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nomenklatúra szerint, részben felső pliocén fauna. H a a pleisztocén alsó 
határát a már vázolt élet- és fejlődéstani követelményeknek meg
felelően, vagyis a felső pliocén alatt vonjuk meg, úgy ezek a nehéz
ségek maguktól megszűnnek. A  Norwich Crag-gel, Perrier, Valdarno- 
val, a hesseni és thüringiai Elephas meridionalist, de még Mastodon 
arvernensist tartalmazó kavicslerakódásokkal, a Slavon emelettel 
stb. kezdett pleisztocénbe ugyanis az egész időszak beleesik, amit 
a polyglacialisták a Günztől ill. Prágünztől kezdve számítanak. 
(W o l d s t e d t ,  ¥ e r t h ,  P e n c k ,  B r e u i l ,  B o w l e  r— K  e 11 e y 
stb.) H a pedig ezen az időszakon belül pontosan követjük 
hogy az Elephas meridionalis-Coelodonta etruscus-Equus stenanos-Ursus 
etruscus-os állattársaság mint változott meg szakaszosan egész össze
tételében, hogy végül is a mammutos, gyapjas-orrszarvús, barlangi- 
medvés, Equus przewalskii-s, majd sarkirókás, lemminges és hófajdos 
faunákban végződjön, úgy olyan klimagörbét nyerünk, amely az eddigi 
mesterkélt és sokszor önkényes hideg-meleg-hideg faunasorrendből nem 
adódhatott. Minderről azonban bővebben majd a pleisztocénről szóló 
összefoglalásomban számolok be.

Most csak annyit, hogy ha a paleomammalógus is ott vonja meg a 
határt, ahol a polyglacialisták, úgy nemcsak a két felfogás közötti egyez
tetés lesz könnyebb, hanem a pliocén korszak ön állót lansága így újabb 
oldalról és pedig a polyglacialisták részéről is igazolva van.

HOZZÁSZÓLÁSOK.
Szalai Tibor: A hegyképződési és élettani összefüggéseket hangsúlyozza, pl. 

a cetek a larámiai orogenézis után, a  fókák a helvéciai kéregmozgás után jelennek meg. 
Minél közelebb jutunk a kvartérhez, annál inkább szembetűnő az északi fajok dél 
felé való vándorlása. Ez összefüggésbe hozható Laurázia É-ra jutásával, azaz az éghaj
lat rosszabbodásával. E kontinens vándorlásra S t r a u b  R. mutatott rá. így  tehát a 
csákvári pikermi típusú fauna lelőhelyének korát nem lehet fauna alapján eldönteni.

Gaál István: Szerinte figyelmen kívül maradt, hogy fauna-grafikonokkal nem 
lehet tiszta képet alkotni, mert az eredmény attól függ, milyen fajokat tartok fontos
nak. Vannak olyan nemzetségek, melyek nem erősítik a grafikon adatait. Az élet- 
folyamatok nem szakaszosak. Határkérdésekben a tektonikus módszer magában szintén 
nem kielégítő, mert az sem kizárólagos hatású. Látjuk a pleisztocénben, hogy itt éles 
határok csak (M i l a n k o v i t c  h-féle) csillagászati számokkal jelölhetők.

Szalui Tibor: A  G a á 1-féle tektonikai felfogást nem osztja, mert a változások 
határozott időben gyorsan és nagy területen mennek végbe.

Mottl Mária: Ismétli, hogy grafikonját nem _cgy csoportra, hanem általánosan 
dolgozta ki.

Horusitzky Ferenc: A periodicitás, ciklusos változás valószínűleg a termé
szet alapvető törvénye. A  környezet hatása a biosra érvényesül, tehát az élővilág fej
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lődésében is ritmusnak kell lenni. Ezeknek a ritmusoknak a szülői tehát részben a tek
tonikai folyamatok. Ha egyes fajok hirtelen tűnnek el, feltehetjük, hogy ennek oka az 
életkörülmények gyors változása. A  miocén-pliocénen belül a bizonytalanságot éppen a 
nomenklatúra sokfélesége igazolja. Tengeri ciklusoknak szárazföldivel való párhuza
mosítása bizonytalan, a gerinces fauna tehát határkérdésekben nem mond sokat, fino
mabb beosztásra alkalmatlan.

Kretzoi Miklós: Geológiai megvilágításban foglalkozik a kérdéssel, más alka
lommal részletesen ismerteti véleményét.

Siimeghy József: Az európai és a magyarországi harmadkor taglalásánál 
elsősorban a Turáni-tenger üledékei szolgáltak kiindulásul.

Erről a tengerről tudjuk azt, hogy határa állandóan változott, de azt is tudjuk 
róla, hogy egyes részei hol süllyedtek, hol emelkedtek s többszörös nívóváltozásai és 
diszlokációi igen változatos üledékképződésre vezettek. A Turáni-tenger oszcilláló, 
ide-oda irányuló vízmozgásai, tengeri, brakk- és édesvizi jellegű lerakódásaiból elő
állott fáciesgazdagsága igen megnehezítik annak a megállapítását, hogy mely lerakó
dásai egykorúak? Miocénjének elválasztása nem biztos se lefelé, se pedig fölfelé és 
elhatárolására nézve igen eltérőek a felfogások.

Ennek azonban nemcsak a földtani adottságok az okozói. Akadnak itt más 
nehézségek is. Ezekre szeretnék rámutatni.

A Turáni-tengernek a harmadkor folyamán voltak ú. n. tiszta időszakai, ami
kor az élettere is, faunája is egységesebb volt. De voltak átmeneti időszakai is, 
amidőn úgy üledékei, mint faunái vegyesek voltak. Transzgressziós folyamat állott 
ilyenkor szemben regressziós periódussal s hol az egyik, hol a másik vált uralkodó 
jellegűvé. A Turáni-tenger több tektonikai egységű földrészletbe ágyazódott be, ahol 
a medencékre, különálló részekre, életterekre való széttagolódás adva volt. A transz
gressziós periódusokban kapott ugyan egy-egy friss óceáni tengervíz-elöntést, fauna
felfrissülést, de utána bekövetkezett a pusztulási periódus, a medencékké való elkülö
nülések, a gyors faunacsoportosulások, szétválások időszaka. Így keletkezett a sok 
fácies, a sok fauna és a sok élettér.

Ha most, mai ismereteink mellett kezdhetnénk bele a Turáni-tenger üledékeinek 
osztályozásába, de úgy, hogy az eddigi csoportosításokat teljes egészükben elvethet
nénk, bizonyára helyesebben tudnánk megvonni az emelethatárokat is. De külön osz
tályoztak a franciák, külön a németek, az osztrákok, a magyarok, a románok és az 
oroszok s lett olyan nomenklatúrái és felfogásbeli zavar, amiből az igazságot kihá
mozni ma már igen nehéz. Az osztályozásbeli ellentétes felfogást a Turáni-tenger 
üledékeinek természete egyenesen maga diktálta. Mert sehol sem egységes az, minde
nütt kisebb-nagyobb mértékben más képződményekkel képviselt s lerakódásaiban bizo
nyos elkülönülés mindenütt fellelhető.

A  Turáni-tenger már kezdeti állapotában is alkalmat adott bizonyos mértékű 
fauna-differenciálódásra. Keskeny-hosszan elnyúlt ágának nyugati, az óceánnal közvet
lenül érintkező részében máskép fejlődött ki a fauna, mint attól távoleső, keleti vég
ződésében. Részekre darabolódása állandóan kísértett s nagy általánosságban, a Turáni
tenger majdnem egész életfolyamata alatt, három élettérből tevődött össze. Nyugati 
része a Rhone-öböl és a Pannóniái medence közti, alpi előteret, középső része a Pan
nóniái medencét, keleti része pedig a Ponto-kaspi és Thráciai medencéket foglalja el- 
A  nyugati rész mindig inkább tartozott az atlantióceáni élettérhez, mint keleti folyta
tásához s ez a rész nyugat felé fűződött is le. A középső rész inkább csak a harmad
kor idősebb szakaszaiban s akkor se mindig állt összeköttetésben mindkét irányú
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folytatása felé s önállósulva élettörténete külön egység. Lefűződése nem volt. A keleti 
rész a legtovább élt s kelet felé fűződött le. A  galíciai és északszerbiai ágaknak 
nagyobb jelentősége sohasem volt. Amíg a miocén közepéig az atlantióceáni élettér 
kisebb megszakításokkal, még nagyobb mértékben éreztette hatását az egész Turáni
tengerre s a középső miocén transzgressziója. mégegyszer és utoljára közös élettérré 
egyesítette annak részeit, addig a felső miocéntől kezdve a tenger egysége nagyobbára 
megszűnt, s megindult a lefűződés, feltöltődés és a medencékre való tagolódás folya
mata s ahány rész, annyi élettér, annyiféle tektonikai és fejlődési történet.

A harmadkori lerakódások taglalásánál, amint már említettem, a tengeri üledé
kek szolgáltak kiindulásul a Turáni-tengerben is. A hangsúly mindig a tengeri üledé
keken és faunákon nyugodott. A Turáni-tengert olyan állóvíznek tekintették, amely
nek kezdetben normális tengervize fokozatosan kiédesedett s ezzel a folyamattal a 
fauna átalakulása is lépést tartott. A Turáni-tengert az egész harmadkoron át egységes 
élettérnek tekintették s a felosztás körüli nézeteltérés főleg abban nyilvánult meg, hogy 
a Turáni-tenger megszűnését a diszkordancia hívei az európai kontinens hirtelen meg
emelkedésével, a folytonosság hívei pedig annak fokozatos kiemelkedésével magyaráz
ták. Ha ez a folyamat ilyen egyszerűen ment volna végbe, akkor, azt hiszem, vitára 
alkalmat nyújtó kérdéseink se igen volnának a harmadkor taglalásánál.

A  valóság az, hogy a Turáni-tenger több részre, több élettérre tagolódott. Ez 
a folyamat már az idősebb harmadkorban is megmutatkozott, mint pl. az említett 
oligo-miocén határon is, de mennél közelebb jutunk a fiatalabb harmadkori képződ
ményekhez, a tenger részekre való tagolódása annál erősebb mértékű, az üledékek, 
faunák változatossága annál nagyobb s az egyes emelethatárok megvonása és a pár
huzamosítás annál nehezebb. Még a pannóniai rétegek faunáját is egységesnek tekin
tették s egyik kutatójuk, K r e j c s i - G r a f ,  legutóbb pl. azt jegyezte meg róla, hogy az 
a külső körülményekre erősen reagál s hasonló fáciesben sokezer más rokonsági körbe 
tartozó fajok, hasonló alakúak s az eltérő fáciesben azonos rokonfajok eltérő alakot 
vesznek fel. Szóval mennél fiatalabb a harmadkori mollusca fauna, a külső hatá
sokra annál érzékenyebb s mennél öregebb, annál konzervatívabb. Ilyen egységesnek 
tekintették a szarmáciai faunát is, származástanilag s csak hasonló fáciesek s faunák 
eltolódását látták nyugatról kelet felé, mondjuk a Bécsi-medence kaspibrakk fáciesé- 
nek a Pannóniai-medencébe való folytatásában és ennek a Pontokaspi-medencébe való 
eltolódásában.

A Turáni-tenger a harmadkor végén már csak elkülönült részekből és meden
cékből állott s a puhatestű faunák élete a medencékre szorítkozott. De a Pannóniai- 
medence kialakulása máskép ment végbe, mint a szomszédos tengerrészeké. Amíg a 
Bécsi-medencét kismértékű sülyedés és nagyobbmérvű megemelkedés hozta létre, addig 
a Pannóniai-medence a középső miocénig mély medence, a szarmátikumban közepén ki
emelkedő szigetrendszer, a pannónikumban sülyedő tórendszer s a levantikumban egyes 
részében ugyanaz, ugyanakkor a Pontokaspi medencében az üledékfelhalmozódás álta
lában mindig mélyebb vízben történt. Az egyes medencékben e szerint az üle
dékek is, a faunák is különbözők s a fiatalabb faunák rokonságát jelző közös bélyegek 
abból az időszakból származnak, amidőn a Turáni-tenger mint élettér egységesebb volt. 
Mondjuk a középső miocéntől számítólag. A  Pannóniai medence önállósulásával beál
lott élettani változások három: tengeri, brakk és édesvízi faunacsoportot támasztottak 
életre s e háromféle főfáciest jelző faunacsoport fejlődött tovább, egymással párhuza
mosan, de különböző tempóval, aszerint, hogy környezetük milyen mértékben volt 
kedvező fejlődésükhöz.
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Mi, magyar geológusok se vettük eddig eléggé tekintetbe, hogy a mi harmad
kori üledékeink különálló egészet adnak, hogy a Pannóniai-medence egységes életteret 
szolgáltat; nem vettük eléggé észre, hogy mi harmadkori problémáinkkal is egyedül 
vagyunk s hogy azokat először itt bent kell tisztáznunk. Ma, ha valaki harmadkori 
üledékeink sztratigráfiáját tanulmányozza, rendesen elengedhetetlen feladatának tartja 
a párhuzamosítást is, úgy nyugat, mint kelet felé s örvendezik, ha valamelyik irány 
felé a behelyettesítést keresztülvitte.

A Pannóniai-medence fejlődése önálló egész s kialakulási folyamatában több az 
önálló, mint a közös bélyeg a Turáni-tenger többi része felé. Ha volt is, főleg az 
idősebb harmadkorban közössége a Turáni-tenger más részei felé, ez a közösség még 
nem elég jogcím arra, hogy a másutt megismert földtörténeti és élettani eredményeket 
mi is általánosítsuk, irányadókul teljességgel elfogadjuk.

Mit szeretnék én ebből a sok ismétlésből kihozni? Azt, hogy ismerjük meg elő
ször önmagunkat. A  legklasszikusabb, a legteljesebb harmadkori élettér a miénk s nem 
kell mást tennünk, mint rendszeresen fel kell dolgoznunk a Pannóniai-medence kép
ződményeit, időbeli sorrendben — faunisztikailag is. Mindenesetre van már annyi 
adatunk, annyi faunánk, hogy az egyes emeletek jellemzését elvégezhessük. A  faunákat 
nagyszabásúan kell feldolgozni. Végezzük ezt emeletről-emeletre. Tisztázzuk a hely
zetet az egyes emeleteken belül, külön-külön s csak azután jöhet az egyes emeletek 
közti határkérdés eldöntése. Ez ma még korai volna. Néhány, akár gazdag fauna isme
rete ehhez még nem elegendő. De még koraibb lenne már most a N Y -i és K -i szom
szédság felé való orientálódás. Az eddigi vizsgálati eredményekből ez se nekünk, se 
szomszédainknak megnyugtató módon még nem sikerült.

Ha szabad ajánlanom, további vizsgálatainknál ne azt nézzük csak, hogy 
mennyi is az azonos fajok száma a szomszédos és a Pannóniai-medence életterének 
faunájában, hanem azt is, hogy milyen a különlegesen és elsősorban a Pannóniai- 
medencére jellemző fauna, vagy üledékcsoport összképe. Ne csak azt vizsgáljuk, ami 
közös, de. főleg azt, ami különösképen magában álló, mert a közösségre mutató bélye
gek csak járulékos tartozékok lehetnek.

Így van ez most a szőnyegen forgó oligo-miocén, miocén-pliocén-pleisztocén 
határkérdésnél általában. Buzgó fiataljaink előhozták ezt a legnehezebb kérdést, de 
szerény véleményem szerint ezeknek a megbeszéléseknek is csak az lehet a végeredmé
nye, amit már említettem: még nincsenek a Pannóniai-medence harmad- és negyedkori 
képződményei oly részletességgel és összefoglaló módon feldolgozva, hogy azokkal 
részletkérdéseket tisztázni lehetne.

Hozzá kellene szólnom a pliocén taglaló kérdéséhez is. De erre vonatkozólag 
volt bátorságom felfogásomat pannónikumról szóló munkámban elmondanom. Annak 
helyességét állapítsák meg mások, én tehát ezért sem vitázok.

Csak még M o 1 1 1 a pliocén-pleisztocén határkérdésére vonatkozó megállapítá
sához volna egy-két szavam. M o 1 1 1 szerint a nagy földtörténeti változások az élő
világ fejlődésére, kialakulására igen nagy hatással voltak s mindazok az időszakok, 
amelyekben csoportos megjelenést s kihalást látunk, éppen a határkérdésre szolgáltat
nak adatokat.

Szerinte élet- és fejlődéstani szempontból a pliocén z alsó emelete és a felső 
pliocén között óriási a különbség s éles biosztratigráfiai határ van a középső pliocén 
végén s ami ezen a határokon felül van, az már pleisztocén.

Ennek a határnak megvonását se tektonikai, se pedig a mollusca fauna 
alapján beigazoltnak nem. látom sehol sem s elfogadásra nem ajánlhatom. A Pannónia!-
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medencében nem ismerek olyan fiatalabb pleisztocén üledékeket, amelyekben fejlődés
tani változások magasabbrendű állacsoportok bevezetését indították volna meg. 
A  Pannóniai-medence pliocén faunájában nem ismerek olyan fejlődéstani ritmusokat, 
fázisokat, amelyek megakadtak volna a középső pliocén végén. A pliocén-pkisztocén 
faunák közt fellelhető fejlődéstani különbségeket a Pannóniai-medencében — szerény 
véleményem szerint —■ nemcsak tektonikai változások idézték elő, hanem éghajlati vál
tozások is. Ezek pedig a középső pliocén és felső pliocén között önmagukban nem is 
okozhattak olyan éles biosztratigráfiai határt sem, hogy az indokolttá tenné a felső 
pliocénnek a pleisztocénhez való csatolását.

Strausz László: A  magyarországi pannóniai üledékek párhuzamosítása a dél
európai tengeri üledékekkel (s ennek megfelelően beosztása a miocén felső, ill. a pliocén 
alsó részébe) még nem teljesen tisztázott kérdés, azonban az egyes hazai pannóniai lelő
helyek párhuzamosítása, ill. szintbeosztása is eddig a legellentétesebb nézetekre vezetett. 
Amíg ott tartottunk, hogy ugyanazon lelőhely szerzőnként és évenként változtatta 
helyét az alsó, középső és felső pannónikumban, addig a távoli területekhez való ha
sonlítás se lehetett eredményes. Mellékelt táblázatban feltüntetem a fontosabb pan
nóniai szintek (lelőhelyek) korbeosztásának változásait. <L. táblázat p. 59.)

E sok „szint" s azoknak bizonytalan helyzete abban leli magyarázatát, hogy a 
nem egységes pannóniai tavi és folyami üledékek helyenkint eltérő, változatos fáciesekben 
fejlődtek ki s keletkezésük óta nem vettek részt nagyobb méretű tektonikai elmozdulás
ban, legalább is erős dőlésfokokat nem mutatnak: így a felszínen megfigyelhető szel
vények egymás feletti tagok rátelepülését, ill. korkülönbséget igen ritkán bizonyítanak.

Az Eurogasco és Maort idevágó geológiai vizsgálatainak eredményeiből 1935-ig 
a legfontosabb az volt, hogy gazdag leletekkel bizonyítottuk be a felső pannónikum 
rhomboideás, balatonicás és Vutskitsis „szintjeinek" egykorúságát. Azóta egyre nagyobb 
mértékben sikerült a Yutskitsi fácies elterjedését növelni s fokozatos átmenetét a szom
szédos fáciesek felé kimutatni. A magyarországi pannóniai sztratigráfia eddigi fejlő
désének legfontosabb lépése S ü m e g h y monográfiája (1939), mely nemcsak az eddig 
legnagyobb fauna-anyagot felölelő munka, hanem a rendkívül fontos mélyfúrásokban 
ellenmondhatatlan értékű szelvényeket kapott s a rétegsorok kérdését azzal is lénye
gesen megvilágította, hogy következetesen elválasztotta a különböző fáciesű, part
közeli és medence belsejéből való képződményeket. Jórészt S ü m e g h y  munkájának 
köszönhető, hogy a pannónikum sztratigráfia legfontosabb kérdései , már tisz
tázottaknak tekinthetők. Annál sajnálatosabb, hogy rendkívül bő 1 faunalistáit 
nem közölte egyenkint, hanem csak sommásan, s ez természetesen arra vezetett, hogy 
egyes fajok sztratigráfiai helyzete nem mindig követhető elég pontosan. Azt is sajná
lattal kell megállapítanunk, hogy az alsó és felső pannónikumban egyformán szerepel 
igen sok olyan kövületnév, melyet eddig csak egyikben szoktunk meg a kettő közül s 
esetleg új fajok vagy varietások bevezetésével lett volna tovább is elkülöníthető. S ü- 
m e g h y alsó pannónikum beosztásának alsó szintje se tartható meg önállónak az ed
digi paleontológiái adatok alapján; ellenben még leíratlan új fajai sok helyen tényleg 
feltűnően különböznek a fedő képződményekéitől, önálló szint volta ellen szól, hogy 
pl. a magyarszentmiklósi mélyfúrás rétegsorában a pannónikum legalsó részén is bana- 
ticás faunát találtam, pedig a rétegsorban hiányt nem kell itt feltételeznünk.

S ü m e g h y  beosztásában a parti és medencei képződmények elválasztását az 
alsópannónikumban még jobban hangsúlyozandónak tartanám, ellenben a felsőpannóni- 
kumban nem látom egészen igazoltnak. Ő az alsópannóniai parti rétegsor közepére is be-
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osp ĵ 9S)y



60 HOZZÁSZÓLÁSOK

illeszti a banaticás fáciest; szerintem parti banaticás és medence banaticás típus el nem 
különíthető s egyáltalán nem bizonyítható, hogy ahol a banaticás rétegek nem jelent
keznek az impresszás képződmények alatt, ott rétegtani hiányt kell feltételeznünk, — 
már pedig beosztása ezt jelentené. Szerintem az alsópannóniai partközeli üledékek he- 
lyenkint változóan a Melanopsis impressa, M. Martiniana, Congeria subglobosa, C. 
ornithopsis, C. Zsigmondyi vagy C. Mártonfii, ill. ezek közül néhánynak fellépté
vel vannak jellemezve, de külön szinteknek nem tekinthetők; banaticás rétegek tele
pülhetnek helyenkint alájuk, de ez csak azt jelenti, hogy az illető időszakban (akár 
ornithopsisos rétegek lerakódása előtt, akár utána) az a terület nyugodtabb vizi, me- 
denceibb jellegű üledékképződés színtere volt.

A  felső pannónikumra vonatkozóan azonban hangsúlyozom, hogy a partközeli
nek nevezhető banaticás és medencei vutskitsis rétegek közt ilyen éles fácieskülönbség 
nem áll fenn, faunájukban alig van eltérő elem, minden egyes új lelőhely fokozza 
a két szint s a radmanesti fauna egyezését. Ezen az alapon nem is fogadom el S ü- 
m e g h y-nek azt a megállapítását, hogy a radmanesti faunát a felsőpannónikum alján 
külön hely illeti meg, s főleg azt nem, hogy a C. ungula caprae-s rétegeknél idősebb!

Az alsó és felsőpannóniai medencei üledékek egymástól való megkülönböztetése 
igen könnyű, míg a parti üledékek közt e határ igen elmosódott s egyes C. ungula 
caprae-s és Lyrcaeás faunák alsó vagy felső pannóniai kora tekintetében sem S ü m e g h y -  
nek, sem nekem nincs határozott véleményünk. Érdekes eltérés ez a tengeri képződ
ményektől, ahol a parti faunák jellemzők korra, míg a mélységbeliek nehezen be- 
oszthatók. A pannónikum ezen különösségét azzal magyarázhatjuk, hogy az alsó és felső 
pannónikum határán beállt tektonikai változások a medence belsejének addig elég állandó 
viszonyait megváltoztatták, az üledékanyag durvább lett, esetleg a víz vegyi össze
tétele is változott, míg a sekély parti részek, folyótorkolatok csupán helyüket vál
toztatták a kisebb tektonikai elmozdulások folytán, de hőmérséklet, törmelékanyag s 
egyéb változások oly csekélyek voltak, hogy a faunák nagyobb zökkenők nélkül al
kalmazkodhattak s vonultak helyről helyre az egyes ülepedési egységek eltolódásával.

Scherf Emil: Szerinte az érdekes előadás bebizonyította, hogy még az olyan 
bioszociológiai kutatás is, mely tudatosan csak az élővilág szőkébb körére, ebben az 
esetben a gerinces-faunára szorítkozik, igen értékes keretet szolgáltathat természe
tes sztratigráfiai elhatárolásokhoz. Láttuk azonban egyúttal azt is, hogy az élettéri 
kutatás tárgyának ilyen erős összeszűkítésénél meglehetős bizonytalanságok marad
nak fenn különösen a terresztrikus fáciesek azonosításának és finomabb taglalásának 
a kérdésénél.

Tapasztaljuk ezt már a felső miocén szárazföldi kifejlődésű rétegsorozatainál 
is, de még inkább a harmadkortól a pleisztocénhez vezető fokozatos rétegtani át
menetben, amelyről tudjuk, hogy hosszú időszaknak felel meg, hosszabbnak, mint 
amekkorát az egész rákövetkező pleisztocén felölel. Ez a „préglaciális" néven em
legetett harmadkorvégi időszak paleoklimatikus szempontból minden egységet nélkü
löz1 és benne mai tudásunk szerint a következő éghajlati átmenetet kell feltennünk:

1 A faunisztikai adatok értékelését ebből a szempontból még jobban megnehe
zíti az a tény, — amint azt Mottl M. előadása során is megjegyezte, ezáltal ko
rábbi, a monoglacialista felfogáshoz közel álló álláspontjától immár lényegesen le
térve, — hogy a magyar kutatók „préglaciális“ -a sokszor részben az idősebb pleisz
tocént (Günz és Mindéi jégkorszakokat és a megfelelő interglaciálisokat) is magában 
foglalja.
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szubtropikus, meleg, humidus, mérsékelten, meleg, humidus, — > hűvös, humidus, 
— > hideg, aridus (periglaciális) éghajlat.2 De nemcsak ez a körülmény, hanem a benne 
sűrűn váltakozó eolikus, limnikus és fluviátilis fáciesek tarkasága is hozzájárul ahhoz, 
hogy ennek az időszaknak regionális érvényességű taglalása olyan nehéz.

Felszólaló véleménye szerint ebben az élettéri tarkaságban finomabb természe
tes korelhatárolásokat, valamint természetes határ megvonását a harmadkor és ne
gyedkor között nem annyira paleozoológiai, vagy éppen még szőkébb térre vonat
kozó gerinces-paleoszociológiai kutatásoktól, mint inkább paleobotanikai vizsgálatok
tól, elsősorban pedig sűrű pollenvizsgálatoktól remélhetünk, nemcsak azért, mert a 
flóra-maradványok gyakoribbak, hanem azért is, mert in situ megmaradásuk sajá
tos életterükben valószínűbb, mint az állati fossziliáké.

■ Külföldön ebben az irányban már eddig is igen szép eredményeket értek el, 
melyek már regionális összehasonlításokhoz is nyújtanak biztos alapot.3 Hazánkban 
1935-ben felszólalónak sikerült pollentartalmú harmadkorvégi rétegeket Északso- 
mogyban, Ságvár mellett, a Lukas-dombra felvezető „horhos“ -ban (mélyútban) meg
fúrnia. Igénytelen, alig 1 —2 dm-es, szerves anyagtól feketére festődött iszapbetele
pülések ezek zöldesszürke iszapok között, valószínűleg sekélyvizű harmadkori pocso
lyák beszáradási maradványainak felelnek meg. Anyagukban Z ó l y o m i  B á l i n t  d r. 
egyet. m. tanár uralkodó Pinus silvestris és Pinus haploxylon-úpusít virágpor mellett 
Magyarországra nézve első előfordulásként kevés T  suga-poWent (cf. Ts. canadensis 
és Ts. diveríifolia) is talált.4 Ezen az alapon indulva S c h e r f  ezeket a rétegeket azonos- 
korúaknak tartja a német mainzi medencéből Schwanheim mellől származó és B a a s J. 
által vizsgált5 rétegek közül azokkal, melyek a harmadkorvégi második azaz fiata
labb tűlevelű-erdő-korszak flóráját tartalmazzák. B a a s maga ezeket a rétegeket ugyan

2 S c h e r f  E.: „Alföldünk pleisztocén és holocén rétegeinek geológiai és mor
fológiai viszonyai stb.“  M. kir. Földt. Int. évi jel. az 1925— 1928. évekre, Budapest. 
1935. 265—273. old., v. ö. a 2Í9. old.-t; (a német részben a 274—301. old., v. ö. a 
285—286. old.-t).

S c h e r f  E.: „Versuch einer Einteilung des ungarischen Pleistozans auf moder- 
ner polyglazialistischer Grundlage“ . Verh. d. III. Intern. Quartar-Konferenz Wien, 
September 1936'. Wien. 1938. 237—247. old.; v. ö. a 242. old.-t.

3 G a m s  H.: „Beitrage zűr Mikrostratigraphie und Palaontologie des Plio- 
zans und Pleistozans von Mittel- und Osteuropa und Westsibirien“ . Eclog. geol. 
Helv. Vol. 28. 1935. No. 1.

4 Három rendes nagyságú mikroszkópiái preparátumban mindössze a követ
kező pollenanyag találkozott a folysavval feltárt anyagban:

Pinus silvestris típusú pollen ................................ 5 6 db.
Pinus haploxylon típusú pollen ................................. 42 „
Tsuga cf. canadensis p o l l e n .....................................  5 „
Tsuga cf. diversifolia pollen ................................ 4 „
Abies (1 db.) cf. Keteleeria pollen .....................  3 „
Salix típusú pollen ................................................ 1 „

összesen fapollen . . . . n i  db.

Ezenkívül jelen volt összesen 54 db. ismeretlen típusú pollen; 199 db. meghatá
rozhatatlan vegyes töredék, amelyből cf. Pinus: 78 db.; továbbá 56 db. Graminea- 
típusú pollen (részben cf. Taxodium) és végül 5 db. Rhus-pollen.

A  Pinus- és T  suga-ié\ék (Hemlock-fenyő) együttes előfordulása eléggé meleg, 
de humidus, erdei klímára utal; a Ts. canadensis ma az atlantikus Észak-Amerikában, 
a Ts. diversifolia pedig Japánban otthonos fa.

5 B a a s  J.: „Eine frühdiluviale Flóra im Mainzer Becken“ . Zeitschr. f. Bot. 
Bd. 25. 1932.



62 HOZZÁSZÓLÁSOK

még idősebb-pleisztooénkorúaknak tartotta, a valóságban azonban valószínűleg a har
madkor végére sorozandók.3, 8, 7, A ságváriakhoz korban közel állnak, de valószínűleg 
valamivel régebbiek a német Wetterau barnaszénfőtelepének rétegei, amelyeket K i r c h -  
h e i m e r  F. vizsgált meg.7 A  ságvári pollenes iszapok párhuzamosíthatók még az 
északcsehországi, reichenbergi barnaszénmedence fedőrétegeinek alsóbb szinttájaiból 
Machendorf mellől ismert és R  u d o 1 p h K . által megvizsgált8 rétegekkel, továbbá a 
Tobolsk-tól 69 km-re északra fekvő Nefedova nevű nyugatszibériai falú mellett fel
tárt és S u k a t c h e w  W. N. által pollenanalitikailag elemezett9 szelvény felső agyag
rétegeivel. Végül S c h e r f  a ságvári felsőharmadkori pollenes iszapokat közel azonos- 
korúaknak, esetleg kevéssel fiatalabbnak tartja, mint azokat a kékesszürke iszapokat, 
amelyek a Fertő-tó keleti partján az úgyn. „tózug“ -ban előfordulnak s amelyeket ő 
annakidején T e i s s e y r e  W. dáciai emeletébe, azaz a felső pliocén bázisára 
helyezett.10

A  Fertő vidékén és részben Északsomogyban is az említett harmadkorvégi isza
pok fedőjében kövületmentes és növényi maradványokat sem tartalmazó finom me
szes Homok fordul elő, mely a parndorfi fennsík közvetlen feküjét is alkotja.10. E hely
zet alapján felszólaló ezt a terresztrikus, valószínűleg eolikus eredetű lerakódást tartja 
a dunántúli harmadkori rétegek legfiatalabb tagjának, mely már tetemes éghajlati 
rosszabbodást jelez a pleisztocén felé való klimaátmenetben s egyúttal a természetes 
határt jelzi a negyedkor felé.11

8 K  rá u s e 1 R .: ,.Das Altér dér Frankfurter Klárbeckenflora“ . Senckenber- 
giana, Bd. 13. 1931.

7 K i r c h h e i m e r  F.: „Das Hauptbraunkohlenlager dér Wetterau“ . Wetter- 
auische Ges. Hanau. 1934.

8 R u d o l p h  K .: „Paláobotanische Untersuchung dér Ablagerungen des Rei- 
chenberger Braunkohlenbeckens“ . Mitteil. d. Ver. d. Naturfr. in Reichenberg. Bd. 
LV. 1933.

R u d o l p h  K .: „Mikrofloristische Untersuchung tertiárer Ablagerungen im 
nördlichen Böhmen“ . Beih. z. Bot. Centralbl. Bd. LIV. 1935. Abt. B. 244—328. old.; 
v. ö. a 285—286. és 298—299. old.-t.

9 S u k a t c h e w  W. N .: „Yrtiszkaja fytopaleontologiczeskaja ekspedycja." 
Jeksp. Wsesrosyjskaja Akad. Nauk. 1931. Leningrad 1932. („A phytopaláontológiai 
Irtys-expedició“ . Az akadémia expedíciója 1931. Leningrad. 1932.)

S u k a t c h e w  W. N .: „Yssledowanie czetwertycznich ottozenyj Nyzle — 
Yrtiszkoho kraja Ekspedycyj Wsesojuzn” . Akad. Nauk. 1932. Leningrad 1933. („Az 
alsó Irtys-vidék quartarlerakódásainak vizsgálata". Az akadémia expedíciója 1932. 
Leningrad. 1933.)

S u k a t c h e w  W. N.: „Grundzüge dér Entwicklung dér Vegetation in dér 
UdSSR im Pleistozán. Beitr. z. Kenntn. d. Quartárs dér UdSSR. Als Matériái zu 
den Vortrágen d. Sowjet-Delegation auf dér III. Konf. d. Intern. Assozation f. Quar- 
tárforschung." Leningrad-Moskau. 1936. 66—96. old.; v. ö. a 68—69. old.-t.

10 F r a n z  H.  — H ö f l e r  K.  — S c h e r f  E. : „Zűr Biosoziologie des Salz- 
lachengebietes am Ostufer des Neusiedlersees". Verh. d. Zool.-Bot. Ges. in Wien, Bd. 
L X X X V I—L X X X V II. 1937. 297— 364. old.; v. ö. a 310—312. old.-t.

11 S z á d é  c z k y —K a r d o s s  E.: „Geologie dér rumpfungarlándischen kleinen 
Tiefebene mit Berücksichtigung dér Donaugoldfrage" (Bd. X , dér „Mitteil. d. berg- 
u. hüttenm. Abt.“  a. d. kgl. ung. Palatin-Joseph-Universitat f. Techn. u. Wirtschafts- 
wissenschaften Sopron 1938) c. könyvében (63—64. old.) e felfogással szemben ezt a ter- 
resztrikumot a középpliocén eróziós időszakába helyezi. E kormegállapítás alapja az, 
hogy S z á d e c z k y  a parndorfi fennsík legidősebb kavicsát a Laaerbergi-terrasz kavi
csával egykorúnak tartja, ami azonban még szigorúan bebizonyítottalak nem tekint
hető. Ha ezt a kavicsot Hassinger H. régebbi felfogása szerint a bécsi arzénalterrasz 

kavicsával azonosítjuk, Scherf kormeghatározása is fennállhat.
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Felszólaló kételkedik abban, bogy az ilyen, finomabb taglalásokhoz és regio
nális összehasonlításokhoz csupán a gerincesfaunákra szorítkozó vizsgálatok alapján 
is lehetne eljutni. Még inkább vonatkozik ez a pleisztocén beosztásának kérdésére, 
melyben a S o e r g e 1 W. által megalapozott, számos hazai és külföldi kutató által 
igazolt és M í l a n k o v i t c h  M. által elméletileg is szilárdan alátámasztott teljes 
jégkorszaki kronológiai elismerését hazánk területére nézve semmiesetre sem lehet az 
ilyen szűkebbkörű, bár magában véve nagyértékű gerincesbioszociológiai vizsgálatok 
sikerétől függővé tenni. A pleisztocénkutatásban, mint azt S o e r g e 1 W. egyébként 
éppen most megjelent könyvében1- újra részletesen kifejtette, egészen más, rokon tudo
mányszakra átterjedő, átfogó metodikával kell dolgoznunk, ha az élettéri körülmé
nyeknek a modern polyglacializmus által feltételezett minden finomabb ingadozását 
kimutatni kívánjuk. Kevésbbé érzékeny indikátorokra való támaszkodás téves követ
keztetésekre vezethet.

Horusitzky Ferenc: Kérdi, mi a pannónikum sztratigráfiai értéke a szarmáti- 
kumhoz viszonyítva, az A n d r u s o  v—S c h r é t e r—G a á 1-féle elgondolásban. 
Van-e diszkordancia az alsó és felső pannónikum között.

Papp Simon: Utal arra, hogy Zala megyében fúrás érte el a felső miocént, a 
pannónikumon belül sehol diszkordancia nincs a medencében a szerkezetek tetején, 
hanem fokozatosan megy át a szarmátikumba. A felső pannónikum vastagsága a redő- 
ben 1400— 1500 m, a teknőben 2500 m lehet.

Strausz László: Horusitzky kérdésére felelve ismétli, hogy azt megállapí
tani,. vájjon pannónikumunk nem képviseli-e a szarmátikum egy részét, semmi módon 
sem lehet.

Vigh Gyula: Megjegyzi, hogy a szekszárdi fúrásban a középső pannónikum alatt 
gránit murva van, amely valószínűleg szárazföldi denudációs kornak terméke lehet, 
amennyiben az alsó pannónikum itt nem mutatható ki. A murvás homok alatt vékony 
szarmáciai miliolideás mészkő és mésziszap, majd a tortónikum foraminiferadús me
szes képződményei következnek.

Kulhay Gyula: A pollen analízisek figyelembe vételét is ajánlja, azonban 
óvatosságra int, mert pl. a kárpátaljai szarmáciai flóra majdnem egészen megegyezik 
a Hargita-vidéki pannóniai flórával.

Mottl Mária: Hangsúlyozza, hogy emlőspaleontológiai alapon szerkesztett 
táblázatos beosztásával olyan problémákat vetett fel, melyek az egyéb geológiai meg
világítás mellett is megvannak. Az emlős fauna nem mikrosztratigráfiai elhatárolásokat 
fog adni, hanem általános keretet, amelynek beosztása nagyjában összhangban áll az 
általános sztratigráfiai és tektonikai beosztással.

Lóczy Lajos felveti a további sztratigráfiai és tektonikai problé
mákat és ajánlja, hogy a pannónikum felső határának taglalása egy 
további szakülésen tárgyaltassék.

12 S o e r g e l  'W.: „Das diluviale System. I. Die geologischen Grundlagen dér 
Vollgliederung des Eiszeitalters“ . (Fortschr. d. Geol. u. Paláont. Bd. X II. Heft 39., 
Berlin 1939. Víg. Borntraeger.




