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AZ ALSÓ MIOCÉN VITA FOLYTATÁSA.

Ferenczi István: Akadályoztatása folytán az előadáshoz írásban szól 
hozzá. Lényegében H o r u s i t z k y  felfogásához csatlakozik, Balassagyarmat—Sóshar- 
tván környéki felvételei kapcsán szintén utal az erdélyi kapcsolatokra és a tekto
nikai összefüggésre. (Részletesen lásd: Debreceni Szemle 1940. évi 3. szám. 1— 10. 
old.: Oligocén és miocén üledékeink elhatárolásának kérdése. És Földtani Közi. 1940.)

Pávai Vájná Ferenc: Pontosan az id . L ó c z y  L a j o s  é s B ö c k h  H u g ó  által 
kezdeményezett erdélyrészi gyakorlati geológiai felvételek hatása alatt, tehát az 1910-es 
évek óta — nehezen bár — de gyökeresen megváltozott nálunk is a hegyszerkezeti felfo
gás. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a régebbi képződményeket — különösen a 
mezozoósakat, de még a paleogénbelieket is — táblás, széttöredezett szerkezetűeknek 
tanultuk s a neogén és azoknál fiatalabb üledékek normális, eredeti településben 
levőknek minősíttettek, amelyeket legfennebb a sótömzsök és rogyások, csúszások 
zavartak meg. Elszórt kivételekről természetesen volt szó azelőtt is, de az általános 
felfogás ezt a leegyszerűsített hegyszerkezetet vallotta akkor is, amikor másfelé az 
alpes-kárpáti hegyrendszerben már a gyűrődéses, pikkelyes, takaros tektonika fel
ismerése — tagadhatlanul sok túlhajtással — már régen tért hódított. Különös csak 
az, hogy ez a felfogás U h 1 i g után még olyan sokáig tartotta magát, valószínűen 
nemcsak azért, mert az ő „Bau und Bild dér Karpathen“ -je nagyszerűen új volt, 
hanem azért, mert az a hegyszerkezet határozottan túl volt méretezve. Jellemző 
azonban, hogy évek óta néhányan mindegyre azzal rémítjük, vagy talán vigasztal
juk egymást, hogy a végén itt is, ott is, mégis csak U  h 1 i g n a k lesz igaza.

Az bizonyos, hogy ma már Magyarország Kárpátok ívén belüli hegységeiről 
általánosságban tudjuk, hogy azok nemcsak széttöredeztek, hanem azonfelül gyűrő
déses, sőt igen sok helyen kimutathatóan pikkelyes, áttolódásos, takaros, valóságos 
alpes-kárpáti hegyszerkezetűek s ez a szerkezet általánosságban ugyanazokban a 
régebbi és fiatal hegyszerkezeti mozgások, fázisok idejében alakul ki, mint ott, 
ahogy az a fiatalabb magyar geológus generáció: R o z l o z s n i k ,  V a d á s z ,  S c h r é -  
ter ,  i f j .  L ó c z y ,  T e l e k i  G. és V i t á l i s  S. publikációiból tűnik ki s a „Ma
gyarország hegységeinek szerkezeti vázlataiban magam is reámutattam 1930-ban.

A régebbi képződmények felismert komplikáltabb, fiatal hegyszerkezeti moz
gásainak felismerése természetesen meg kellett ingassa a hozzájuk támaszkodó har
madkori medencék zavartalan, vagy legfennebb töredezettnek vallott üledékeinek 
szerkezeti felfogását is, hiszen nyilvánvaló, hogy az azok alatt és mellett levő idő
sebb kőzetek szerkezeti változásai ezeken is kellett, hogy éreztessék hatásukat. Érde
kes azonban e felismerés menetében az, hogy az Erdélyrészi-medencében, a Morva 
mentén, Horvát-Szlavóniában s a fiatal osztrák medencékben végzett hegyszerke
zeti tanulmányaink részben megelőzték a peremhegységekben folytatott újabb felfo
gású geológiai felvételeket, bár kétségtelen, hogy B ö c k h  H u g ó  már mindezeket meg
előzően résztvett azokban a Kodru-hegységi térképezésekben, amikor ennek a me
denceperem hegységnek takarós, áttolódásos szerkezetét kétségbevonhatatlanul felis
merték már 1903-ban, U h 1 i g „Bau und Bild“ -jének megjelenése évében. Mint B ö c k h  
H u g ó n a k  majdnem húsz éven keresztül volt közvetlen munkatársa, ismerem eme 
hegyszerkezeti kölcsönhatásokra vonatkozó elgondolások kifejlődését s az azokkal 
kapcsolatos vitákat és ellenvéleményeket s ma módomban van megállapítani, hogy 
a régi hegyszerkezeti felfogás úgy a tercier medencékre, mint azok peremhegységeire 
vonatkozólag gyökeresen megváltozott. A táblás, töréses hegyszerkezet helyén tért
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hódított a gyűrődései tektonikai felfogás, amelynek bizonyítékai már olyan számo
sak és olyan nagy területeken kimutatottak, hogy annak végső kifejlődése ma már 
nem kétséges annál is inkább, mert ez a gyűrődéses hegyszerkezet az alapja sok 
nagyértékű gyakorlati bányászkodásnak Erdélyben, a Bécsi-medencében, Horvát
országban és a Dunántúlon.

Hogy a mostani rétegtani (sztratigráfiai) vitával kapcsolatosan ezt a rövid 
hegyszerkezeti bevezetést bocsátottam előre, annak oka, hogy mindinkább szükségét 
látjuk a többé-kevésbbé, a régi tektonikai felfogáshoz idomuló sztratigráfiai felfogás 
átformálásának is, a gyűrődéses hegyszerkezeteket fokozatosan kialakító mozgások 
periódusaihoz és fokozatos előrehaladó folyamatosságához. Kétségtelenül látszik máris, 
hogy medencéinken belül időben és térben a fokozatosan előrehaladó transzgressziók 
és regressziók nem egységes, hanem részekre tagolódó medencékben zajlottak le, sőt 
egyes régi hegységmaradványok alámerülésével, fokozatosan azok helyére is benyo
multak, amikor a fáciesváltozásoknak nagyon különböző kialakulása jöhetett és jött 
is létre, még aránylag szűk térre szoruló medencepásztákban is. A legnagyobb nehéz
séget azonban az okozza, hogy a tektonikai folyamatok időbeni, nagyjából nyugatról 
kelet felé s onnan megint délkeletre való előnyomulása nemcsak korszakokon, hanem 
még emeleteken belül is különböző időegymásutánban hoztak létre rétegtani válto
zásokat s így eleve meddő munkának látszik a különböző, egymástól térben és idő
ben is távolfekvő szedimentációs pászták üledékeinek pontos azonosítása. A  legke- 
vésbbé látszik eredményesnek az a törekvés, hogy például egységes rétegsort lehessen 
adni akár az oligocén, akár a miocén, vagy pliocén üledékeinkre vonatkozólag, mert 
ahhoz időben és térben azonos leülepedési és fáciesviszonyokat kellene feltételeznünk, 
ezekre vonatkozólag pedig a különböző időben bekapcsolódó és különböző helyi adott
ságokat mutató szedimentációs pásztákban különbségeket kell találnunk. Láttuk már 
a vita elején, hogy a dunántúli oligocén szénképződések és a cserhátvidéki hasonló 
szénképződés között nagy a különbség, de még a viszonylag egymáshoz közelfekvő 
budapestkörnyéki és esztergomvidéki oligocénképződmények is éppen fordított fácies 
sorrendet tüntetnek fel. Láttuk, hogy végeredményében a salgótarjáni s az azzal 
ugyancsak keletfelé szomszédos sajóvölgyi miocén medence szenes rétegei is legfen- 
nebb hasonlóak, de nem pontosan azonosak s magában a szénben is különbség van. 
így folytathatnák ezt a hasonló, de nem azonos és váltakozó faunák alapján is.

Megállapíthatjuk, hogy a Budai hegyek vidékétől az őrszentmiklósi, hajdú- 
szoboszlói és debreceni fúrásokon keresztül Balassagyarmat—Szécsény vidékéig, bár 
ismerünk egy középső oligocéntől a pannóniai-pontusi emelet végefeléig tartó szedi
mentációs ciklust, annak üledékei még, ahol meg is vannak egymás felett, ott sem 
azonosak mindenfelé. A városligeti és őrszentmiklósi fúrások oligocén üledékei nem 
olyanok, mint a debreceni fúrásé, vagy azok amelyeket a bükkszékiekből és balassa
gyarmatiból ismerünk. A hajdúszoboszlói, debreceni és nagyhortobányi fúrásokban 
nem ismerünk olyan vastag pannóniai lignitrétegeket, mint közben Balmazújvárosnál 
(40 m.), vagy egy hajdúböszörményi (2 m.) fúrásban s viszont Karcag és Szolnok 
mélyfúrásaiban nem fordultak elő azok a fiatal harmadkori nagyobb kavicsrétegek, 
amelyeket az ezektől délre és északra levő nagykőrösi és tiszaörsi fúrásokban láttunk.

Az elmúlt nyáron alkalmam volt a Léva—Tibolddaróc közötti visszacsatolt 
felvidéki rész és az Ipolyvölgy menti vidék tanulmányozására. Megállapítottam, 
hogy az az oligocén medencerész, amely a Cserhát környékén alakult ki, nemcsak 
egymást keresztező vetődésekkel zavart, hanem azonkívül enyhén, sűrűn redőzött is. 
Jellemző, hogy a vetődéses zónák inkább a szinklinálisokra szorítkoznak, amelyek
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határozottan viszonylag fiatalabb üledékekkel vannak kitöltve. Ilyen nagy vápának 
tekinthető a Zagyva mentén folytatódó salgótarjáni szénmedence. Ez a medence külön
ben roppant érdekes tektonikai elválasztója a Mátra- és Bükk-hegységtől északra levő 
és az Ipoly mentén fekvő oligocén-miocén medencéknek s úgylátszik, hogy lekanya
rodik a Zagyva mentén az Alföldre. Ipolyságtól északra és északnyugatra olyan terü
let van, ahol egy régi kristályos és mezozoós alaphegység csak a miocén második 
felében merült el és csatlakozott a délre és dékeletre levő oligocén medencéhez, tehát 
a Börzsöny és Szepes—Gömöri-hegység között a miocén elején még elválasztó hegy
ség volt e között a medencepászta és az alsó Garam—Nyitra menti tercier medence
rész között. (Csak úgy mellékesen említem meg, hogy ugyancsak az elmúlt nyáron 
módomban volt az utóbbinak gyűrt voltát is konstatálni Verebély környékén).

Ezekből is látjuk tehát, hogy az egész Magyar-Horvát harmadkori medencére 
vonatkozólag általánosságban szó sem lehet egységes üledékképződésről, hanem csak 
egymásután alámerülő mezozoós és paleozoós régi medence pászták időben és térben 
egymásután következő, erősen különböző fáciesű képződményeiről, amelyeket csak az 
azonos hegyszerkezeti kialakulás figyelembevételével lehet azonosítani. Vagyis bár
milyen különösen hangzik is, a szőnyegen levő oligocén-miocén, sőt a valószínűleg 
szintén sorban következő pliocén sztratigrafiai kérdések kulcsa a hegyszerkezeti 
kialakulás és továbbfejlődés megállapítása. Az az érzésem, hogy a mezozoós és külö
nösen az egészen fiatal képződmények esetében is ezen az úton tudunk majd konkrét 
rétegtani eredményeket elérni. Természetesen nem gondolok arra, hogy most már a 
hegyszerkezeti tanulmányok mellett a rétegtaniakat el lehetne hanyagolni, mert 
akkor majdnem ugyanabba a hibába esnénk, mint amikor az aprólékos sztratigráfiai, 
főleg fáciesbeli megállapítások alapján elgondolt, töréses tektonika eredménye az 
volt, hogy majdnem minden kőzetféleség-határ egyben törésvonal is lett. A kétirányú 
tanulmány párhuzamos kell legyen, amikor a hegyszerkezet kialakulásának felisme
rése lényegesen megkönnyíti a rétegtani munkát. Az oligocén-miocénben — mint erő
sen orogén időben — de úgy lehet máskor sem tartom célravezetőnek az epirogén 
és orogén fázisoknak túlságosan éles elválasztását, mert hiszen egészen természetes, 
hogy a nagy orogén nekilendülésnek feszültségei, az azt megelőző lassúbb 
epirogén elmozdulások ideje alatt kellett, hogy felhalmozódjanak. Hogy egy 
hasonlattal éljek, bármilyen különbség van az embrió és kifejlett állat, a mag 
és terebélyes fa  között, a kettő csak ugyanannak a fajtának különböző fejlődési 
fokozata, még a földkéreg szerkezeti változásaiban is. Nekem az az érzésem, hogy az 
elmúlt geológiai korok tenger transzgressziói és regressziói sem mérhetők fel más mér
tékkel, mint azzal, amelyik végtelen lassúsággal voltaképpen ma is szemünk előtt 
pereg le a térthódító és tértveszítő tengerpartokon, vagy a belföldi tavak medencéi
ben, csupán függetleníteni kell magunkat az emberi lét viszonylag pillanatnyi idő
tartamától. Jó  geológus a sztratigráfus, de jobb a tektonikus sztratigráfus s a legjobb 
az, aki univerzális természettudományi ismeretekkel filozófus is tud lenni.“

Szalui Tibor: Megemlíti, hogy az orogén és az epirogén most említett módon 
való megfogalmazása összhangban áll S t í l l é  felfogásával is, minthogy ő is csak fo- 
kozati különbséget lát az orogén és az epirogén fogalmak között.

Mottl Mária: Felhívja a figyelmet, hogy gerinces paleontológiái alapon 
Zsilvölgy, Szápár, Jásd rétegei kattiai korúak. A  kolozsvári mérai rétegek stam- 
piai korúak. Ellenben Salgótarján faunája már burdigalai. Gerinces faunafejlődés 
alapján is megkülönböztethető az akvitánikum, ami egy új fejlődési ciklus kezdete.
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Strausz László: Hozzászólása a nomenklatúra kérdéséhez kapcsolódik. 
Rámutat arra, hogy a helvéciai—burdigálai határ megvonása nem nehezebb, 
mint a helvétikum és tortonikum közötti határ megvonása. Különösen a Mecsekben 
nehéz ezeket tagolni. Tipikus helyeken a francia nomenklatúra emeleteit jól alkal
mazhatjuk, felesleges azt máskép összefoglalni. Már a prioritás miatt sem szabad 
eltérnünk a S u e s s—H a u g beosztásától.

Lóczy Lajos• Szerinte a határkérdések vitája régi, de a kép mindinkább 
tisztázódik, különösen az új felvételek során. Az orogén folyamatok jó határok, 
mert ha azok erősek, úgy a határ is éles. Természetesen gyenge orogenézis esetében 
a határ is elmosódott, átmenetek lesznek. Az oligocén és miocén határ problémája a 
visszakerült Északkeleti Kárpátokban is megvilágításra vár. Az akvitániai lagúnák
ban lerakodott sósagyagképződmények fáciese arra vall, hogy ezek az üledékek a 
flistenger utolsó maradványaiként sekély öblökben keletkeztek. A tenger visszahú
zódása a kárpáti flisöv felgyűrődésének tulajdonítható, amely az oligocén második felé
ben felújult és az akvitániai időig folytatódott. (S t i 11 e szávai gyűrődési fázisa.) 
Földtörténeti szempontból az alsó sósagyag formáció tehát még a paleogén-ciklushoz 
tartozik. A miocén tenger előnyomulása az ÉK-i Kárpátok külső és belső marginális 
zónájában csak a burdigálikumban következett be, miközben először a báziskonglo
merátumok keletkeztek (sloboda, truskaviec, brebu, pietricica konglomerátumok). Való
színű, hogy az Alföld északi peremhegységeiben az oligocéntcnger visszahúzódása 
valamivel előbb kezdődött meg, mint a Külső Kárpátokban, a rupélikum-kattikumban, 
úgyhogy a budapest-, mátra- és bükkvidéki sósagyagjaink, az ú. n. kiscelli agyagok, 
a külső kárpáti sósagyagok keletkezését megelőzték. Maga a felsőtiszai neogénme- 
dence jellegzetes marginális depresszió, amelyben hasonló sóformáció van kifejlődve, 
mint a moldovai bukovinai Előkárpátokban. A paleogén tenger visszahúzódása itt a 
kárpáti homokkőtakarók visszafelé, DNy-nak irányuló áttolódására vezethető vissza, 
amely az oligocén végén a szávai orogénfázisban játszódhatott le. Az alsómarmarosi 
sóképződmények, amelyek a fedőjükben települő felső mediterráneusi képződményeket 
excémaszerű struktúrákban átdöfik, nézetem szerint nem helvéciai, hanem felső- 
oligocén, ill. akvitániai időben keletkeztek.

Gaál István: Véleménye megegyezik H o r u s i t z k y é v a l .  Egyetlen ellen
tét a Zsilvölgy, mert az szerinte akvitániai is lehet. Az Anthracotherium fauna 
ősibb maradvány, reliktum fauna. Az ősélettani és tektonikai elhatárolás egyező, 
ahogy arra dolgozatában is rámutatott.

Schréter Zoltán: Előző előadására hivatkozva mégegyszer kifejti,
hogy célja a nézetek tisztázása, hogy a térképezésnél a szomszédos felvevők az elne
vezéseket hasonló értelemben használják. Az akvitánikum kétséges, mert míg 
hazánk N y-i részében szedimentáció folyt, addig keleten orogenézis uralkodott. A 
Salgótarján—Egercsehi vidéki széntelepek feküjében lévő pectenes faunák hol maga
sabb, hol mélyebb rétegsorra települnek, tehát leülepedésüket hegymozgás előzte meg. 
Pl. Ilonavölgyben a pectenes fauna a rupélikumra települ.

Papp Simon: Utal arra, hogy a Dunántúl déli részén a tortonikum alatt 
2joo m-es miocén rétegsor van a fúrásokban,

Kozlozsnik Pál: Rámutat, hogy Párád környékén miocén előtti vető mutat
ható ki. A  miklósvölgyi fúrás kiscelli agyag után a lithothamniumos mészkőbe hatol 
és eléri a radiolaritpalákat, innen egypár m-re lévő másik fúrás a transzgredáló 
miocén után közvetlenül az alaphegységbe jut.
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Vitális Sándor: Figyelmeztet, hogy miocénünk közül a dunántúli a leg
elhanyagoltabb. A mecseki mediterrán V a d á s z  szerint helvéciai, S t r a u s z szerint 
részben idősebb, mélyebb tagjai pedig esetleg kapcsolatba hozhatók a salgótarjáni 
mélyebb miocénnel.

Bartkó Lajos: A  budapestvidéki miocén részletesebb vizsgálatát ajánlja, 
intézeti kirándulást proponál a Rákosszentmihály— Kőbánya szelvényen. Megköszöni 
az igazgatóságnak, hogy a kérdés részletes megvitatására alkalmat adott.

Szentes Ferenc: Szerinte a sztratigráfia alapján kell felépíteni a tekto
nikát. Elsősorban az epirogén mozgásokat kell kibogozni, mert az orogén mozgások
kal való elhatárolás a tercier tektonikában zavart okozhat. A fiatal tercier medencék 
tektonikája nem kezelhető ugyanazzal a sémával, mint az idősebb orogenézisek.

Horusitzky Ferenc: A zárszó jogán ismétli, hogy S t r a u s z dr. nomen
klatúrái aggodalmaival egyetért. A helvéciai—tortóniai határt jelző eruptívumok a 
Dunántúlon nincsenek meg, úgyhogy ott nehezebb az elhatárolás is. A slírnek minden 
egyes helyen meg kell adni lehetőség szerint a korát, pl. kattiai, akvitániai, burdi- 
gáliai, helvéciai slír. L  ó c z y Öméltósága hozzászólásához kapcsolódva ismétli, 
hogy a határt F u c h s definíciója szerint jelöli ki, tehát a korodi rétegeknél mélyebb 
horizontok már nem tekinthetők akvitániainak. Ennek a rétegsornak elhelyezése lénye
gében szempontok kérdése, de ajánlatos az oligocén és miocén között a regresszióval határt 
szabni. A só regresszív termék lévén, nem hozható kapcsolatba a kiscelli agyaggal vagy 
akvitánikummal mint kimondott transzgresszív képződményekkel. Általában a sztrati- 
gráfiai és tektonikai elhatárolások egymást kiegészítik. Az akvitánikum létezésére nézve 
a vita folyamán különösebb aggályok nem merültek fel. Ami az akvitánikum feküjében 
a diszkordanciát illeti, figyelmeztet, hogy az eróziós időket nem tudjuk megbecsülni, 
nem állíthatjuk, hogy az kitölti az akvitánikum időtartamát. V i t á l i s  hozzászólá
sával kapcsolatban megjegyzi, hogy a Dunántúlon az alsómiocén felismerése paleogeo- 
gráfiai problémát oldana meg, mert megmagyarázná az alsómiocén faunákban számos 
olaszországi alak jelenlétét.

Lóczy Lajos: Az értékes előadást és élénk vitát megköszöni. Kéri, akik 
hozzászólásukat nyomtatásban akarják megjelentetni, adják be azt összefoglalva 
írásban.




