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Böhm-Bem Boleszláv : Az előadó megfigyeléseit mindenben összhangban 
állónak találja saját megfigyeléseivel, amelyeket M é h e s  területéhez csatla
kozó felvételei során eszközölt.

Szentes Ferenc: Felhívja a figyelmet arra, hogy a kréta eocén flis képződ
mények egy idősebb orogenezis következtében gyűrődtek meg, amelynek 
szerkezeti összefüggését még ki kell nyomozni. Erre az alaphegységre diszkor- 
dánsan transzgredál az oligocén, mely már medencefáciesbe húzódik át ÉNy- 
felé Máramarosba.

Majzon László : A legutóbbi szakülésünkön B a r t kó L. is kimutatta a 
rupélikumot M é h e s  K. területétől nagyobb távolságban, DK-re. Ezek a le
rakódások mint vizsgálataimból kiderült, a halpikkelyes palák felett települve 
ekvivalensei a Magyar-Középhegység kiscelli agyagjainak. Bizonyítják ezt, 
hogy a típusos rupélien fajok társaságában egyes helyeken (Nagyilonda, Holló
mező) az olyan jellegzetes Clavulina szabói-tis sikerült megtalálnom. Az ide
sorolt rétegeket H o f m a n n  K. mint a felső oligocénbe sorozott akvitán 
mélytengeri fáciesét említi.

Vitális István : A terület gyakorlati vonatkozásai érdeklik. A Felvidéken, 
így Honiban is az eocén üledékeket, illetőleg ugyanaz a sorrend, mint itt, 
konglomerátumok és ezeken kövületes felső eocén mészkövek települnek. Fel
vidéken a régi parttól távolabb megvan az idősebb eocén is. Ezeken a terüle
teken az idősebb eocén feküjében szén található. Valószínűleg a fornai szén
telep fejlődött itt ki. A hozzászólót az érdekli, hogy itt az előadó által 
vizsgált területen a striatas eocén megfigyelhető-e, ennek jelenléte ugyanis 
reményt nyújthatna a szóban lévő széntelepekre nézve.

Földvári Aladár: Kéri a Kartársakat, hogy a kőzetek meghatározá
sánál inkább kevesebbet mondjanak, mint többet, ugyanis egy helytelenül 
meghatározott kőzetnek a térképen való bejelölése zavart okozhat. így tehát 
helyesebb, pl. a kristályos kőzeteknél kétes esetekben csupán a kristályos pala 
megjelölést használni.

Lóczy Lajos: Hivatkozik a múltkori vitaülésen a most tárgyalt területtel 
szomszédos részekkel foglalkozó B ö h m-B e m előadásával kapcsolatos hozzá
szólásában elmondottakra. Kiemeli M a j z o n  kiváló munkásságának ered
ményeit és megemlíti, hogy főleg e vizsgálatoknak köszönhető, hogy az Erdélyi
medence harmadkori képződményeinek fejlődési múltjáról ma már eléggé 
tiszta képünk van.

Vitális professzor hozzászólására válaszolva megemlíti, hogy Parván a 
a középső eocénben vékony kipréselt szénnyomokat ismertek fel.


