—Persány— 
Érchegység).

Csatlakozik az előadó említett feltevéséhez, hogy a területen előforduló 
Nucula-féleségek, a Mezőség több pontjáról ismeretes Syndosmiákkal azonosak. 
Ugyanezeket K o c h  Tellináknak említi. A kövületek általánosan tapasztalt 
gyenge magatartása miatt meghatározásuk tehát bizonytalan. Mikor a hozzá
szóló a Syndosmia cfr. re//exa-fajjal hozta vonatkozásba ezeket a kövületeket, 
diagnózisát megerősítette a brakkos, szarmata korra utaló mikrofauna, amely 
a kövületeket tartalmazó agyagmárgából került ki. Más lelőhelyről viszont 
az újabb vizsgálatok azonban a Syndosmia cfr. re/Zexa-fajjal egyidejűleg 
olyan mikrofaunát mutattak ki, amelyek a kövület szarmata jellegével nem 
hozható összhangba. így a mezőségi rétegek — elsősorban román geológu
sok által ajánlott sztratigrafiai beosztás (ami részben erre a makrofaunisztikai 
adatra is támaszkodik 1. »mezőgyéresi tufa«) bizonytalanná válik. A mező- 
ségirétegek makrofaunán alapuló rétegtani beosztása, ezek szerint mindezideig 
nem igazolható.

Iij. Noszky Jenő': V i t á l i s  S á n d o r  megjegyzéséhez kapcsolódva 
megemlítem, hogy Homoródalmás és Lövéte környékén valóban történtek 
a múltban szénkutatások. Sajnos, megbízható adatok nem állanak a régiek 
munkáiról rendelkezésünkre s így jutottam ki a múlt tavasszal a Vargyas- 
völgyébe, Homoródalmás és Lövéte határába. Sikerült a Kajmáca és az Őz- 
eresztő-patak közt a régiek három fúrásának helyét s néhány beomlott szén
kutatótárót is megtalálnom, azonban komolyabb szénelőfordulást az elég 
jól feltárt rétegsorban-nem láttam. A régiek ugyanis a szarmata képződ
ménysor meredekre állított rétegeiben keresték a szenet, a bemondás szerint 
a fúrásokban 8 m vastag telepet is átfúrtak.

Az állami kőszénbányászat ellenőrzésként a terület középpontjában 
mélyített régi fúrást 1943-ban megismételte, de műrevaló szenet a 291'70 m 
mély fúrásban nem talált. Lignitszerű barnaszén a 33’50—33’70, a 81-00— 
81-10 és 113'50—113-90 m mélységek közt volt, azonban a 60° meredek dőlés 
mellett ez is lényegesen vékonyabbnak adódik ki, A fúrás 258-80 m-ig szarmata 
rétegeket, onnan, a talpig miocén sós agyagot harántolt.
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Homoródalmástól K-re aVargyas-szurdok felső vége felé haladva az 
Almáspatakban a szarmata rétegek kis kivastagodott lignitlencsére kis 
tárót hajtottak, azonban a telep kivékonyodása miatt a további munkákat 
abbahagyták.

B a r t k ó dr. előadásához kapcsolódva a konglomerátok kérdéséhez 
szeretnék néhány adatot megemlíteni, bár megjegyzem, hogy adataimat 
már régen közöltem vele. Az bizonyos, hogy a mezozoós alaphegységen 
a Mészbükk oldalában, idősebb konglomerátum települ bár én a sztratigráfiai 
helyzetét a helyszínen tisztázni nem tudtam. Ugyanolyan tisztázatlan 
annak a konglomerátum összletnek a rétegtani helyzete, amit a Vargyas- 

szurdok déli végéhez torkoló s annak K-i mellékárkát képező Hidegaszópataká- 
ban láttam. Itt a torkolattól felfelé K-nek haladva azt látjuk, hogy a merede
ken dőlő, de szálban álló rétegsor kis mészkőrétegsorral kezdődik. Erre 
azután erősen gyűrt fekete , zöld-és vörösszínű palacsoport következik, ami 
után konglomerátumsávot találunk. Ott, ahol K-i irányból könyökszerűén 
törve a patak ÉÉK-re fordul, ismét fekete palákat látunk egy keskeny pász- 
tában. Ezután követketik a patakmedernek az a része, amit az úgynevezett 
»göbölyök« — kőmalomszerűen létrejött vízesésalatti mélyedések — és víz
esések tarkítanak. Ezt a szakaszt konglomerátumcsoport alkotja kb. 600 m 
hosszúságban, amit csak a kis közbetelepült vörösszínű palásszerkezetű 
idős eruptívumsáv szakít meg. A szűk konglomerátummeder K-i végét ismét 
meredeken álló mészkőpadok zárják le. Az árok, tektonikai vonalnak tekint
hető mészkőhatár után, lényegesen megváltozik, falai lankásabbak lesznek 
s a völgy kitágul. E változás oka az, hogy a patak fehér s K-re inkább 
zöldszínű, jól rétegzett tufacsoportba vágódott ott be. A tufák rétegein és 
rétegfejein kb. 600 m hosszúságban Haladunk K-re, ahol azután ismét nagy 
harántirányú tektonikai vonal után, szürke, hieroglifás, csillámos pala
sorozatba jutunk, amibe itt-ott kvarckavicsos, konglomerátumos padok is 
vannak s utóbbiak keresztgátszerűen vízesésekre kényszerítik a patakot. 
Ez a csoport a kréta-flishez hasonlít s a rétegei KÉK-nek, sőt inkább K-nek 
dőlnek 70°—85° meredek szög alatt s a Hosszúmező andezit agglomerátuma 
alá húzódnak.

A tufák dőlése ÉNy s aránylag lankás, 10°—15° meredekség közt 
mozog. Ugylátszik tehát, hogy két idősebb s a mezozoikumra települő 
konglomerátumcsoport van, úgyhogy nagy figyelmet kell fordítani erre 
a kérdésre.

A Vargyas-szurdok két oldalát képező Alsó- és Felsőmáltető felépítésében 
a futólagos bejáráskor a triász magasabb sz-irtfáciesű dacbsteini típusú mész
köveit véltem felismerni. A triászra díszkordánsan települ a titon vörhenyes, 
vagy lilásszínű s már csak eróziós roncsokként látható szirtfáciesű mészköve. 
A Felsőmáltető 881 -cj> jelű magassági pontja közelében a térképen is jelzett 
mészégetők közelében urgon-típusú mészkövet fejtenek. Ott a sziklák mállott 
felületén Nerinea-, ActeoneHa-jellegű csigákat s kagylók metszeteit látni, 
azonban a rideg mészkőből azokat kalapáccsal nem tudtam kiszabadítani. 
A Mészbükk oldalában a Szármány-heggyel szemben a tufákat én is láttam, 
de szerintem .azok az alaphegység felé vetővel érintkeznek.

A Kajmáca-patakban a szarmata rétegek közt briozoás meszes réteget 
találtam.
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A Vargyas-völgy két oldalán a téglagyártól É-ra a szarmata rétegsor 
van feltárva kissé KDK és közel 60°-os dőlésirányú meredeken álLó rétegekkel, 
ahol az agyagos és homokos rétegek közti durva konglomerátum pászták 
előbukkanásai arra utalnak, hogy a rétegsor látszólagos nagy vastagságát 
tektonikai okok, vetők, illetve felpikkelyeződés hozta létre.

A Homoródalmás környékén tapasztalt megfigyeléseim s az értékes elő
adás közben hallottak arra a gondolatra vezetik az embert, hogy a brassó- 
környéki mezozoikum területétől kezdve a Persányi-hegységen és a homoród- 
almáskörnyéki mezozoikumon át a Hargita vulkáni takarója alatt keressük az 
összefüggést a Gyilkostó, illetve a Nagyhagymás mezozoikumán át a Lápos- 
hegység felé.

A brassókörnyéki mezozoikum és a Persányi-hegység közti összekötő 
láncszemnek tekinthető az az adat, amit Ilyefalva mellett szereztem. Ott a 
Felszegi-patakban az 563 -(J>- jelű magassági ponttól K-re az árok É-i oldalán 
a flis homokos, márgás és meredeken dőlő rétegsorában nagyobb mezo- 
zoós fehéresszínű mészkőkibukkanásra lettem figyelmes.

Ez alapon az adódik, hogy a Persányi-, a Homoródi- illetve Rika- 
hegység K-i oldalán is megvan a flis medence, azonban ennek jelenlétét a 
Hargita vulkáni takarója, illetve a lignittartalmú fiatal levantei takaró úgy 
elborítja, hogy a részletes felvételek hiánya miatt csak néhány helyről van 
tudomásunk róla.

Majzon László : Középhegységünkben kifejlődött rupélien lerakódás 
erdélyi előfordulásáról megjegyzi, hogy B á n y a i  J á n o s  -nak éppen az 
előadó úr által említett Mészpatak völgyéből 1942-ben gyűjtött törtön fáciesű 
faunájában szenon foraminiferák mellett megtaláltam az első erdélyi Clavulina 
szabói H a n t k. fajt néhány más úgynevezett «kiscelli agyagiból ismert 
fauna társaságában. Természetesen mind a szenon, mind a rupélien alakok 
itt másodlagos, bemosott helyzetűek, de már akkor feltételezte és hangoz
tatta is, hogy valahol meg kell lenni a rupélien lerakódásoknak. Ezt B a r t k ó 
azután, mint látjuk, felszíni kibukkanásokban is megtalálta, bár itt nem for- 
dut elő eddig a Clavulina szabói. A hozzászóló a Lápos és a Szamos közti 
területnek körülbelül a középső szakaszán, a H o f m a n n  -féle aquitán 
üledékek iszapolási maradékában Hollómező közelében típúsos, gazdag 
rupélien fauna alakjai között ezt az olyan jellegzetes fajt is megtalálta. 
R e i c h  kartárs hozzászólásához meg kívánja jegyezni, hogy ő azokkal a 
kérdéses rossz megtartású »Syndesmia-Nucula-Leda-Tellina« genuszokba 
sorolt kagyló maradványokkal nem foglalkozott, mert szintén nem tudta 
volna ezeket jobban meghatározni. Mindenesetre a mikrofauna a sztrati- 
gráfi i helyzetét jobban megadja a rétegnek, mint ilyen dubiózus makrofauna.

Bartkó Lajos : Megköszöni a hozzászólásokat és ismételten kéri, hogy 
a felvetett gondolataiból még ne vonjon le senki általános érvényű eredmé
nyeket. Előadásában néhány részletet az idő rövidsége miatt átugrott, így 
a hozzászólások egy részére, a válasz a dolgozatban benne van.

H o r,u s i t z k y  F e r e n c  dr. kérdésére az előadó megemlíti, hogy a 
rendelkezésére álló adatok alapján az oligocén és a felső mediterrán rétegek 
között diszkordancia nem mutatható ki. Az észleletek még kiegészítésre 
szorulnak, az azonban kétségtelen, hogy a felső mediterrán túlterjedő telepü
léssel érintkezik a rupéliennel.
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R e i c h  L a j o s  hozzászólására az előadó kifejti, hogy a syndesmiás- 
szarmata rétegek létezését nem vonja kétségbe, csak a csekély vertikális el
térés és az azonos kifejlődés miatt az összetévesztés lehetősége fennállhat annál 
is inkább, mert a kövületeken semmi karakterisztikus vonás nem látható.

Lóezy Lajos: Bejelenti, hogy a jövőben az előadások magyarnyelvű 
szövegével egyidejűleg idegennyelvű összefoglalásban is megjelennek, amennyi
ben ezt a szerzők így óhajtják. Ezért arra kéri az előadókat, hogy a jövőben 
minden szerző a magyarnyelvű kéziratával egyidejűleg nyújtsa be az idegen
nyelvű szöveget is, mely általában a magyar szöveg egyharmadát teheti ki. 
Kivételesen, indokolt esetekben azonban az Intézet igazgatója az előadások 
teljes terjedelmű idegen szövegen való közlését is engedélyezi.




