428

DR. REICH LAJOS

— Apanagyfalutól K-re a Szálbocson bukkan elő néhány
ponton.
— Felsőoroszfalu D-i végénél nyíló völgyben 360 m magasság
ban.
Az Erdélyi-medence ÉK-i sarkából említem meg végül a Nagydemeter község mellett lévő kövületdús szarmata előfordulást.
A Naszódtól D-re húzódó dési tufa hatalmas vonulata közvetlen
közelében van ez a feltárás Nagydemetertől ÉK-re a 402 mp. közelé
ben lévő agyagfejtőben. Az agyag iszapolási maradékaiban közön
ségesek a szarmátikumra jellemző Rotalia beccctrii, Polysíomella
macella és striatopunctata, valamint ostracoda-k. A makrofaunából
igen gyakori Cerithium pictum-ot határozhattam meg. A feltárás
ban kagyló-lumasel rétegek is vannak, de a kövületek megtartása
olyan rossz, hogy a genus megállapítása sem lehetséges.
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HOZZÁSZÓLÁSOK
Bandat Horszt : Köszönetét mond az érdekes előadásokért, amelyekben
az Erdélyi-medence geológiáját tetemes lépésekkel vitték előre. Rám utat
a mikropaleontológia fontosságára, amely nélkül az Erdélyi-medencében
részletesebb vizsgálatokat végezni nem lehet. Paleoklimatológiai okokból
fel kell tételezni azt, hogy az erdélyi só keletkezése, amely a dacittufa lehul
lásával egykorú, párhuzamosítható a lengyel fő sóformáció lerakódásaival.
Jaskó Sándor : Eltekintve a sóekcémáktól és a konglomerátpadoktól
az előadó szelvényén meglepő a neogén képződmények konkordanciája.
Legnagyobb a diszkordancia az oligocén és miocén határán. Itt tehát ugyanaz
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a helyzet, ami a Kárpáti-medence területén mindenütt. A hozzászóló való
színűnek tartja, hogy a bemutatott szelvény területén nem csupán törések
vannak, amint azt az előadó kifejezi, hanem áttolódások is lehetnek ott.
Méhes Kálmán : Megemlíti, hogy felvételi területén a Láposhegységben Sztojkafalvától Ny-ra szintén megtalálta a csokmányi rétegeket. Ezek
tengeri jellege hangsúlyozottabb, mint R e i c h területén, ezt bizonyítják
az echinusok. Figyelemreméltó, hogy a csokmányi rétegek kalapáláskor
erős bitumenszagot árasztanak.
Pávai-Vájná Ferenc : A só fiatalabb korára vonatkozó felfogást vallók
ellentétben állanak B ö c k h-kel, aki annak korát alsó mediterránnak tekinti,
e felfogásának volt következménye az is, hogy a szénhidrogének anyakőzetét
ugyanott kereste. Ha a sók kialakulási idejét fiatalabbnak vesszük, úgy a szénhidrogének anyakőzete is fiatalabb.
Ha az Erdélyi-medencének általános jellege gyűrt, amint azt az újabb
kutatók is elismerik, akkor nem lehet egyúttal e terület általános jellege
töréses is, minthogy fizikailag lehetetlenség, hogy egyidőben ugyanazon
területen e kétféle tektonikai reakció jöjjön létre.
Szalai Tibor : R e i c h által bemutatott csokmányi kőzetpéldány fel
tűnően hasonlít ahhoz a képződményhez, amelyet törmelékben Szolyva
környékén a szirtek közelében talált. Ha e két képződmény azonossága bizo
nyítható, úgy ezek nyomán figyelemreméltó ősföldrajzi következtetések
vonhatók le.
Lóczy Lajos : Nemzeti szempont vezette a románokat is, amikor a hozzánk
visszatért területekről : így Nagyhagymás, Erdélyi Érchegység, Radnaihavasokról részben a visszatérés után térképeket adtak ki. Magyar szempont
ból, kultúrfölényünk bizonyítása szempontjából is fontos, hogy hazai terü
leteinkről mind modernebb és modernebb térképeket készí tsünk. Ez az elgon
dolás vezet mind a mezőségi, mind az ez évben megindult láposhegységi,
mind a Felső-Tisza-medencei, mind a kárpátaljai felvételek esetében. ALáposhegység felvételének megindításával célom annak megállapítása, hogy a flistenger mely területeken keresztül nyomult az Erdélyi-medencébe. Figye
lemreméltó, hogy R e i c h a medence fáciesű középső és a flis fáciesű felső
oligocén érintkezését állapítja meg. Az Erdélyi-medence ritmikus beszakadá
sával kapcsolatos paroxizmus maximuma az oligocén-miocén határán követ
kezik be, innen a jelentős diszkordancia e két képződmény között.
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