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NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEGYEDKOR 
FÖLDTANI VIZSGÁLATA TERÉN

í r t a :  R ó n a i A nd r á s

Egy emberöltő a m últja a negyedkorkutatók szervezett nemzetközi össze
fogásának. 1928-ban Koppenhágában alakult meg az INQUA (Association 
Internationale pour l ’É tude du Quaternaire), k iterjedt kutatási területével 
és program jával nem férvén bele már a nemzetközi geológiai kongresszusok 
műsorába. A legrövidebb időtartam ú geológiai kor a legnagyobb részt kö
vetelte magának az általános geológiai kongresszusok vitaidejéből.

Az azóta eltelt 3 évtized e nemzetközi szervezet működésében a növe
kedés és kiteljesedés kora. 6 kongresszust rendezett a szervezet, m indinkább 
szélesedő körű programmal. A kongresszusok helye jelzi a negyedkorkutatás 
fontos központjait: Moszkva, Bécs, Budapest, Róma, Madrid, Varsó és a te r
vezett következő, 1965-ben, Lincoln város az Amerikai Egyesült Államokban 
(Budapest, sajnos, csak kijelölt város volt, mert 1948-ban nem sikerült a kong
resszust megrendeznünk).

A résztvevők száma minden összejövetelen több száz, a szekciók, b izo tt
ságok, albizottságok és alkalmi csoportosulások száma 20-on felül van. Az elő
adások, beszámolók, jelentések száma a legutóbbi, varsói kongresszuson 307 
volt. Kissé tú lzottnak is látszanék e növekedés és kiterebélyesedés, ha nem 
élnénk általában is a nemzeti és nemzetközi tudományos rendezvények korát.

Az INQUA azonban nemcsak formális összefogás. Sőt, formális szervezete 
elég gyenge. Nem áll mögötte sem nemzetközi jellegű állandó és működő 
szervezet (nem tagja az UNESCO-nak), sem nemzeti intézmények (olyanok, 
mint a földtani nemzetközi összefogások mögött a nemzeti földtani intézetek, 
a földrajzi és meteorológiai kongresszusok mögött a nemzeti földrajzi és me
teorológiai intézetek stb.).

A negyedkorkutatásnak nincsenek intézményei, csak egyes ágainak. 
Annál nagyobb jelentősége van tehát e téren a nemzeti és nemzetközi együtt
működésnek. A negyedkorkutatás nem egy bizonyos tudományág művelése, 
hanem szoros kollaboráció a tudományágak egy nagyobb csoportja között. 
Negyedkortudomány csak kooperációként létezik.

A negyedkorkutatásban máig csoportosult legfontosabb tudom ányágak: 
a földtan, földrajz, klimatológia, növénytan, állattan, antropológia és régészet. 
Ennek megfelelően működnek a kongresszusokon a sztratigráfiai, geomorfo
lógiai, paleobotanikai, paleozoológiái, antropológiai és régészeti osztályok
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és bizottságok. A földtani ku tatást szorosabban érintő bizottságok közül ki 
kell emelnünk a negyedkori tengerpart váltó zásokkal, a pleisztocén — pliocén 
határkérdéssel, a holocénnel, a neotektonikával, a negyedkori üledékek kőzet
tani és genetikai vizsgálatával, az abszolút kormeghatározással és végül Európa 
és a világ negyedkori földtani térképének szerkesztésével foglalkozókat.

A negyedkorkutatás jelenlegi állásáról Varsóban az 1961. évi VI. INQUA 
kongresszuson kaptunk képet. A földtani jellegű előadások közül kiemelen
dők a negyedkori sztratigráfiával foglalkozók. Összehasonlító adatokat kap
tunk  a közép-európai, angliai és nyugat-európai, szovjetunióbeli, lengyelor
szági, észak-amerikai, kínai, japáni és afrikai korbeosztásokról. Általában 
4 — 5 — 6 glaciális és megfelelő számú interglaciális időszakot soroltak fel az 
előadók. Az elnevezések tekintetében az alpi eljegesedések nevei (günz, min
déi, riss, würm) a legelterjedtebbek, egyébként a helyi elnevezések száma 
igen nagy (1. táblázat).

Jelentős helyet kaptak az előadástémák között a periglaciális jelenségek. 
Lengyelország területe igen alkalmas volt e jelenségek szemléltetésére. Szá
m unkra két fontos tanulság adódott: egyik a fosszilis talajok előrehaladott 
tala jtan i tanulmányozása és a negyedkori sztratigráfiában való felhasználása, 
a másik a fagyjelenségek okozta talaj mozgás nagy jelentősége a felszínalaku
lásban és a felszíni képződmények átalakulásában. A periglaciális jelenségek 
között továbbra is különleges érdeklődés tárgya a löszképződés. Ä helyben 
álló és á ttelep ített, eolikus eredetű és eluviális vagy kolluviális, átm osott és 
kevert löszféleségek sokféle előfordulásáról sok előadást ta r to ttak  és a kong
resszust követő 2 hetes kirándulási időszak a la tt is szám talan helyi vita folyt 
róluk. Közvetlenül érin tett bennünket az eruópai negyedkori földtani térkép 
szerkesztésével foglalkozó bizottság munkája. Az 1 : 2 500 000 m éretű próba
lapok közül elkészült egy Északnyugat-Európáról és egy az európai Orosz
országról (kéziratban). Ezek egyeztetése v itá t vá lto tt ki. A következő kong
resszusig (1965) megszerkesztendőnek jelölték ki a két közép-európai lapot, 
amelyek közül egyik (10) hazánk dunántúli részét, a másik (11) az Alföld nagy 
részét is felöleli (1. ábrán vonalkázással jelölve). A nemzetközi szerkesztő 
bizottságba hazánk képviselőjét (RÓNAI A.) is beválasztották s utóbb kér
ték, hogy az 1963 évi egyeztető szerkesztő bizottsági értekezletet Buda
pesten tarthassák.

Egyes nemzetek delegátusai vezető szerepet játszanak a negyedkori 
kutatások koordinációjában. Nagyrészt ezeken a személyeken múlik a kong
resszusok megrendezése és sikere. F. E. Zeuner (London), P. Woldstedt 
(Bonn), I. P. Geraszimov (Moszkva), R. F. Flint (New Haven, USA), J. 
Dresch (Páris), H. G. Richards (Philadelphia), G. W. Richmond (Denver, 
USA), W. P. Gricsuk (Moszkva), K. Troll (Bonn), J. Bourcart, A. Cailleux 
(Páris), Van der Vlerk (Leiden), C. Emiliani (Miami, USA), К. K. 
Markov (Moszkva), F. Firbas (Göttingen), G. Sz. Ganyesin, 1 .1. Krasznow 
(Leningrád), J. V. Sanzer (Moszkva), K. Richter (Hannover), W. Szafer. 
E. Rühle (Varsó), R. Galon (Torun), F. Mancini (Firenze), J. P. Barker 
(i\m sterdam ), R. W. Fairbridge (New York), S. van der Heide (Haarlem) 
azok a kiemelkedő nevek és személyek, akik a negyedkorkutatás nemzetközi 
élvonalát jelzik. Ki kell emelnünk azt a szoros együttm űködést és jó kapcso
latot, ami az egyes nemzetek tudósai között fennáll és ami a negyedkorkuta-
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tások korszerű színvonalát biztosítja. A legutóbbi IN QUA kongresszuson a 
vendéglátó lengyelek mellett a németek, franciák, az Észak-amerikai Egyesült 
Államok es a Szovjetunió delegátusai vettek legnagyobb számban részt és 
szerepeltek legtöbbet az előadásokon és bizottsági üléseken. Jelentős szám 
ban és még jelentősebb súllyal szerepeltek a nyugat-európai és skandináviai 
kis népek. Összesen 38 ország képviseltette magát.

1. ábra.  E u r o p a  l  : 2 5 0 0  0 0 0 -e s  n e m z e tk ö z i  n e g y e d k o r iö ld ta n i  t é r k é p é n e k  la p b e o s z tá s a  

Fig. 1. S h e e t  d iv is io n  o f  th e  I n te r n a t io n a l  M ap o f  th e  Q u a ter n a r y  o f  E u r o p e  on s c a le  1 :2 500 000

Imponáló volt a vendéglátó államban a negyedkorkutatás magas szín
vonala. A lengyel földtani intézet E. RÜHLE igazgatóval az élén kitűnő kutató  
és térképező gárdával rendelkezik. A varsói egyetem földtani fakultásán I. 
Z. Rózycki professzor, az egyetemek földrajzi tanszékein pedig St . Lesz- 
czycki, R. Galon, J. D ylik, M. Klimaszewski. különösen pedig a botanikus 
W. Szafer szereztek maguknak külföldön is jól ismert nevet térképeikkel, 
tanulm ányaikkal, vizsgálati eredményeikkel.

A magyar részvétel a negyedkori kongresszusokon igen hullámzó volt. 
Az 1932. évi moszkvai — leningrádi kongresszuson magyar delegátus nem vett 
részt, az 1936. évi bécsi kongresszuson viszont népes delegáció képviselte ha
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zánkat, ennek eredménye volt, hogy 1948-ban mi kaptuk  meg a kongresszus 
rendezési jogát, de közvetlen a háború utáni atmoszférában nem tu d tuk  azt 
lebonyolítani. Az 1952 évi római kongresszuson magyar delegáció nem vett 
részt, a madridin 1957-ben egy küldött, az 1961. évi Varsóin viszont 8 sze
mély képviselte hazánkat.

Szomszéd államaink közül a legutolsó kongresszuson a csehszlovákok 
vettek legnagyobb számban részt, de minden szomszédunk képviseltette magát 
néhány küldöttel.

A magyar delegáció szereplése a varsói kongresszuson kielégítő volt. 5 
előadás hangzott el magyar szerzőktől:

K á d á r , L.: Als marginale Formen betrachtete subglazialen Moränen 
und Seen der Diluvialplatten.

KÁDÁR, L  : Features of the Loess-Plains in the Region of Alluvial Fans.
MlHÁLTZ, I.: Die eolische Sedimente der Ungarischen Tiefebene.
PÉCSI, M . : Die wichtigeren Typen der periglazialen Bodenfrosterschei

nungen in Ungarn.
Rónai, A .: Accumulation fluviale dans le Pleistocene dans le grand bassin 

Hongrois.
Az előadások élénk érdeklődést és vitát keltettek. Több hozzászólással 

is szerepeltek a m agyar delegátusok az előadóüléseken és a bizottságokban. 
A magyar negyedkori földtani térképezés, anyagvizsgálat és a periglaciális 
fagyjelenségek feldolgozása különös feltűnést keltettek, ennek köszönhető 
I. L. Szokolovszkij, A. Cailleux, J. D ylik, J. Fink és mások későbbi magyar- 
országi látogatása és az INQUA nemzetközi negyedkori térképszerkesztő b i
zottságának az a kérése, hogy hazánk vállalja el a bizottság 1963. évi ülésének 
összehívását és működjék közre az eddigi eltérő felfogások egyeztetésében.

Meg kell emlékeznünk az INQUA-n kívüli nemzetközi együttm űködés
ről is a negyedkorkutatások terén. Jó néhány nemzetközi tudományos szerv
ben helyet kap még a fiatal képződmények földtani vizsgálata. így  a K árpát — 
Balkán Asszociáció hidrológiai és mérnökgeológiai osztályai is számtalan 
negyedkori ku tatásterü lete t érintenek. A Nemzetközi Földrajzi Unió a geo
morfológiai tanulm ányokkal és térképek szerkesztésével járul hozzá a negyed
kori ismeretek terjesztéséhez. A talajtani, meteorológiai és régészeti nemzet
közi eszmecserék szintén szolgálják ezt a célt.

Vannak egy-egy konkrét cél érdekében történő összefogások is. így a 
Szovjetunió és a nép demokratikus államok egyezményt kötöttek  egyönte
tűen szerkesztett 200 000-es földtani térképek kiadására. E térképek előállí
tása  a határm enti területeken csakis nemzetközi együttműködéssel oldható 
meg. Ilyen konkrét együttműködés jö tt létre a csehszlovák és m agyar geológiai 
szolgálat között a határm enti lapok kiadására és a csehszlovák földtani fel
vételeknél elhanyagolt síkvidéki földtani felvételek pótlására vonatkozólag. 
A Kisalföld szlovák részének negyedkori felvétele magyar ösztönzésre indult 
ebben az évben. Egyébként Csehszlovákiában a negyedkor tanulm ányozása 
igen jó ütem ben halad. A prágai földtani intézet igazgatója K. Zebera kvarter- 
geológus. A morva kapu területén részletes térképezés folyik új kísérleti mód-, 
szerekkel. Különösen fejlett a negyedkorkutatás geomorfológiai és régészeti
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ága. Szlovákiában a negyedkori földtani ku tatás a hidrogeológiával és mérnök
geológiával társu lt egészségesen.

A negyedkori földtani kutatásoknak a gyakorlati gazdasági élet szám ára 
legfontosabb eredményei az építkezés és országos területi tervezés vonalán 
adódnak. Ezért kapcsolódik több országban szorosan a negyedkori földtani 
ku tatás és térképezés a mérnökgeológiával, ahol pedig a felszíni vizek m ellett 
a vízgazdálkodásban nagy szerepet játszanak a fiatal medencék felszín alatti 
vizei, a hidrogeológiával.

A Szovjetunióban a negyedkorkutatásnak — érthetően — valóságos had
seregei vannak. Akár a tudományos akadémiai és egyetemi intézetek, akár a 
gyakorlati szolgálatok: földtani intézetek, tervező vállalatok hidrogeológiai 
és mérnökgeológiai csoportjai munkásságát nézzük, mindenképpen hatalmas 
összegeket és munkaerőt fordítanak a legfiatalabb képződmények litológiai, 
kifejlődésbeli és szerkezeti tulajdonságainak megismerésére. Kiemelkedő 
Összefoglaló alkotások Sz. A. Jakovlev és társainak kézikönyve a negyedkori 
rétegek térképezéséről és anyagvizsgálatáról (Moszkva, 1954. 301+485 p.), 
G. Sz. Ganyesin: A Szovjetunió negyedkori üledékeinek térképe 1 :5 000 000, 
Leningrád, 1959; N. J: N yikolajev és Sz. Sz. Sulc: A Szovjetunió neotekto- 
nikai térképe 1 :5 000 000 (Moszkva, 1959. 8. lap).

Rom ániában a negyedkori fö ld tant a vízföldtan keretében művelik. 
A román földtani szolgálat vízföldtani osztálya térképező m unkát fo lytat a 
negyedkori területeken. Jelentős mélységű fúrásokkal tárják  fel a negyedkori 
és a harmadkor-végi rétegeket és a vízkutatásnál és térképezésnél magyar 
tapasztalatokat is felhasználtak. Sajnos a 200 000-es térképek szerkesztése 
terén az együttműködés még nem jö tt létre.

A jugoszláviai negyedkorkutatással alig van érintkezésünk. A varsói 
kongresszuson J. Markovic (Belgrád) ta r to tt  előadást a jugoszláviai löszök
ről, J. Roglic (Zágráb) pedig a Dinári-hegység eljegesedéséről.

Jobbak a kapcsolataink Ausztriával. Ebben az országban jelentős m últja 
és virágzó jelene van a negyedkorkutatásnak. A bécsi földtani intézet igaz
gatója H. KÜPPER negyedkorkutató. Mellette a nemzetközi érintkezésben
J. Fink, a tala jtan  professzora játszik nagy szerepet. M indketten több ízben 
jártak  Magyarországon, és a nemzetközi kapcsolatok megszervezésében több
ször segítségünkre voltak. A teraszkutatásban, a fosszilis talajok tanulm ányo
zásában és az eolikus eredetű lejtőagyagok problém ájának megoldásában 
igen fontos, bennünket is érintő kutatási eredményeik vannak.

Igen eredményesen működő fiatal kutatógárda dolgozik a Német Demok
ratikus Köztársaságban a negyedkori kérdéseken. A varsói negyedkori nem zet
közi térképkiállításon azonban kevéssé volt jelentős a  német anyag. A Szovjet
unió és a népi demokratikus államok között létrejö tt megállapodás alapján 
szerkesztett 1 :2Ö0 000-es negyedkori földtani térképek kidolgozásában sem 
járnak elől. A nemzetközi megállapodás keretében csak a fedetlen térképek 
készítését szorgalmazzák, akárcsak a csehszlovákok. E téren azonban ham aro
san változás várható. A berlini földtani intézetben, az egyetemek és főiskolák 
földrajzi és földtani tanszékein, a tala jtan i, botanikai, régészeti intézetekben 
igen korszerű és összehangolt munka folyik s ennek eredménye nem m arad
hat el. A német földtani társu lat minden évben megrendezi az ország valamelyik 
tartom ányában a negyedkori, kirándulássá] egybekötött vándorgyűlést, ahol
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a kutatók  számot adnak egymásnak és külföldi m eghívottaknak az eredmények
ről. Ilyen vándorgyűlés volt 1962. októberben Leipzig és E rfurt központtal 
Szászországban és Thüringiában, ahol a negyedkori kérdések egész sorát meg
tárgyalták . E bányászatilag fontos területeken a víznívó lesüllyedése, a víz
beszerzés és elvezetés gondja adja meg a negyedkori rétegek kutatásának 
gyakorlati fontosságát.

A nemzetközi együttműködés eddig nem eléggé terjed t ki a ku tatási eszközök, 
felszerelés, műszerek ismertetésére és egymástól való átvételére. Pedig e téren 
igen fontos tennivaló volna a felszerelési tárgyak és műszerek gyártásának 
profilírozása és az egy-egv országban nem nagy számban igényelt és körül
ményes előállítású műszerek és felszerelések cseréje (kis- és közép mélységű, 
könnyen mozgatható fúrófelszerelések, mintavevő készülékek, könnyen moz
gatható geofizikai mérőeszközök, terepi laboratórium ok stb.).

Magyarország szám ára a negyedkorkutatásban csoportosult tudományok 
újabb és újabb eredményei mind tudományos, mind gyakorlati szempontból 
igen fontosak. Helyes, ha a nemzetközi érintkezések lehetőségeit kihasználjuk. 
Az eddigi eléggé bizonytalanul előkészített részvétel és közreműködés helyett, 
céltudatosabb és szervezettebb közreműködésre van szükség. Ennek előfelté
tele a negyedkorkutatás országhatárunkon belüli összehangolása. A nemzet
közi együttműködésnek egyik, nem lekicsinylendő, hanem éppen legfontosabb 
eredményei közé tartoznék az, ha ennek követelményei az annyira fontos 
hazai együttm űködést és szervezést elősegítenék. Erre — tapasztalataink 
szerint — nemcsak nálunk, hanem más államokban is szükség van.

INTERNATIONAL CO-OPERATION IN THE QUATERNARY 
GEOLOGICAL RESEARCH

b y

A. R ó n a i

The INQUA congress held in Warsaw in 1961 was a good opportunity 
to discuss the results of Quaternary research on international scale. The W ar
saw congress proved to be a well organized and very successful meeting of the 
representatives of geology, geography, palaeobotany, palaeozoology, palaeo- 
climatology and archaeology. The author has tried to construct a comparative 
table of Quaternary chronology on the basis of the proceedings of this congress 
(table 1).

Great attention has been paid in our country to the compilation of 
the Central European sheets of the International Map of the Quaternary of 
the World on scale 1:2 500 000. The first draft-sheets of the map were present
ed to the Editing Committee at the congress of 1961. It was foreseen to pub
lish the sheets 10 and 11 for Central Europe by 1965 (hatchured area in Fig. 
1). Both sheets comprise territories of Hungary, too. The Editing Committee 
will meet next in Budapest in 1963. The author was co-opted by the Committee 
at the Warsaw congress.
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At this congress, Hungary was represented by 8 delegates, 5 papers were 
presented by Hungarian authors.

In the present paper the author discusses the Quaternary researches 
in the adjacent countries, particularly the present state of the geological 
investigation to the Quaternary and the international organizations within 
the framework of which relevant scientific work is in development.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИ
ЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

А. РОНАИ

Конгресс Международной Четвертичной Ассоциации (INQUA), состо
явшийся в Варшаве в 1961 г., создал возможность для того, чтобы обсуж
дать в международных масштабах результаты, достигнутые в изучении 
четвертичных отложений. Варшавский конгресс оказался хорошо органи
зованным и весьма успешным совещанием представителей геологии, гео
графии, палеоботаники, палеозоологии, палеоклиматологии и археологии. 
На основании трудов этого конгресса автор попытался составить срав
нительную хронологическую таблицу четвертичного периода (таблица 1).

В нашей стране проявляется большой интерес к составлению средне- 
европейских листов международной четвертичной карты мира масштаба 
1:2 500 000. Первые опытные листы карты были представлены редакционной 
комиссии на вышеупомянутом конгрессе. При этом было намечено издать 
средне-европейские листы 10 и 11 до 1965 г. (штрихованная часть на рис. 1). 
Оба листа включают и территорию Венгерской Народной Республики. 
Очередное заседание редакционной комиссии состоится в 1963 г. в Буда
пеште. На Варшавском конгрессе автор настоящего отчета был избран в 
члены комиссии.

Венгрия была представлена на конгрессе 8 лицами, представившими 
5 докладов.

В отчете подводятся итоги современного состояния изучения четвер
тичного периода, главным образом геологических исследований и излага
ются международные организации, в рамках которых проводятся соот
ветствующие научные исследования.




