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Egy évtizeddel ezelőtt a moustérien-ben bekövetkezett klímaváltozást ha
zánkra nézve faunisztikai adatok hiányában nyilván éppen olyan elszántsággal 
kellett volna tagadni, ahogyan azt most Mottl Mária dr. semmivel sem biztosabb 
alapon az ópleisztocén eljegesedések hazai kihatásaira nézve teszi, csak azért, mert 
tudatosan a paleomammalógiára nézve korlátozza kutatásai körét. De amint éppen 
az ő kutatásai alapján újabb időben lényegesen előrehaladt a közép- és fiatal
pleisztocén hazai megismerése, azonképen remélhetjük, hogy bekövetkezik majd 
még az az idő is, amikor a paleomammalógus vizsgálati eredményei már tökéletes 
összhangzásba kerülnek az általánosabb sztratigráfiai-klimatológiai megállapítások
ból leszűrt tapasztalatokkal. Ha Mottl dr. azt állítja, hogy az ópleisztocén klíma
ingadozásokat elvileg nem tagadja, de azokat paleobiológiai módszerével hazánk
ban kimutatni nem tudta, akkor ez lényegileg nem jelent mást, mint azt, hogy ez 
az indikátor a jégkorszaki klimatológiai eseményeknek hazánk földjén való kuta
tásánál ma még cserben hagyta őt. Ugyanez áll a pilisszántói kőfülke fauna és flóra 
maradványainak ellentétes klímajelzésére. Feltétlenül igaz, hogy az arktikus alakok 
kihalása, illetőleg a faunák megváltozása több időt vesz igénybe, mint azt a bioló
gusok általában véve elismerni hajlandók, de ezzel egyúttal a faunák klímajelző 
értéke is erősen csökken. A magam részéről kevésbbé pesszimista álláspontra he
lyezkedve, megmaradok nézetem mellett, hogy az ópleisztocén hazai faunára vonat
kozó adatok még nagyon is gyérek ahhoz, hogy azokból általánosabb érvényes
ségű kronológiai következtetéseket lehessen vonni.

Igen kívánatosnak tartom, hogy a Földtani Intézet szakülésein elhangzott 
előadások abban az esetben, ha olyan tartalmasak és általános érdekűek, mint ez 
alkalommal is, a hozzászólásokkal együtt idegen nyelven is közöltessenek. A nem
zetközi kutatás különben hazai eredményeinkről nem vesz tudomást, ami valósá
gos nemzeti kár számba megy.

Kormos Tivadar: Melegen üdvözli az előadót nagy gonddal és óriási szor
galommal felépített ragyogó előadása alkalmából. Nagy örömmel látja, hogy az 
általa elhintett mag kikelt és érni kezd s így 35 éves munkája, amit erre a tárgy
körre fordított, nem volt hiábavaló. Szintén résztvett a Becsben tartott III. „ inqua“ - 
konferencián, amelyen síkra is szállt a geomorfológusoknak a Penck—Brückner 
elméletre támaszkodó, egyoldalú beállítása ellen, amellyel a paleontológia és kivált 
az ősemlőskutatások eredményeinek a jelentőségét a jégkorszatkok beosztásánál 
eleve tagadásba veszik. Az említett értekezletről magával hozott legkimagaslóbb 
élménye Penck professzornak, a glaciológia atyamesterének személyes részvételé
hez fűződik, aki nem restellte bevallani, hogy a „Die Alpen im Eiszeitalter" meg
jelenése óta hosszú idő telt el s ma már ő is sok mindent másként lát, mint akkor. 
Figyelmeztette az ősz Mester a glaciológusokat, hogy óvakodjanak az általánosí
tásoktól s általában legyenek óvatosak a következtetéseikben. Bár hozzászóló a 
maga részéről szívesebben látná a pleisztocén, illetve a jégkorszak alsó határát ott, 
ahol a nagy eljegesedés kezdődik, a határ lejjebb tételének nem tulajdonít különö
sebb jelentőséget. Ez szerinte ízlés dolga és egyáltalában nem változtat a lényegen, 
ami elvitathatatlan tényeken és a tárgyi bizonyítékok légióján alapszik. Ezek a bizo
nyítékok pedig egytől egyig amellett szólnak, hogy a harmadidőszak éghajlata 
fokozatosan alakult át trópusiból előbb szubtrópusivá, majd mediterráneussá és végül 
kontinentális steppei és tundrái klímává. Az átmenet a pliocénből a pleisztocénbe 
fokozatosan, lépésről-lépésre ment végbe s abban az időben, amelyet most a felső
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pliocéntől elkülönítve az alsó pleisztocénbe kívánnak tenni, —  legalábbis ennek 
a kornak az elején —  nálunk még inkább szubtrópusi klíma uralkodott antilopok
kal, majmokkal, tobzoskával (Manis), apró —  maláji medve szerű —  medvékkel, 
keletázsiai típusú mustelidákkal, varanusokkal, stb. s ez az állatvilág fokozatosan 
alakult át mediterráneusi típusúvá. Ebből az időből hazánkban a jégkorszaknak semmi 
nyomát sem találtuk. Könnyen lehetséges azonban, hogy ugyanakkor, amikor 
nálunk még szubtrópusi-mediterráneusi éghajlat s annak megfelelő flóra és fauna 
uralkodott, tőlünk északabbra fekvő, vagy térben magasabb pozíciójú vidékeken már 
javában kialakult a jégkorszak, csak úgy, mint ma is, amikor a „recens" jégkor
szakot jelképező gleccserek déli lábánál örökzöldek tenyésznek. Az igazi („Riss- 
Würm") jégkorszak során lejátszódó klímaingadozásokat mi sohasem vontuk két
ségbe, hanem csupán azt vitattuk, hogy az azt megelőző „meleg" fauna és flóra a 
jégkorszak hideg szakasza során többé nem tér vissza s a meleg faunák többszörös 
váltakozását glaciális faunával semmiféle tárgyi dokumentum sem bizonyítja. Ilyen 
ismétlődések nemcsak nálunk, hanem egyebütt sem voltak s azok a régebbi táblá
zatok, amelyekben ilyesmi szerepelt, mondvacsináltak és minden alapot nélkülöz
nek. Az a felfogás, amely Mottl Mária szép előadásából és korbeosztásából ki
tűnik, ma már mindjobban tért hódít s a hozzászóló örömmel állapítja meg, hogy 
ugyanez a felfogás nyilvánul meg az orosz kvarter-búvárok legújabb tanulmányai
ban is. A közeledés a „túlsó oldalhoz" szükséges és lehetséges, de csakis abban 
az esetben, ha a morfológusok feleúton elénk jönnek, vagyis ha eddigi merev 
álláspontjukból engednek s a megdönthetetlen bizonyítékok fölött nem térnek szó 
nélkül napirendre! Nem szabad figyelmein kívül hagynunk, hogy rendkívül bonyo
lult, —  mind okai, mind következményei tekintetében —  nagyon szétágazó kérdés- 
komplexussal van dolgunk, amelyet csak az esetben tudunk minden oldalt kielégítő 
módon megoldásra juttatni, ha a különböző szakcsoportok képviselői a megoldás 
érdekében tárgyilagosan közreműködnek.

Kerekes József: Hangsúlyozza, hogy hazánk jégkori viszonyait döntően 
befolyásolták az északeurópai és alpesi eljegesedések. A morfológiai vizsgálatok 
szolgáltatta vvürmkori sztratigráfiával az elhangzott előadásban közölt eredmények 
örvendetesen megegyeznek. Sokkal homályosabb azonban a fellegvári és a köz
bülső terrasz helyzete. Az előbbinek a tisztázását a gerinces-paleontológiától várja. 
A közbülső terrasz képződésével kapcsolatban meglepetésre számíthatunk. A mam- 
malógusok és a morfológusok közötti véleményeltérésnek egyik alapoka az volt, 
hogy a magyar őslénytani irodalom meleg, szubtrópusi idő uralmát hirdette a jég
korszaknak éppen abban a szakaszában, amikor az Alpokban a legerősebb volt 
az eljegesedés.

Pávai Vájná Ferenc:* Az ebben a tárgyban már előbb elhangzott hozzászólá
sokkal kapcsolatosan legyen szabad reámutatnom arra a már sokszor hangoztatott 
meggyőződésemre, hogy mindig téved az a természetvizsgáló, aki a nyilvánvalóan 
egész csomó okra visszavezethető természeti jelenségeket egyetlen tényezőre akarja 
felépíteni. A pleisztocén eljegesedések és az azokkal kapcsolatos klíma-, flóra- és 
faunaváltozások egészen bizonyosan több jelentős körülmény összejátszásának ered
ményei. Mint elsősorban hegyszerkezettel foglalkozó geológus legyen szabad figyel
meztetnem arra a vitázókat, hogy a harmadkorban és különösen annak vége felé 
az Alpes-kárpáti hegyrendszerben ott talán minden azelőtti méretet meghaladó hegy
szerkezeti változások zajlottak le. Redőzések, pikkelyeződések és messze kiterjedő

* Hozzászólása írásban érkezett be. (Szerk.)
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takaróképződések változtatták meg ennek az, egész hegyrendszernek azt megelőző 
arculatát s így az ott levő magasságokat is. Valamelyik hegységnek a hóhatár fölé 
való tektonikus felemelkedése minden geológiai korban szükség szerint maga után 
vonta a hóhatár fölé emelkedett részek eljegesedését. Ez az Alpes-Kárpáti hegyvonu
latban kialakult terciervégi hegy szerkezet kapcsán szükségszerűen lépett fel. Ez az 
eljegesedés azonban okaiban nem azonos —  legalább nem általánosságban —  azzal 
ami az Alpes-Kárpáti hegyvonulattól északra terülő európai részek nagymérvű el
jegesedését idézte elő, s így természetszerűen különbség kell legyen ezeknek az 
északi részeknek eljegesedésből következő jelenségei és különösen az Alpes-Kárpáti 
hegyrendszer déli oldalán mutatkozó, az ottani eljegesedéssel kapcsolatosan kifej
lődött geológiai és geográfiai jelenségek között, aminthogy egészen bizonyos, hogy 
onnan is délfelé haladva az egyenlítő felé ezek a jelenségek fokozatosan leegy
szerűsödnek. Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznék, csupán csak leszö
gezni kívánom, hogy az Alpes-Kárpáti hegyvonulatban az ottani eljegesedéseket 
okozó tényezők közül, szemben az északisarkhoz közelebb fekvő területekkel, a 
tektonikusán hóhatár fölé emelt részeli nagy felületének tulajdonítok mindennél 
nagyobb jelentőséget. Az ott felhalmozódott jégtömegek nagymértékben lehűtötték, 
rosszabbították a környező és érintkező légköri tényezőket is, s a lejtőkön, különö
sen délre lecsúszó nagyarányú gleccserek rontották ezeknek a lejtőknek melegebb 
klímáját is. Ezzel a klímaromlással párhuzamosan nyert újabb és újabb tért a 
hűvösebb klímára valló vegetáció s ezt követte az ehhez a vegetációhoz alkalmaz
kodó állatvilág. Ez a négy tényező szükségszerűen fokozatosan váltotta ki egymást 
s közöttük bizonyos időbeli sorrend is kell mutatkozzék. A magyar medencében 
annak közepetáján a pannóniai-pontusi üledékek fedőjében mintegy ezer méter 
vastag levantei, diluviális (pleisztocén) üledéksorozatot ismerünk, amiből jogosan 
következtethetünk arra, hogy a terciervégi és posztpontusi hegymozgások idejében 
nemcsak a környező hegységek voltak sokkal magasabbak, hanem a medence is 
a mai Földközi-tenger szintjéig, vagy talán az alá is mélyült, s így aránylag kes
keny földkéregsávon a tropikus és arktikus klímának, vegetációnak és faunának 
egész skálája fejlődhetett ki, amelyik szükségszerűen épp úgy nem különülhetett 
el élesen minden átmenet és keveredés nélkül, mint ahogy ezek és a geológiai és 
geográfiai viszonyok lényegesen más okoknak tulajdoníthatóan az északi területeken 
jobban, élesebben és jobban elkülöníthetően alakulhattak ki és hagyhatták hátra 
bizonyítékaikat.

Bármennyi eljegesedést és interglaciálist állapíthattak meg ezek alapján az 
Alpes-Kárpáti hegyvonulattól északabbra fekvő területeken, az reánk döntően 
mértékadó nem lehet, mert a nálunk levő okok és közreműködő tényezők feltét
lenül különböznek az ottaniaktól. A mi negyedkori klíma és csapadékviszonyainkra 
vonatkozólag döntő tényezőnek kell tekintenünk a medence peremi levantei kavics 
felhalmozódásait és a későbbi folyók lerraszait, amelyek közül a fellegvári, városi 
és óalluviális terrasz, meg legfennebb egy a két első közé beiktatandó negyedik, 
bizonyítja, hogy a Kárpáti déli medencében, a Magyar— Horvát medencében 
háromszor, esetleg négyszer voltak olyan hegy szerkezeti, illetve csapadék mennyi
ség változások, amelyek napjainkig, lényegesen szóltak bele medencénk mai arcu
latának kialakulásába. Hogy a klíma-, flóra- és faunaváltozását hogyan követte és 
ho^an alakult ezekhez a tényezőkhöz, az, az erre a korra vonatkozó, örvendetesen 
rohamosan fejlődő paleontológiái kutatás feladata, amelyek amint Mottl Mária 
dr.-nő nagyszerű előadása is bizonyítja, gyorsan közelednek a megoldás felé.
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A magam részéről még csak azt kívánom leszögezni, hogy a magyar meden
cében a harmadkor halárát, mint egyben szedimentációs ciklus határt is, —  amint 
azt megelőző írásaimban is kifejtettem, —  a pannóniai-pontusi üledékeket lezáró 
meszes, sokszor mészköves, aránylag vékony végső beszikkadási termékben látom, 
amelyet úgy Budapest környékén széles területen, mint keletre a Mátra alján és 
másik oldalon a Dunántúl északi részén nagy területen ismerjük, a felettük követ
kező egészen más szedimentációs ciklust bevezető terresztrikus levantei és más 
pleisztocén üledékek fekvőjében. Ebben a tekintetben örömmel szögezhetem le, hogy 
egy véleményen vagyunk úgy Mottl Mária Önagyságával, mint Szentes Ferenc 
dr. felvevő geológus barátommal. Ez a megállapítás, mint korhatár leszögezés meg 
fogja és meg kell könnyítse a pleisztocén részlettanulmányozásokra vonatkozó 
összes munkálatokat.

Szalai T ibor: Megemlíti, hogy az alpesi jégkorszakban az É-i kontinens 
É-i része, a variszkusziban pedig a D-i kontinens nagy része fekszik jég alatt. E 
jelenség összhangba hozható a kontinensek Staub által megjelölt vándorlásával, 
így tehát a területek eljegesedése részben kiemelkedésekkel —  a hegységképződé
sekkel tehát —  részben a kontinenseknek a sarkok közelébe való jutásával lenné
nek magyarázhatók.

Endrédy Endre: Kérdés, hogy Scherf dr. paksi szelvényéből olyan 
messzemenő következtetést lehet-e vonni, talajkémiai szempontból ugyanis hasonló 
különbségek már évi 100 mm csapadékváltozással is feltételezhetők. Az alföldi löszök 
mélyebb szintjei az állandó talajvíz miatt átalakultak, részletesebb üledék kőzettani 
bélyegekkel lehetne itt továbbdolgozni.

Szentes Ferenc: Ajánlja* hogy Mottl dr. sztratigráfiai beosztását a 
gyakorlati térképezésnél vegyék tekintetbe és így annak alkalmazhatósága mennél 
nagyobb területen ellenőriztessék.

Kretzoi Miklós: Kétségbevonja, hogy a felvevő geológus a MoTTL-féle 
rétegsort alkalmazni tudná. Európában a különböző országokban feltételezett más- 
más számú jégkorszak arra mutat, hogy itt helyileg többféle oszcillációval van dol
gunk. Észak-Anglia és Norvégia mai tengerei akkor szárazulatok voltak, ez is 
tekintetbe veendő. Hogy Észak-Európában is jelentős felszínváltozások voltak, azl 
a Rajnaárok régi színlői mutatják. Mindezért a jégkorszak problémáit nem fog
hatjuk fel sémaitdkusan. Milankovitch számításai nem adnak elég alapot a részlet- 
kutatásokhoz. Paleomammalógiai szempontból Mottl dr. felfogását osztja.

Mottl Mária: Zárószó jogán örömét fejezi ki, hogy eredményei és 
újabb sztratigráfiai beosztása általában egyezik a hazai őskorkutatók, így mammaló- 
gusok, molluszkumosok, tektonikusok, geomorfológusok legfontosabb eredményei
vel. Feldolgozás alatt álló adataival reméli, hogy a még nyitva lévő kérdések is 
rövidesen megoldáshoz közelednek.

Lóczy Lajos: A negyedkor kutatás terén az utolsó évtizedekben paleo- 
mammalógusaink igen nagy eredményeket értek el. A pleisztocén szintezése ma 
legmegfelelőbben a barlangokban talált ősgerinces nyomok alapján történhetik. Ezt a 
szintezést azonban még egybe kell hangolni a síkvidéki geológiai kutatások és 
terraszvizsgálatok eredményeivel. Az aktualizmus alapján ítélve, pleisztocén klímán 
kát is szélsőségesen kontinentálisnak kell gondolnunk, amit a Kárpátok aklsjpri 
magasabb térszíne méginkább kihangsúlyozott. A legutóbbi iNQUA-kongresszus vitái 
is azt mutatják, hogy a magyarországi problémák nem oldhatók meg az Alpokban 
szerzett tapasztalatok alapján. A legközelebbi INQUA-kongresszus a háború végén 
Budapesten lesz, aminek előkészítésére ajánlja, hogy az Intézet előadási tervezetet 
dolgozzon ki.


