
128

PMfy M.: A Rudabányiai hegység geológiai viszonyai lés vasérctelepei. A m. 
k. Földtani Intézjet évkönyve. XXVÍ. k. —■ Geologie und1 Eisenerzlagerstätten des 
Gebirges von Rudabánya. Jahrbuch. dl к. ung. Geol. Anstalt. Bd. XXVI.

Panto G.: Szerkezeti és ércképződési megfigyelések a Rudabánya—Torna- 
szentandrási vasércvonulaton. —  Structural control o f metasomatism! in the iron 
ore deposits o f  the Rudabánya-region. —  Földt. Int. Évi jelentés В) Beszámoló. 
X. 1948.

Schréter Z.: A Bükk-hégyiség geológiája Beszámoló a :m. k. Földtani Int. vita- 
üléseinek munkálatairól. A m. k. Földt. In t 1943. évi jelentésének függeléke. — Nur 
ungarisch.)

Suf, J.: Gomributious à la géologie de la partie Sud-Est des Montagnes du 
Spis et du Gômier en Tchécoslovaquie.' I .  Géologie dh torain entre Zlatà Idka et 
Stitnik. Carpatica. Bd. I .  B. 1936. Praha. j

IVachtl, J.: Das Karbon zwischen Dobsina mid Koterbachy im nordwestlichen 
Teil des Slovakisdben Erzgebirges. Sbornik státn. geol. ustavuCi. S. R. XII. Praha, 1938.

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K .

Schreier Zoltán: Balogh Kálmánnak a Gömör-Tomai Karszt rétegtani és 
1 ícgy .szerkezeti viszonyairól tartott előadása hézagpótló. Számos geológus járt e terüle
ten,; de annak mindig csak egy-egy kisebb részén, sohasem az egész karsztvidéken. 
Tettek is közzé értékes dolgozatokat, de éppen az összefoglalás, az általános szemlélet 
hiányzott erről a területről. Hogy az előadó ilyen általános áttekintést tudott nyújtani 
erről a vidéktől, segítségére siet ia!z| a körülmény, hogy7 alkalma volt az egész karszt
vidéket részletesen tanulmányozni.

A terület rétegtanát tisztázta. Azelőtt a nagy fennsíkokat felépítő világos 
mészköveket mind! a felső triászba helyezték. Amikor Aggtelek környékén rövid ideig 
térképeztem, kövületek segélyével sikerült megállapítanom, hogy a világos mészkövek, 
legalább is nagy részük, a középső triászba tartozik. Balogh Kálmán ezen a nyomóin 
elindulva kimutatta, hogy a fennsíkokat alkotó mészkövek nagyobb része csakugyan 
középső triász korú, bár a felső triász is képviselve van, hallstatti jellegű világos 
és vörös mészkövek képében. Ez a triász paleográfiájára vonatkozólag fontos adat.

Az előadó erőszakoltnak tartja Pálfynak a rudabányai és a délibakonyi 
triász képződmények párhuzamosítására vonatkozó kísérletét. Ebhen az előadónak bizo
nyos mértékig igazat adok, bár az Aggtelek környékéről írt jelentésemben éh  is ugyan
ezt a hibát követtem el. De mentségünkre szolgáljon az, hogy a Bakony korszerűen 
feldolgozott triász faunája és jól szintezett rétegsora állott előttünk, mint legközelebbi 
olyan terület, amellyel az analógiát kereshettük.

A szerkezetet szépen megvilágította az előadó, úgy, hogy erről is jó és kime
rítő képet nyertünk, ahhoz nincs hozzátenni való. Mindössze a Bükk-hegységgel 
kapcsolatban teszek egy megjegyzést. Tény az, hogy szerkezetileg a Bükk-hegység 
sokkal bonyolultabb, mint a Gömör-Tomai Karszt. Teljesén igaza van az előadónak 
abban, hogy a Bükk-hegy ség, mint gyökérzóna —  esetleges takarók feltételezése ese
tében -— nem jöhet számításba. Már azért sem1, mert egyebek között a Bükk területén 
meglehetősem elterjedt, az alsó triászba sorolt kovapalák és radiolaritok a Gömör- 
Tomai Karszton ismeretlenek. Véleményem! tehát egyezik az előadóéval az ismer
tetett mészkőöv autocliton származása, helyzete és hegyszerkezete tekintetében; az én 
véleményem szerint sincs e vidékien nagyobb szabású takarószerkezet.

Vigli Gyula: A Gömör-Tomai Karsztvidékről adott szerkezeti kép sok tekin
tetben más, mint amilyennek azt eddig ismertük. —- A dérraőj, Somheggyel kapcsolat
ban megjegyzi, hogy azt teljes redőnek, öninálló takarórögnek tekinti. A Somhegy É-i 
lábául alul paleozúos fillit, majd werfeni pala figydlhétő mteg, feljebb a Somhegy 
háromszög alakú középső és felső triász mészkőröge következik. Kornalipa-plusz- 
tánál ugyancsak megvannak az áttolódás bázisát képező seisi homokkövek A Somhegy 
világos mészköveihez oldalt kisebb rögökben a kösseni rétegek, az alsó- sőt a középső 
liász csatlakoznak, amelyek a délibb területekről ismeretlenek. Ezek ugyancsak a 
takaróhoz tartoznak.
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Balogh Kálmán: Válaszában kifejti, hogy a mellékelt 5. sz. szelvényen szán
dékosan leegyszerűsítve ábrázolta a Somihegy környékének valóban bonyolult szerkezeti 
viszonyait. Tette ezt elsősorban azért, mert a Csermosnya-völgy nem volt munka
területe, mindössze egy, Bartkó Lajos-sál megtett, kiránduláson szerzett személyes 
impresiszáókat. A Vígli Gyula által említett adatokat ismeri, előadásában rájuk hivat
kozott, bemutatott 75.000-es térképén feltüntette, említett szelvénye megszerkesz
tésekor pedig ügye lenibe vette azokat. A Somhegy É-i lábán Böckh H. térképezett; 
ugyan werfeni palákat, Bartkó szerint azonban ezek is a fillitcsoportba tartoznak. 
A Somhegy tetejéről (kb. 800 m tszf.) Vigh, továbbá Andrusov-Suf mészalgákat 
említenek (Teutloporella liercul&a, ladini em.). Konnalipától ÉK-re — kb 540 m tszf. 
magasságban — viszont már felső-triász jellegű nagy lycodus-átmetszetebct 
mutatott Bartkó Lajos az előadónak. A Somhegy képződményei tehát D-felé haladva 
‘fiatalodnak- s a kössem és liászrögök sávjai is a D-i oldalon csatlakoznak hozzá. Az 
É-i lejtőalj fillitjei DK-nek dőlnek (Böckh II. adata). A Somhegy egész morfológiai 
képe D-ről É felé áttolt rögre vall. Előadó szerint azonban a Kornalipától D-re, 
a Szilicei-fennsík 750 m körüli magasságig meredeken kiemelkedő lejtőjén kifejezett 
D -i dőlésben megjelenő 'és folytonos sort alkotó seisi, campili stb. képződmények nem 
képezhetik bázisát a Somhegy mészkő rögének; ellenkezőleg, csak ennek fedőjében, 
illetve erre rátolt helyzetben képzelhetők el. A kösseni és liász előfordulásokat a szilicei 
sz inki inál is ez áttolódása alkalmával keletkezett kísérő pikkelyekként hajlandó felfogni. 
— A jura képződménye к előadó szerint könnyen beilleszthetők a karsztvidék réteg
sorába; a nyugodtabb szerkezetű területekről való hiányzásukat a rétegsor magasabb 
részének nagymértékű lepusztulása eléggé magyarázza. A felsőbb tagok (a halistatti 
fáeiesü felső triász, a kösseni) rétegek és pláne a liász)1 viszont természetszerüleg 
csupán ott maradtak meg, ahol tektonikai komplikációk következtében viszonylag 
alacsonyabb tszf.-i magasságba kerültek.
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