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ÉRTEKEZÉSEK

A MAGYAR MEDENCE MIOCÉN RÉTEGEINEK BEOSZTÁSA
STRAUSZ TÁSZI.Ó*

A földtani és slénytani tudományos munkában kétségkívül másodrend feladatnak kell tekintenünk beosztások készítését és nevezéktani kérdések megoldását,
mégis kénytelenek vagyunk elég sok idt és ert fordítani rá. Nemcsak azért kell ezt a
kellemetlen feladatot vállalnunk, mert a megértésnek, a megállapítások nyelvi rögzítésének feltétele a nomenklatúra világossága, hanem a nevekben fontos slénytani és'
földtani elvek és szempontok is tükrözdnek. Az emelet- és komevek mutatják, hogy
mennyire hiszünk távoli vagy elaprózott párhuzamosítások lehetségeiben, mennyire
tekintjük a földtörténet változásait rendszertelen vagy szimmetrikus, ütemesen rendezett jelenségsorozatnak. Az slénytani faj- és genusz-nevekkel esetleg állást foglalunk
fejldéstani kérdésekben is, de feltétlenül kifejezzük véleményünket arról, hogy a rendszertani aprózást és az egyszer alaktani elkülönítéseket látjuk-e célnak, vagy ellenkezleg az élettani és változékonysági szempontok eltérbe helyezését.
A neveknek feladata, hogy minél többet fejezzenek ki. De azért tagadhatatlanul
a legfontosabb követelmény a nevekkel szemben az, hogy érthetk, meg jegyezhetk
és egységesen meghatározott keretek legyenek. A nevezéktan csdjét jelenti, ha
ugyanazon nevet egyszerre két-három különböz 'értelemben használják, de az is elég
baj, ha egymásutáni idkben használják az illet nevet eltér értelemben, s az olvasónak
állandóan naptárt kell elhuzogatni, ha tudni akarja, hogy akkor éppen Pectuncnlus
volt-e a Glycimeris vagy Panopaea és a pannóniai az egész kongériás rétegösszlet
volt-e, vagy csak az alsó fele.
A nevezéktani zavar azonban nemcsak kellemetlen, hanem köimyen olyan hibákra
vezethet, amelyeknek lényegi vagy esetleg gazdasági balkövetkezményei lehetnek
Ha valamilyen nevezéktani szimmetria elérése céljából nemlétez idkeretet csinálunk,
akkor a valósággal ellenkez réteg-egymásutánokat képzelünk el, s a kiaknázandó
anyagokat esetleg egészen másutt fogjuk keresni, mint ahol vannak. Esetleg a nemlétezemelet kedvéért diszkordanciát és üledékképzdési hiányt erltetünk olyan szintbe,
ahol az olajképzdés csak megszakítatlan, folyamatos üledékképzdés mellett volt
lehetséges.

laló

Az utóbbi idben a magyar földtani tudományos életben két nagyobb összefogmunka is készült a M. Földtani Intézet által szerkesztett Magyarország földtani
:

Vadász

E. »Magyarország földtana« c. kézikönyve (10). E két nagyjelentség munkával kapcsolatban is kitnt, hogy földtani rétegtani nevek használatában
és értelmezésében még vannak eltérések az illetékes magyar szakemberek között.
A M. Tud. Akadémia Földtani Fbizottsága és a M. Földtani Társulat 1953.
XII. 16-án közös ankétot rendezett abból a célból, hogy ezeket az eltéréseket csökkenteni vagy'* kiküszöbölni igyekezzünk. Mostani vitaülésünkön is erre kell törekednünk.
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M. Földtani Intézet

Sümeghy

és

(1, 4, 7, 9)

vita-

érdekes

eladásokban ismertették a neogén szintezési és nevezéktani kérdéseket, sok illetékes
szakember hozzászólásával igyekeztek a problémák megoldásában vagy legalább a fölösleges nézeteltérések eloszlatásában segíteni. Magam három rövidebb dolgozatban is
(Beszámoló a Vitaülésekrl, F. I. Évi Jel. 1940, 1942, 1944) megkíséreltem a rétegtaninevezéktani kérdésekben nézeteimet ismertetni. Ismételten hangoztattam azt, hogv
legtöbb zavarra a fölösleges nevek bevezetése és nemlétez idkeretek elképzelése vezet.

A rétegtani emeletnevek írása (nyelvtani alakja) tekintetében két eltér szokást
találunk. Egyik szerint az emeletek nevét hol a csonkított, hol a teljes latinos
pannóniai, dáciai)
képezzük (pl. akvitáni, helvéti
másik szokás szerint a képzés;

tbl

—

;

nél mindig a csonkítatlan latinos nevet használjuk (tehát akvitániai
alábbiakban ezt az utóbbi módot követjük.

és helvéciai).

Az

Korbeosztások lehetségei hegységszerkezeti alapon

Pávai Vájná

kartársunk sokat hangoztatta, nem az sién vhanem fordítva, a mozgások az alapezért természetesen sokan kísérlik
’vetbb és általánosabb jelentség változások,
meg a szhitezéseknek és idbeosztásoknak megoldását hegységszerkezeti alapon.
Vadász professzor »Magyarország földtana« c. könyvében a harmadkori képzdmények szintezésében mindenütt tekintetbe veszi ezeket a szempontokat. Az általa
összeállított táblázatokból írtam ki az újharmadkori képzdmények rendjét rövidítve,
de lényegesen nem változtatva, csupán hozzáiktatva a település. jelölését

Amint

F.

világ változásai okozzák a hegységképzdéseket,

—

•
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települési

vagy

elterjedési viszonyait a

következ

jelek

regresszív,

ooo

:

=
kezdd

diszkordancia,

üledékkel

konkordancia,
rétegösszlet

<

>

(utóbbi

transzgresszív, _><—

csak

ott feltüntetve, ahol a disz-

kordancia egyébként nincs jelezve).
A miocén alsó részében Budapest környékén diszkordancia nélkül következik
oligocén rétegek felett az anomiás homok, fölötte azonban van diszkordancia és transzgresszív a pectenes homok és kavics. A Cserhátban néhol konkordánsnak tartják a legmélyebb miocén tagokat az oligocén felett, másutt a Pecten hornensises^ homok disza kszenes rétegek alatt
kordanciával és transzgresszióval következik az oligocénre
további diszkordancia van kavicsos képzdményekkel, fölöttük tengeri rétegek folyamatos transzgresszióval konkordánsak.
;

Budapest környékén a fóti P. praescabriusculusos (?) rétegek konkordánsan
át a bryozoás mészkbe, ellenben kérdéses ennek a szintnek egyezése a budafoki pectenes homokkal. A Cserhátban a slir ülepedési megszakítás nélkül, fokozatosan,
illetleg réteges váltakozással megy át lefelé a pectenes homokba, amelyet Meznerics I. a helvétikum alsó részének tekint (5).

mennek

Sopron környékén és a Mecsekben kielégít faimát nélkülöz édesvízi üledékekkel kezddik az újliannadkor
a Mecsekben a tenger behatolása V a cl á s z szerint
a helvetikum közepére esik. A Bakonyban nem a várpalotai volt Szabó-bánya slénydús
homokját, hanem talán a feküjében lév meszes konglomerátumot lehet a helvétikumba
sorolni. P'eltehet, hogy itt is, mint a Dunántúl többi részén, a helvéciai emelet elején
;

édesvízi, a helvéciai

A

lajtai

A

lajtai

közepétl tengeri üledékképzdés

volt.

mészkcsoport üledékösszlete Sopron körül és a Mecsek északi oldalán
konkordánsan következik a slirre, a déli Mecsekben is fokozatos az átmenet az édesvízi képzdményekbl sekélytengeri (és néhol csökkentsós tengeri) üledékekbe. Budapesten valószínleg hasonló a helyzet, ellenben a Cserhátban jelents üledékképzdési
megszakítást jeleznek az andezit-kitörések. A Cserhátban a transzgresszió magasabb
szintbe esik, mint Sopron környékén. Nehéz eldönteni, hogy sok olyan területrészen,
ahol ma a slir fölött hiányzik a lajtai mészk és a hozzá tartozó agyag és homok, ott
regresszió volt-e ennek az oka vagy utólagos lepusztulás.
mészkövek azonosítása a tortonai emelettel nem kétséges. Fölötte a
és agyag a Mecsekben Vadász E. szerint diszkordáns vagy
»penakkordáns« (tehát alig eltér rétegzdések) magam ellenben néhol konkordanciát
és faunisztikai átmenetet próbáltam bizonyítani.

mészk

cerithiumos

,

A tortonai emelet és a cerithiumos mészk közt diszkordancia van Sopron körül
Várpalotán is (Eókai megállapítása szerint), de ugyané két helyen határozott konkordancia is van néhány ponton, fokozatos réteg átmeneti el. A cerithiumos rétegösszleten belül semmiféle általános változás nem állapítható meg, ami részekre bontását
megokolná
egészében azonosítható a szarmata emelettel. A szarmata tenger általában kissé regresszív, de a Bakony vidékén is, Bicskénél is ( Jaskó szerit) vannak
is,

;

transzgressziós helyek.

szarmata közt diszkordaneiát, st nagyobb
sok magyar geológus
Sopron körül Vitális I.
szerint (Vitaülés 1942, hozzászólás, p. 81) néhol konkordánsan egymásratelepül, st
kzetre is teljesen egyez jelleg a két képzdmény. B ö c k h J. egyes baranyai elfordulásokban említette konkordancia és átmenet jelenlétét a két képzdmény közt,
de vitathatatlanul van ilyen átmenet a zalai medencefáciesben. Horusitzky F.
szerint Bujáknál is átmenet van a szarmata és az alsó congériás üledékek között. Az

Az

alsó congériás-lvrcaeás rétegek és a

üledékképzdési hézagot tételez

fel

;
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4. füzet

szarmata határain, de a Mecsekben is,
Budapest környékén is néhol kisebb méret regressziót is mutat.
Az alsó és fels congériás rétegek között a diszkordaneia, valamint az utóbbinak
transzgressziója sok helyen látható s a szerzk többsége leírja. Magam a Dunántúl
középs részein a két képzdmény konkordanciáját is megfigyeltem feltételezem néhol
a balatonicás szint regresszióját (ungula capraes rétegek felett). A DNy-dunántúli
medenceüledékekben sok helyen megállapítható a congériás rétegcsoport alsó és fels
alsó congériás rétegösszlet általában túlterjed a

;

részének konkordanciája.

Jelents üledékképzdési változások azonban nemcsak nagyobb rétegtani egységek határain vannak, hanem az egyes (emeletnek tekintett) keretek belsejében is.
A Cserhátban transzgresszió a tortonai emelet közepére esik. Az északdunántúli fels
congériás rétegösszleten belül valószínleg nemcsak transzgresszió, hanem néhol regresszió is van a Congena ungula caprae - szint felett.
Ha tehát az üledékképzdési változásokat, a tenger elterjedésének változásait
s általában a mozgásokra valló változások helyeit keressük szelvényeinkben, s ezek
jellege szerint igyekeznénk határokat vonni neogén rétegsorainkban, akkor a legnagyobb
bizonytalanságot láthatjuk. Változások mindenütt vannak, de állandóság is majdnem
minden szelvény-magasságba jut
szerkezetileg jelzett uralkodó határok szerintem
nincsenek neogénünkben.
Különben is a hegységképz mozgásokkal csak akkor tudnánk rétegtani határokat helyesen és igazságosan megvonni, ha számszerleg kifejezhetnk a mozgás mennyiségét,
ettl pedig még messze vagyunk.
Nemcsak a hegységképz mozgások mértékét nem tudjuk az esetek többségében
megadni (még viszonylagos értékekben sem), hanem azt se tudhatjuk, hogy egy bizonyos mérték mozgás az élet alakulására mekkora befolyást gyakorol. Az óceánban
egy hegygerinc kiemelkedése esetleg igen keveset hatna a két oldalán lév (tovább is
érintkezésben maradó, összefügg) tengerrészekben, ellenben egy kis emelkedés egv
gibraltári szoros bezárásával óriási terület életviszonyait lényegében módosíthatja.
Az üledékmennyiségben felismerhet különbségeknek magyarázata, illetleg az üledékvastagságból az idtartamra való következtetés lehetsége is elég bizonytalan. Az közismert, hogy különböz fáciesekben nem várhatunk azonos idtartamra egyez rétegvastagságot
de azonos kzettani jelleg mellett is az üledékfelhalmozódás lehetségét
befolyásolják olyan egymástól teljesen független tényezk, mint a szomszédos szárazföld domborzata (illetleg a törmelékanyag gyors odaszállításának lehetsége), a tengerfenék fokozatos süllyedése, tengeráramlásoknak üledékhalmozó vagy üledékromboló
hatása. Egyszer és önmagában használható idmér eszközt tehát itt sem találunk,
ha a rétegvastagságot (fleg nagy területen egységesnek látszó méreteket) tekintetbe
;.

—

—

*

;

—

is kell

venni,

más tényezkkel

összehasonlítva és ellenrizve.

Az üledékképzdés ütemessége

Sok szerz hangoztatja annak a ténynek fontosságát, hogy az üledékképzdés
ismétldve következnek be s ezáltal a földtani idkeretezések meg-

változásai ütemesen

világítását elsegítik. Ezzel teljesen ellentétes felfogást kell vallanunk. Szerintem:

1.

a ten-

germozgások nem egyszerre következnek be, hanem fokozatosan terjednek vidékrl*
2. tengerelöntés után nemcsak a visszahúzódás következhetik be, hanem stagvidékre
3. egy transzgresszió fokából nem lehet az utána követnálás után további kiterjedés
kez regresszió méretére következtetni 4. van emeletnél nagyobb (pl. burdigálai +
-f helvéciai) ciklus és van kisebb (pl. Öcsön a fels congériás rétegekben három kis•ciklus, B a r t h a szerint)
5. szomszédos területrészeken is gyakori az ellentétes kéreg;

;

;

;

.
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mozgás s ennek következtében más jelleg üledékképzdés 6. a földkéreg mozgásainak
egymásutánjában nincsen vitathatatlan okozati rend.
Az üledékképzdés ütemessége szerintem nem több annál a logikai ténynél,
hogy ha csupán »igen-nem« a választás lehetsége, akkor ezek egymással váltakoznak.
;

Vulkáni jelenségek felhasználása a szintezésben

Helyi

összehasonlításoknál

igy a salgótarjáni és sajóvölgyi

vulkáni

képzdmények

igen

jól

felhasználhatók,

kszenes rétegcsoport feküjében. Azonban a különböz

tufák kzettani megkülönböztetése nem mindig lehetséges, s akármelyik
tehát már negatíve nem jogosít egykorúis hangoztatja, 10.). A cserháti andezitkitörés a
ság tagadására, (amint
slir és a lajtai mészk közé esik
de az is lehet, hogy aránylag hosszú ideig tartott.
A Dunántúl nagy részén az ennek megfelel erupciók hiányzanak vagy egészen más
jellegek, az ország ÉK-i vidékei felé pedig a vulkánizmus sok esetben bizonyítottan
fiatalabb, kora is eltolódott, néha azonban rögzítetlen korú. A pannóniai bazaltkitörések valószínleg nagyjából egykorúak, s a congériás rétegek leülepedésének legvégére
teendk. Ezt azonban igen kevés adattal lehet csak valószínsíteni, nem pedig olyan
ervel bizonyítani, hogy erre a megállapításra alapozhassunk egyéb rétegtani párhuzamosításokat. A vulkáni jelenségeknek idrögzít szerepe tehát kiterjedésben korlátozott,
s nem kevésbé bizonytalan, mint a szerkezeti mozgásokkal való korelhatárolás.
helyzetben

lev

tufaszint hiányozhat egy-egy területrészen,

—

Vadász
;

Szintezés a faunák alapján

A rétegtani beosztásokban mégiscsak inkább várhatunk határozott döntéseket az
slényvilág vizsgálata alapján, mintsem a hegységszerkezet, üledékképzdési ütemesség és vulkáni jelenségek alapján. Nem elég azonban a szintezéshez, illetleg két képzdménynek külön emeletbe sorolásához az, hogy egymás felett eltér faunákat találunk.
A faunisztikai szembeállítás, illetleg biztos elkülönítés feltételei közé kell vennünk
azt is, hogy necsak eltér kifejldésük (fáciesük) miatt tudjuk elválasztani a kérdéses
képzdményeket, hanem azonos fácies mellett is lássunk eltérést az slényvilágukban.
Ellenkez esetben rendesen vitatható marad, hogy nem ugyanazon emelet alsóbb és
felsbb részébe tartozik-e a két különböz képzdmény, és nem következhetnék-e másutt
fordított sorrendben is egymás után.
Sajnos a magyarországi fiatal harmadkori képzdmények fáciesviszonyai távolról
se olyan szerencsések, hogy minden kor minden fáciesét láthatnék s összehasonlíthatnók.
Egyez fáciesben pectenes homokként találjuk a salgótarjáni kszénfeküt és a
kszénfedt ezeknek korbeli eltérését id. N o s z k y J. és
e z n e r i c s I. is vallották, de eltéren »akvitániai-burdigálai«, illetleg »burdigálai-helvéciai« emeletpámak
minsítették. Azonos fáciesnek látszik az alsó és fels congériás rétegcsoport is. Ezek-

M

;

nek a fáciesviszonyai tekintetében csak legutóbb vetdött fel kétség. Kretzoi M.
ugyanis azt bizonyította gerinces maradványok alapján, hogy a két beltenger sótartalma
közt jelents eltérés volt. Mégis, a fauna minden eltérését nem kell a sótartalom különbségével magyaráznunk. Azok a faunaelemek, amelyeket a felsbb congériás szintre
jellemzeknek tartunk, nagyobb részben nem a balatonicás rétegekben jelennek meg,
hanem az ungula caprae-szintben. A sótartalom hirtelen csökkenése pedig csak az ungula caprae-szint fölött következett be
tehát az slénytani változás ezt megelzte,

—

:

így

homok

nem

lehet okozata.

Harmadik egymás feletti, egyez fáciespár lehet a Chlamys
és a magasabb szintben lév, gazdagabb faunájú tengeri homok,

scabriusculusos
pl.

Sámsonháza
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.

.

ezek a helvéciai és tortonai emeleteket jelentik. Ugyanilyen
körül a keleti Cserhátban
korú két képzdménynek tekinthet (de nem tökéletes fáeiesbeli egyezéssel) a tengeri
agyag kifejldésében is két egymás feletti szint a fels a tortonai (bádeni agyag típusú) „
az alsó a slir. A slirnek jellemz kifejldése vitathatatlanul helvéciai, ha vannak olyan
esetek is, amikor a slir helvéciai vagy tortonai kora kétesnek látszik. Még eggyel mélyebb
;

:

(mondjuk burdigálai)
eddig

nem

szintbeli

bizonyították.

slir

létezését,

illetleg faunisztiai

— Ez a négy eset tehát

az,

ahol

egyez

eltérését

azonban

fácies mellett faunisz-

tikailag biztosan megállapíthatjuk egymás feletti szintek létezését, illetleg elkülönía burdigálai, helvéciai és tortonai emeletek egymásutáni és elválaszttésük jogosságát
ható voltát, azután az alsó és fels pannóniai emeletek önállóságát. Dacára, hogy nem
:

egyez fáciesek a lajtai mészk és fedjükben a csökkentsósvízi cerithiumos mészk,
ezeknek egymásutánja, külön emeletekként, nem vitás Közép- és Kelet-Európábán
általánosan egyez helyzetük miatt. Két vitás hely marad tehát csak rétegsorainkban
az akvitániai emelet létezése s a szarmata emelet viszonya a pannóniaihoz.
:

Akvitániai rétegekrl elég sok szó esett a magyar földtani irodalomban, de talán
ezeknek megítélésében találjuk a legnagyobb bizonytalanságot. Itt is csak egyetlen
fáciesbl ismeretes gazdag fauna, amely jól szembeállítható más emeletek hasonló

Roth

K., a balassagyarmatiról G a á 1 1.
fáciesével. Errl az egri faunáról Telegdi
megállapították, hogy benne sok oligocén korra jellemz alak mellett vannak vitathatatlan miocén elemek is. Anomiás homokot is sorolnak az akvitániai emeletbe. Ezekbl azonban nem mutattak ki olyan jelentsebb faimát, amely slénytani jellemzésükre
elégséges volna, s egyrészt a fels oligocéntól, másrészt a burdigálai szinttl való elté-

résüket kielégíten bizonyítaná.

Nemcsak hazánkban, hanem másutt is hiányzik még annak tökéletes bizonyíhogy az oligocén-miocén idk közt bekövetkezett faunisztikai újulás hány lépcsre
tagolódik. Közismert, hogy a katti emeletben jelennek meg az oligocén alsóbb részeihez képest új molluszka alakok. Az is bizonyos, hogy a burdigálai emeletben igen sok
új alak jelenik meg és nyer nagy elterjedést. Nem mutatták eddig ki tudtommal sehol,
hogy három egymás feletti lépcsben (azonos fáeiesviszonyok mellett!) következett
be ez a változás. Pl. DNy-Franciaországban a burdigálai és akvitániai emeletek alatt
tása,

csak egy pár méteres szárazföldi képzdmény lenne a katti emelet, az elbbiekhez egyalakok százalékos viszonyának rögzítése
általán nem hasonlítható faunával. Az új
egy-egy lelhelyre vonatkozóan nem sokat mond s nem egyenrangú bizonyíték, mert
különböz fáciesekben egyidejleg is lehet ilyenféle eltérés. Amíg tehát valahol a három
egyenrangú emelet (katti, akvitániai és burdigálai) egymás fölötti hasonló kifejldés
elfordulását nem bizonyították, addig szerintem az akvitániai emeletet nem kell felvennünk rétegtani beosztásunkba. Használata csakis olyan értelemben lehet menthet,
ha ezzel az oligocén-miocén közti bizonytalanságot akarjuk kifejezni.
Amint véleményem szerint az idsebb nüocén képzdmények beosztásában és
párhuzamosításában az okozza a nehézségeket, hogy több szintnevet alkottak, mint
amennyiféle képzdmény van, úgy valószínleg a szarmata-pannóniai párhuzamosítási kérdéseknek is egyetlen akadálya az, hogy egy nemlétez idkeret hovatartozása
felett kell vitatkoznunk. Tudomásom szerint nincsenek olyan helyek, ahol kielégíten
bizonyítható volna a kerzonézoszi és ineotiszi fácies képzdmények egymásutánisága,
megfelel rétegvastagsággal (olyan van tudtommal, ahol a kett közül egyik csak egykét méteres vastagságú, nem pedig emeletet kitev) Davitasvili határozottan
.

faunák egymásutániságát slénytani fejldéstani alapon fel lehetne tételezni. Olyan szelvény azonban különösen nincsen, amely a
beszarábikum és pontikum között rögzített rétegtani helyzetben mutatná a kerzonikum
és meotikum teljes és egyenrangií emelet voltát. A cerithiumos és a congeria rhomboideás
cáfolja,

hogy a meotiszi

és kerzonézoszi
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rétegek között egyik helyen kerzonézoszinak, máshol meotiszinak, harmadik helyen
közül kett együtt
alsó pannóniainak nevezett rétegek találhatók, de sehol ezek
nincsen.

így

a

természetes

és

egyszer megoldás

az,

hogy ez

három

a

fáeies

egykorú.

Ennek a magyarázatnak eddig semmiféle egyenrangú ellenbizonyítéka nincs.
de néhol regresszív
Néhol az alsó pannóniai a szarmatával szemben transzgresszív
néha pontosan azonos elterjedési! (vagy legalább is semmiféle nyomát nem látni elterjedésbeli eltérésüknek). Néhol látható a szarmata és a eongériás rétegek között díszkor ezzel szemben néhol (szerintem sokkal nagyobb területen) látható a konkordaneia
dancia és a teljes üledékképzdési folytonosság. Várpalota környékén K ó k a i szerint
még faunisztikai fokozatos átmenet is van. A többször emlegetett »kevert faunák « legnagyobb része azonban szerintem is csak összemosott. Az ilyen összemosódás azonban
nem követeli meg egy emelet hiányát a két különböz korú fauna között akár egy még
meg nem keniényedett, kzetté még nem vált anyagból is mosódhat csigahéj (nagyobb
denudáció nélkül) az ugyanazon vízfenéken közvetlenül utána, de már a másik emelet
idejébe sorolt ülepedés folyamán. S ha még valahol valóban alapkonglomerátnmos alsó
pannóniai transzgressziót és diszkordanciát mutatnak is ki, az sem feltétlen bizonyítéka egy emelet hiányának. Egy üledékképzdési kimaradás idtartamára vonatkozóan
alig tudunk következtetni. Ha a szarmata felett találunk diszkordánsan ismeretlen
;

;

;

vastagságú, de az ismert alsó pannóniai vastagsági maximumot meg se közelít, alsó
pannóniai üledéksort
ez a legkevésbé sem bizonyítja azt, hogy az a bizonyos hiátus,
denudáció és transzgresszió alsó pannóniai eltti! Mert remélhetleg azt a felfogást
már senki sem vallja, hogy a transzgresszió csak egy emelet legelején történhet. Bele
kell nyugodni a településvizsgálóknak abba, hogy a diszkordancia és üledékképzdési
hiátus nem egyenrangú bizonyíték a rétegfolytonossággal szemben: Egy négyzetméteres
területen észlelt üledékképzdési megszakítás egy négyzetméterre vonatkozik csak,
és még ott sem bizonyítja feltétlenül a tenger hiányát, hiszen tengerlatti exézióról is
tudunk. Ellenben egy négyzetméteres konkordáns és folytonos üledéksor két emelet
közt száz kilométerek és országrésznyi területek hasonló viszonyait bizonyítja, mert
(hadd ismételjem magamat) kicsiny sziget van, de kicsi óceán nincs.
Szárazföldi
gerinces faunák barlangokban természetesen mutathatnak egymásutániságot fejldéstani tekintetben, s alapos vizsgálattal gazdag anyagok közt valószínleg számos fejldési fokozatot el lehet különíteni. De azt már bizonyítani kellene, hogy a szárazföldi
faimák fejldésében okvetlenül pontosan ugyanannyi keretnek kell látszani, mint a
tengeri faunákéban. Ha tehát sikerülne cerithiumos meszeink és wetzleris homokjaink
között három közbüls gerinces faunafejldési lépcst kimutatni, ez még szerintem
nem volna kielégít bizonyíték arra, hogy a szarmata és alsó pannóniai közt jól látható
konkordancia érvénytelen. Szó sincsen azonban arról, hogy három világosan elválasztható és igazolt fejldési rendbe sorolható gerinces faunalépcs lenne itt. A esákvári
(besszarábiainál közvetlenül fiatalabb) és baltavári (a eongériás rétegsor legvégére es,
felteheten a dáciaival egykorú) gerincesfaunák között nincsen két további egyenrangú
lépcs a gerincesfaunákban sem. Ha tehát a besszarábiai és dáciai emeletek közé két
tagot tudunk illeszteni a csökkentsósvízi üledékeink közül, az alsó és fels eongériás
rétegeket, akkor nem lehet szó itt emelethiányról, egy emeletnyi üledékképzdési megszakításról szarmata és alsó pannóniai képzdményeink közt. Ugyancsak nem bizonyítja
a (csökkentsósvízi) tengeri leülepedés megszakítását egy »fels szarmata« idszakon
át az a tény, hogy hegységeinkben néhol nnnd a szarmata, núnd a pannóniai tengeri
rétegek elterjedési területén kívül vannak szárazföldi eredet kavicsok. Ezek a kavicsok
nem a szarmata és alsó pannóniai tengeri rétegek közé, mint elválasztó tag, települnek,
hanem mellettük helyezkednek el.
:

—
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4. füzet

A pannóniai rétegek konkordánsan, megszakítás nélkül következnek a dunánfúrásokban a szarmata felett.' Szarmata rétegeinkben SchréterZ., MajzonL.
és a szerz a volhiniain kívül a besszarábiai emeletre jellemz alakokat mutatott ki.
Suess eredetileg az ausztriai és magyarországi cerithiumos (erviliás) rétegeket minsítette a szarmata emelet típusául. így nyilván nincs semmi okunk arra, hogy ennek
az (oszthatatlan) szarmata emeletnek »fels« részét a tényleges rétegösszleten kívül
túli

Ha a mi szarmatánknak megfelel volhiniai és besszarábiai emeletek felett
a kerzonézoszi emeletet is szarmatának nevezik, ez nyilván eltérés a név eredeti
értelmezésétl s nem kell követnünk. Ismétlem, alsó pannóniai rétegeinket nem szükséges
»fels szarmatával azonosítanunk, de különösen nem lehet a szarmata és pannóniai
tengeri üledékeink közé egy hiány-emeletet csúsztatni. Abszurdum is lenne, ha egy
keressük.

’

még

idre távozik, azután ugyanoda tér vissza, majdnem pontosan
azonos elterjedési határok közé, azonos sótartalommal (K r e t z o i M. bizonyította
a két sótartalom egyezését), nem hagyva számottev hegységszerkezeti nyomát sem
ennek az elképzelt (nem létez) óriási változásnak.
tenger egy emeletnyi

A pannóniai rétegösszlet határozottan két nagy tagra bontható, az alsó és a
fels pannóniai faunák alig tartalmaznak közös fajokat. Van azonban a kett között
egy átmeneti jelleg szint is, igen csekély rétegvastagsággal s csak korlátolt térbeli
elterjedéssel, a Congeria nngula caprae- szint. Ebben az alsó és fels pannóniai fajok
keverednek, általában gazdag, szép faunákban. Keverék- jellege dacára alig létezik
neogénünkben még egy ilyen jól jellemzett és szigorúan szintálló képzdmény. Az alsó
és fels pannonikumban' egyaránt lehet szintek elválasztásával kísérletezni (az alsó
pannonikum legalján a Limnocardium maortis rétegek, az alsó pannonikum alsó felében a Congeria banatica, fels részében a L. lenzi és L. abichi gyakorisága, a fels parmón
utóbbi
fels részében a fauna szegényedése és az Unió wetzleri gyakoribb elfordulása,

—

lenne a dáciai alemelet), de ezeknek a szinteknek az állandósága kevéssé bizonyított,
inkább csak a fácieseknek területenként különböz elrendezdésébl származhat. Olyan
részletes szint-egymásutánt, mint a Bécsi medencében, mi is legfeljebb kis területegységen belül remélhetünk, s az az általános szintezésben nem nyújtana segítséget.

Az új harmadkori üledékek beosztásának és párhuzamosításának egyik kérdése a
miocén kor elhatárolása. Congériás rétegeinket teljes egészükben a miocénbe, a piacenzai

H

Sümeghyis

ezt támogatta. A romániai és a
a u g beosztása.
emelet alá szorítaná
magyarországi szakkutatók többsége a congériás rétegeket a pliocénbe sorozta. KrejciG r a f az alsó pannóniai vagy meotiszi rétegek alatt jelölte meg a pliocén-núocén határt.
Legutóbb Stevanovié ugyanezt a határt az alsó és fels congériás rétegek közé
(romániai nevekkel a meotiszi és pontusi emeletek közé) helyezte (8). Gaál I. még a

szarmata rétegeket is a pliocénbe sorohiá.
A miocén-pliocén határ bizonytalansága, a két idszak közti éles faunisztikai
határ hiánya miatt H a u g núndkét komevet el akarta hagyni s »neogén«-ban egyesíteni ket
ebben az esetben persze ugyanolyan vitás marad a »középs neogém és
»fels neogén« idszakok elhatárolása, mint azeltt a miocén-pliocén határ volt. Példa
ez arra, hogy szintezési nehézségeket nevek változtatásával legtöbbször nem lehet el;

kerülni.

mioeén-pliocén határ kérdésében az említett négy nézet közül magam régebben
követtem a magyarországi egész congériás rétegcsoportot a pliocénbe soroltam, azon az alapon, hogy nagyobb az slénytani változás a szarmatikuin
és fels pannónikum között.
és az alsó pannóniai rétegek között, mintsem az alsó
Talán még legegyszerbb (ha nem is leg-»tudományosabb«) elemzése ennek a határkérdésnek a mennyiségi, rétegvastagságokat számolgató módszer. A tortonikum után

A

Krejci-Gra f-ét

közvetlenül

nem

lehet

:

megvonni a pliocén

alsó határát, mert a sahéli emelet

miocén

-
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cáfoltuk, ennek tehát még helyet kell adni a tortonai után. Ezért G a á 1 I*
szarmatának a pliocénbe való sorolása, szerintem nem követhet. A másik
véglet, a miocén-plioeén határnak az egész congériás rétegösszlet fölé való emelése
(H a u g után) szintén nagyon aránytalan, mert az egy saheli emelet felelne meg így a
szarmata és a néhol több ezer méter vastag congériás rétegcsoportnak, s ezzel szemben
két emelet (piacenzai és asti) a törpe laventikumnak (1. K r e t z o i M. 3. p. 13.). Lehet,
hogy volt egy csekély »üres« lepusztulási idszak a congériás rétegek leülepedése, a nagy
tó kiszáradása után. Ez az id azonban igen rövid lehetett, mert nagyon kis térszínváltozások keletkeztek csak a legkoraibb, levantikumba sorolható magas helyzetben,
lev kavicsok lerakodásáig. Azt igyekeztem bizonyítani (Földt. Közi. 1949. p. 48.),
hogy ekkor még Xyugat-Magyarországon az Irottktl a Muráig egységes, megszakítatlan lejt húzódott, se tektonikus, se eróziós árkok (pl. a mai Rába vagy Zala helyénél)
nem ékeldtek közbe. Ha az asti emelet egészét kitöltöttnek vesszük a levantikummal,
vagy az astikum alsó részére szárazulatot számítunk s a levanteit csak az asti emelet
fels részével párhuzamosítjuk, akkor a saheli emelet és
vagy az egész, vagy legalábbis
•>majdnem az egész«
piacenzai emelet egyenértékének kell tekintenünk szarmatát és
pannóniait együttvéve. Minthogy pedig a szarmata emelet sokkal kisebb rétegvastagságot ad, mint akár az alsó, akár a fels pannóniai, aránytalan a megosztásnál (sahelire és piacenzaira való szétosztásnál) egyenlnek venni »egy kicsit két naggyak, vagyis
a szarmatát az alsó és fels pannóniaival (ez lenne a K r e j c i - G r a f-féle pliocén
határmegvonás) Valószínbbnek tartom a felezést úgy, ahogy Stevanovic teszi
a szarmata és az alsó congériás rétegek felelnek meg a sahelinek, illetleg legfels
(8)
miocénnak, míg a fels congériás rétegek (fels pannóniai) az alsó plioeénnak. Rajzban

voltát

nem

nézete, a

.

:

a

következ módon kísérellietnk meg az

elz
•

a u g

szerint

Stevanovic
szerint

szarmata
alsó pannóniai

:

Krejci-Graf
szerint

Piacenzai

szarmata
alsó pannóniai és fels pannóniai

:

szarmata

:

:

•

Saheli

Tengeri emeletek:

H

méretbeli elemzés feltüntetését

1

e

v an

Asti

t e

i

fels pannóniai

levantei

alsó pannóniai és
fels pannóniai

levantei

.

A három

beosztás közül legarányosabbnak feltétlenül. S

tekintetbe véve a szarmata

Kretzo

képzdményeink

elz

tevanovi

c-é látszik,

csekély vastagságát.

ankéton tartott eladásából (3) több megállapítást is
bírálatát az üledékképzdés ütemességének a réteg
tani beosztásokban való használhatóságáról. Az ajánlott »baltavári emelet« neve tekintetében az a véleményem, hogy valóban pontosan megszabott szintet félreérthetetlenül jelölne (sokkal jobb név, mint a dáciai vagy a »legfels pannoniak). Nehézséget
csak az jelentene, hogy a congeria rhomboideás rétegeinkhez nem tudnók biztosan
viszonyítani.
Az »intrapannóniai« mozgások fontosságát elismerem, de valószínleg
csak igen kevés helyen történt hirtelen nagyobb elmozdulás (Pécs), másutt csak lassú,
valószínleg a pannóniai üledékképzdés elejétl végéig tartó, igen csekélyfokú mozgások lehettek. Nem tartom azonban igazoltnak azt, hogy a piacenzai és asti emeletek
•egykorúak lettek volna, ha csak egyikükbl van is gerinces-fauna.
nagy*

i

-nak az

örömmel fogadtam, különösen

—

t

-
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beosztását tartom tehát célszernek

:

Lelhelyek
Tihany, Árpád

Gongé fia balatonica, C. rhomboidea

Románd

Congeria ungula caprae

Tinnye, Kisbér

Lyrcaea impressa, Limnocardium

Baranya

Cardium

Alsó pannóniai

Fels miocén
Szarmata

obsoletuni,

C. sublatisulcatum

Hidas

Kisterenye
Salgótarjáni

kszénfekii

Ez

Alsó pliocén

pannóniai

abichi, Congeria banatica

Tétény, Zalai
fúrások
Bia,

Fels

Pecten leythaianus, P. latissimus
Pecten scabriusculus, Solenomya

Tortonai
Helvéciái

Középs

Pecten holgeri, P. liornensis

Burdigálai

Alsó miocén

miocén

a beosztás kétségkívül aránylag egyszer, kevés osztályzati keretet tartal-

nem sokban

Hiszem azonban, hogy

maz,

s

nem

rétegtani tudásunk fejletlensége az oka ennek az egyszerségnek. Nincsenek a

tér el a század legelején használt beosztástól.

sr

földtanban
egymásutánban olyan általános hatású változások, amelyek lehetvé
tennék és megokolnák az aprólékos tagolásokat. A »mikroszintek« törpe érvényességek.
Kettvel kevesebb emeletet vettem be a táblázatba, mint szokás volt az alsó miocén
bán, valamint a szarmata és pontusi között csak egy-egy emelet létezésében hiszek.
Szerintem nemlétez szintek feltételezése volt sok rétegtani beosztási nehézség oka.
Az alsó és középs miocénban másutt sem sikerült valóban megkülönböztetni négy
emeletet, csak a három emelet más-más nevet kap. DNy-Franciaországban akvitániai,
burdigálai és helvéciainak hívják
de
és Peyrot nagy munkájuk elekilátásba helyezték, hogy
jén elismerték, hogy a helvéciaiban benne van a tortonai is
aztán mégsem
majd pontosabban szétválasztják az slénytani feldolgozás után,
sikerült széttagolni (amit tortonainak szoktak ott hívni, az egy különálló területrész
eltér fáciese). Olaszországban Sacco hatalmas munkájában helvéciainak nevezett
iiledékösszletben (Colli Torinesi) benne van a tortonai emelet is. Dél-Spanyolországban
a helvéeiai, északon az akvitániai emelet jelenléte bizonytalan. A Rhne völgyében
szokás ugyan mind a négy emeletnevet használni, de a helvéeiai és tortonai rétegek
azonos fácies mellett itt sem különböztethetk meg.
A magyar földtani kutatás utolsó három-négy évtizedes eredményei közt nem a
rétegtani beosztások aprózását kell keresnünk és nem az emeletneveknek mindenáron
való szaporítását. Ez csak látszateredmény lett volna és nem a tényleges ismeretek
szaporítása. Ehelyett egyre több ismeretet szereztünk fiatalabb képzdményeink elterjedésérl, kifejldési, képzdési viszonyaikról, szerkezetükrl. Alapos terepi és laboratóriumi slénytani vizsgálatok segítettek jelents gazdasági eredmények eléréséhez
is, fleg a barnakszén és kolaj kutatásában.
:

;
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noapa3ae.ieHHe otjumchhh MHoqeHa BeHrepcKoro acceiíHa
Jl.

Ili

t p a y c

MnoneHCKne otjiowchhh BeHrepcKoro acceiíHa obiKHOBeHHO 3aqHCJiHJin c nonyBéna b cneayiomiie apycbi: öypanrajib, reabBeT, toptoh, cap.MaT, hh>khhh h BepXHuií naHHOH.
HenoTopbie aBTopbi 3aqncjiHjiH aKBHTaHCKHH «pyc b carnyio hhhchioio qaerb MnoneHa, gpyrue
naHHOHCKHH Hpyc b n.iHoneH. CymecTBOBaHiie ii po.ib aKBHTaHCKOro Hpyca hb.ihiotch
(jiayHbi, 3aqncJieHHbie cioaa, othochtch, BeponTHO, qacTbio b xarrcKHií
npoJieMaraqecKH.MH
Hpyc onnroueHa, qacTbio b ypflHrajibCKHií MnoneHa. LteyqeHHe (jjayHbi He 0Ka3biBaeT no.Momu
b ycTanoBjieHiiii rpaHunbi Mewgy mhouchom ii nmioneHOM, To.ibKO yqeT mooihocth cnoeB.
Cap.MaTCKHe c.toii, BMecTe c naHHOHCKHMn cjioh.mh, npeacTaB.inioT coon BepxHHü MnoneH ii
hh>khhh ilíihohch. HenponopnHOHanbHbiM hbjihctch tót cnoco, no KOTopo.My 3anojiHHJin
BepxHHn MnoneH c capMaTCKon cepneií qyTb 100 m mouihocth, npHqe.M naHHOHCKne otjio>KeHHH 2000 m moujhocth nonaaa.iH bi b hh>khhh n.inoneH. noapa3gejieHne C m e b a h o b n q a HB.TneTCH npaBHJibHbiM, no KOTopo.uy rpamma MOKgy MnoneHOM h nanoneHOM Haxothtch Me>KAy cjiohmh Hii>KHero ii BepxHero naHHOHa.
oh b ne.TOM oahoto h toto >xe B03pacTa c
Cap.MaT b BeHrpiui He.ib3H noapa3ae.mTb
BOilblHCKHMH H eCCapaCKHMH flpyca.MH POCCHH. ABTOp CHHTaeT XepCOHCKHH Hpyc OAHOBpeMeHHbiM c MeoTHco.M ii napaji.TejiH3npyeT c hiimh hh>khhh naHHOH, npnqe.M, no MHeHHio Bcex
BeHrepcnnx cnennanncTOB, BepxHnn naHHOH oTBeqaeT noHTnncKOMy npycy
AHa;iH3 TeKTOHiiqecKHx HBjieHHn He OKa3biBaeT cepbe3Hon nOMOinn b cTpararpaijHiqecKHX noapa3aejieHHHx
KOHKopgaHmiii n ancKopaaHmin BcrpeqaioTCH kak n Mewgy, Tan
ii
BHV'Tpn Bcex npycoB.

I

;

;

.
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Einteilung dér ungarischen Miozanschichten
F-

STRAUSZ

Die Miozánablagerungen Fngarns wurden seit einem halben Jahrhundert folgendermassen eingeteilt
Burdigal, Helvet, Törtön, Sarmat, Unterpannon, Oberpannon.
Seltener wurde Aquitan unterschieden, das Pannon aber öfters ins Pliozán eingereilit.
Die Stellung des Aquitans ist sehr fr ágbeli, da allé Farmén, die als Aquitan betrachtet
werden, können ebensowohl ins Katt oder Burdigal gehören. Die Miozán-Pliozángrenze
wird am besten durch die Máchtigkeit dér in Betracht kommenden Ablagerungen bestimmt. Sarmat und Pannon bilden das Obermiozán und Unterpliozán. Da Sarmat
selten mehr als 100
Dicke erreicht, das Pannon aber 2000 M übertrifft, kann die
Grenze am besten zwisehen Unterpannon und Oberpannon gezogen werden,
wie bei
Stevanovic (8). Das Sarmat kann nicht unterteilt werden, im ganzen entspricht
es dem Volhyn und dem Bessarab. Nach Verfasser sind Kerson und Máot gleichaltrige
Fazies einer einzigen Stufe und sollen mit dem Unterpannon parallelisiert werden Das
Oberpannon entspricht dem Pont.
In dér Sedimentbildung des ungarischen Miozáns und Unterphozáns kann keinerlei
Zykhzitát oder Ritmus bestimmt werden (weim mán unter Ritmus mehr verstehen
:

•

i

M

—

.

dass eine Ablagerungsart bis daliin dauert, bis sie sich verándert). Eindeutige
tektonische Grenzen finden sich in den Xeogensehichtenreihen nicht, s. in dér folgenden
Tabelle
Konkordanz,
Diskordanz, <
>
Transgression, —
Regression,
ooo
Schotter, nur dann gebraucht, wenn keine Diskordanz bezeichnet wird)
will, als

~

:

.
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Sopron

Mecsek- Gebirge

4. füzet

Bakony-Gebirge

Budapest

Cserhát- Gebirge

Sandigeund tonige Schichten mit Congeria balatonica und Limnocardien

Tón mit Congeria

LyrcaeenSchichten

banatiea

~

Lyrcaeen — Schichten
~
ooo

—

—

<

>

<

—

.

—

Cerithien

Kohlé, maríné
Sande,
Schotter

Lithothamnienkalk

S

c

h

1 i

e r

<

*

<

Schichten

Lithothamnienkalk
und Bryozoenkalk

Sehlier

OOO

,

Chlamys-Sandsteine

OOO

Kohlé, Schotter, Süsswassersandstein

OOO

—

<

—

<

»

OOO

Kolile

•

Anomyén-

-

Sande

PectenSandstein

'

Durch die Lagerungsverháltnisse werden alsó keine eindeutigen Grenzen bestinunt. Die Verschiedenheit dér nacheinanderfolgenden Faunén ist kein genügender
Beweis für Stufenuntersehiede
dér Faunenwechsel soll in dér gleichen Fazies vorkommen. Fehlparallelisierungen werden oft dadureh verursaeht, dass mán mehrere Stufen
unterscheiden will, als wie viele (durch wirkliehe Veránderungen begründete) Stufen es
gibt. Xach Verfasser ist die Yierteilung des Unter- und Mittelmiozáns nirgends begründet.
;

Tabelle dér ungarisehen Miozán- u. Unterpliozánbildungen

Fuadstelle
Tihany, Árpád

Románd
Tinnye, Kisbér

Baranya
Tétény, Tiefbohrungen im
Zalaer Komit.

Fauna

S

Congeria balatonica
Congeria rhomboidea

Hidas

Kisterenye

Liegende dér Kohlé bei
Salgótarján

ufe

Oberpannon
Unterpliozán

Congeria ungula caprae
Lyrcaea impressa,

Limnocardium

abichi,

Unterpannon

Congeria banatiea
Cardium obsoletum

Cardium

Obermiozán

sublati-

sulcatum
Bia,

t

:

Sarmat

Pecten leythaianus,

Törtön

Chlamys latissimus
Chlamys scabriusculus
Solenomya

Helvet

Mittelmiozán

Burdigal

Untermiozan

Pecten holgeri
Pecten hornensis
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