
Hozzászólások.

Lóczy Lajos: S t r a u s z  dr. az imént elhangzott előadásában azzal a 
kéréssel fordult hozzánk, hogy a magyar neogén réfegtani neveinek egységesí
tése érdekében állást foglaljunk s kötelezőnek, mondjuk ki az elfogadott no
menklatúra használatát. E teki^etben a Földtani Intézet már a tavalyi vita
üléseken véleményt nyilvánított s az irányítást most is szívesen vállalja. 
Arra azonban, hogy kötelezőnek jelentse ki valamely nomenklatúra haszná
latát, még sem vállalkozhatik. Szerény nézetem szerint úgy. nis a tudomány 
ejlődésének egyik alapfeltétele a szabad véleménynyilvánítás, amelyhez hoz
zányúlnunk nem szabad. Mi csupán arra vá'lalkozhatunk, hogy a Földtani 
Intézet kiadásában megjelenő munkáknál az egységes sztrat!gráfiai elneve
zéseket kívánjuk meg. Különösebb indokolás nélkül szerkesztőnk már most 
sem fogad el változtatásokat. Viszont a tudomány fejlődik, s így, ha egy 
szerző kutatási eredményei alapján új figalmak és elnevezések bevezetését 
tartja szükségesnek, úgy annak indokolt esetben ezentúl is helyet adunk 
fenntartva természetesen a további kritika lehetőségét.

A Fö'dtani Intézet egyelőre sokszorosított példányokban kiadni szán
dékolt jelkulcsában az elfogadásra ajánlott Strausz-fóle neogén nomenklatú
rát némi változtatással hajlandók vagyunk felvenni, annál is inkább, mivel 
az nem sokban különbözik a jól bevált eddigi beosztástól, amelyet a legtöb
ben irányadóul elfogadtunk.

Papp Károly a földtan egyetemi ny. r. tanára a következő levelet intézte 
a vitaüléshez: „Értesülésem szerint a m. kir. Földtani Intézet — vitaülésen 
történt kezdeményezésre — tervbe vette a rétegtani nevek egységesítését, 
A tervet az egyetemi oktatás szempontjából csak helyesléssel fogadhatom. 
Úgy a földtani irodalomban a szimétikus földtmi tanulmányok készítésénél, 
mint a kezdő hallgatók számára az alapismeretek elsajátításánál sok zavart 
és félreértést okozott, ha a különböző szerzők az ugyanazon korú képződmé
nyeket más és más néven írták le.

Amennyiben fáradozásukat siker koronázza s elkészül a maeyar réteg
tan egységes nevezéktana in.ézeti oktatásban és tudományos kutató mun
kánkban örömmel fogjuk azt átvenni és használni"

Scbréter Zoltán: Fontos, hogy a földtani felvételek alkalmával a szom
szédos területek térképén a képződményeket egységesen nevezzék el és ebből 
a szempontból S t r a u s z  L á s z l ó  kísérlete jónak látszik. Az akvitániai 
emelet elnevezés felesleges, mert az megfelel az alsó pannónisi rétegcsoport
nak. A pannóniai elnevezés helyesebb, mint a pontusi. A dáciai emeleiaév 
nálunk valószínűleg szintén felesleges lesz, mert az voltaképpen a felső pan- 
póniai rétegsor egy tagja.
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Papp Simon: Az előadótól ajánlott beosztást használta egész életében. 
Fontosnak tartja, hogy egy területen belül a rétegtani nevezéktan egységes 
legyen. Nálunk az alsó pannóniai rétegeknek megfelelő rétegsorban van az a 
képződmény, ami megfelel a romániai meociai rétegsornak.

Gaál István: Tekintve azt, hogy az előadó úr feltűnően mellőzte az én 
közleményeimben következetesen és gyakran alkalmazott s az általánosan 
használattól itt ott valóban elütő nomenklatúrát, kötelezőnek tartom magamra, 
hogy én viszont az ő fejtegetéseit ne ziláljam össze ellentétes felfogásomból 
eredő észrevételeimmel. így tehát csak nagy általánosságban szólhatok a 
kérdéshez.

A szóba került legnagyobb földtörténeti koregységről legyen szabad 
annyit megjegyeznem, hogy csupán a N e o - vagy K a in o z o ik u m  elnevezést 
tartom helyénvalónak s ezt magyarul egyszerűen TTj  k o r -nak kell mondanunk. 
Számos közleményemben mutattam rá a „Harmad-1* és „Negyed-kor“ elneve
zés megtévesztő, helytelen s így értelmetlen mivoltára. Fönn kell tehát akad
nom azon, hogy az előadó úr mégis minduntalan „Harmad-** és „Negyed-korl“ 
emleget.

Csak röviden érintem azt is, hogy némi közeledést látok a hazai 
sza.rmátikum rétegtani megítélésének s ennek elnevezése alapján nevezéstani 
elbírálásának terén. Részletekbe azonban azért sem mélyedek bele, mert ezt 
az alkalmat nem tarthatom olyannak, hogy régleges tisztázásáig juthassunk el.

Általánosságban tehát csak azt óhajtanám kiemelni, hogy a rendcsiná
lást, mint célkitűzést, magam is belyes'em. S abban sem kételkedem, hogy 
ha a megoldást a dologhoz értő. lelkes emberek szorgalmazzák s munkáju
kat megfelelő módon végzik, az eredmény nem maradhat el. Kétségtelen 
ugyanis, hogy a nyakló nélkül való névgyártás és örökös, nem eléggé meg
okolt átértékelés nincs hasznára a tudományos haladásnak.

Ha pedig csekély személyemet illetőleg aggodalmak merülnének fel 
abban a tekintetben, hogy a magam felfogásához mereven ragaszkodva, a 
létrehozandó megegyezést nem tartanám magamra nézve kötelezőnek, — ki
jelenthetem, hogy a tudományos érdeket mindenek fö'é helyezem. Ha tehát 
az általam használt nevek célszerűtlen vagy helyes mivoltát tárgyilagos bí
rálat kimutatja, a legnagyobb készséggel követem a tisztázott helyes irányt.
, Motti Mária: Az egyes szintek és korszakok közötti határokat élet- 

és fejlődéstani alapokon tanulmányozta és eredményeit két tanulmányban is 
ismertette. Az általános szarmata megjelölést célszerűnek tartja, mert az 
eddigi ősemlős leletek alapján sem lehet pontosan alsó, középső vagy felső 
szarmaáról beszélni. A meotikum elnevezést maga sem tartja helyesnek, 
mert az eddigi példák alapján igen nagy időrendi tévedésekre vezetett (lásd 
pl. a müncheni meotikumot). Előadó két pannonszintjének használata ősemlős- 
tani szempontból is jónak mutatkozik, mivel hazai eddigi pliocén faunáinak 
egy idősebb, még miocénebb jellegű és egv fiatalabb faunacsoportra nagyon 
jól bonthatók. A „levantikum** ma még igen tág fogalom, mert a középső 
pliocéntól az ó-pleisztocénig több szintet foglal magába. A levaDtikum alsó 
fele, a S c h 1 e s i n g e r-féle használta, biztosan középső pliocén, felső része 
azonban már ó-pleisztocén. Teljesen osztja előadónak azt a nézetét, hogy a 
pliocén, mint önálló korszak elnevezés nem okvetlen szükséges.

Id. Noszky Jenő: Az előadó táblázatában előterjesztett középső
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ka in ozoos  kori emeletek (hisz a többi nem igen vitás) nomenklatúrájára vo
natkozólag azt jegyzi meg, hogy azokat így eléggé leegyszerűsítve — prak
tikus nézőpontból pl. a geológiai térképezésnél — ahol nem egyszer még 
ezeken belül is összevonásokat vagyunk kénytelenek eszközölni, ügyis mint 
közhasználatban lévőket és köztudatba begyökerezetteket célszerűnek tartja 
használni. A tudományos kutatás, haladás szempontjából természetesen a 
megkötöttség lehetetlen, ili. káros volna, á szóbaaforgó emeletekből legfeljebb 
az oláhok alkotta d a c ik u m o t vélné mellőzendőnek, hiszen ennek magyarföldi 
sőt egyéb területi ekvivalensei is a közismeretlenség homályában rejtőznek. 
Ellenben az a k v itá n ik u m o t, mint az alsó miocén mélyebb tagjának megfelelő 
emeletet, melyet az előadó magi  is hézaggal jelzett, semmi esetre sem cél
szerű elhagyni. Ugyanis, ha már maguk a franciák az ő saját, régebben 
oligocénhez számított szülöttjüket a német F u c h s  érvei nyomán képesek 
voltak, úgy geológiailag, mint paleontológiailag (Cossmann Peyrot) átvéve a 
miocénbe elfogadni, hozzá pont a miocén ősi klasszikusán a b o rd ea u x i m e 
dencében, akkor nekünk elég gyenge megtartású idevágó faunáink és eltérő 
fàcies viszonyaink alapján igazán nem volna megokolt lemondanunk a jó, 
célszerű és úgyszólván már általánossá lett beosztási tagról.

Tasnádi-Kubacska András: Azt hiszem a Földtani Intézet igazgató
jának igyekezete, hogy a földtani térképek szinkulcsaiban és a földtani elne
vezések tömegében észszerű rendet teremtsünk, mindenki részéről számíthat 
a támogatásra. Én mint három folyóirat szerkesztőbe, különösen örömmel 
üdvözlöm tervét. Azt hiszem, sem a Magyarhoni Földtani Társulat jelenlévő 
elnökének, sem bárkinek a Földtani Társulat részéről nem lesz kifogása az 
ellen, hogy arról a helyről induljon ki az egységesítés megszervezése, ahol a 
gyakorlati földtan követelményei mialt is a legtöbbet foglalkoznak ezekkel 
a kérdésekkel. Ha a Földtani Intézet kinyomatja egységesítő tervezetét és 
azt szétküldi valamennyi egyetemi, múzeumi intézménynek, bányáknak, stb., 
szóval valamennyi szakembernek, akkor egy éven belül kialakulhat gyakor
latban is valami kézzel fogható. Ezt a dolgot természetesen erőszakolni nem 
lehet, nem is szabad, de ha van egy szerv, — mondjuk a Földtani Intézeten 
belül — ahol a kérdést állandóan figyelemmel kisérik, felszínen tartják és a 
hozzászólásokat, kiegészítéseket, kifogásokat összegyűjtik, akkor egy év múl
tán ugyanitt már sokkal többet mondhatunk. A magam részéről helyeslem a 
tervet.

Horusitzky Ferenc: Hajlandó alkalmazkodni a nomenklatúra tekinteté
ben egy olyan megegyezéshez, mely szerint ne használjuk az akvitánikum 
elnevezést, hanem azt „mélyebb alsó miocénéként említsük. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy nem tartja ezt a mélyebb alsó miocént az akvitánikummal 
szinonimnak. A kérdés nem az, hogy az akvitániai emelet a miocénhez vagy 
az oligocénhez tartozik-e, hanem az, hogy melyek azok az üledékek, vagy 
földtörténeti események, melyek a kattiai és a burdigáliai emeletek közötti közt 
kitöltik. Mivel a nemzetközi nevezéktanban a burdigáliai és akvitániai emeletek 
között eltelt földtörténeti időszakot nevezték el akvitánikumnak, ezért tartja, 
másutt részletezett indokolására támaszkodva, a mélyebb alsó miocént az 
akvitánikummal egyenértékűnek. S t r a u s z  L á s z l ó  dr. táblázatán az alsó 
és felső miocén javasolt elhatárolási módjához való alkalmazkodásnak semmi 
akadálya nincsen, miután az eddigi gyakorlatot fedi. Jobb megoldást nehéz
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találni, dacára annak, hogy az Északkeleti Középhegységben ez az elválasz
tás nem a legszerencsésebb, mert a határ a burdigáliai, helvéciai szedimen- 
tációs ciklust derékon vágja ketté. A miocén és pliocén elhatárolása egyön
tetűen szinte lehetetlen, mert ebben a tekintetben a nemzetközi szak- 
irodalomban sincs megegyezés. Ezért ajánlja Haug ,  hogy ezeket a „zavaros 
neveket" kerüljük el és egyszerűen „neogénnei" (alsó, középső) helyettesítsük. 
A pannónikum S t r a u s z  L á s z l ó  dr. által javasolt tagolásával a hozzá
szóló egyetért.

Vadász Elemér: Nem lát különösebb nehézséget az egységes rétegtani 
beosztásra vonatkozó megállapodásban, különösen L ó c z y  L a j o s  igazgató 
úr megnyugtató kijelentése után, mely a tudományos szabadságot legteljesebb 
mértékben tiszteletben tartja. A korbeosztások módosítására és célszerűsíté- 
sére irányuló törekvések nemcsak nálunk merültek föl, hanem mindenütt a 
külföldi irodalomban is. Ez részben a fölhalmozódott megfigyelési adatokból 
és a változó földtani fölfogásból éredő szükséglet, részben azonban divatos 
kortünet is. Föltűnő, hogy a S t r a u s z  L.  által javasolt egyszerű neogén- 
fölosztási tervezet, az időközben végrehajtott, aprólékos részletekbe menő 
faunisztikai és kifejlődésbeli vizsgálatok eredménye gyanánt, a szarmáciai és 
pannóniai rétegek közelebbi rétegtani azonosításától eltekintve, voltaképpen a 
negyven év előtti alapfölfogáshoz való visszatérést jelenti. Semmi akadálya 
tehát annak, hogy ezt az annak idején még az egyetemről hozott elemi be
osztási keretet elfogadjuk, azzal a megszorítással, hogy aki és ahol megfigye
lései és vizsgálatai nyomán további szintezésre is képes, a megfelelő szintek 
külföldön elismert megjelöléseinek fölhasználásával és azonosításával, ezeket 
is érvényesítheti. Adott esetben semmiképpen sem tarthatjuk az akvitánium 
emeletét fölöslegesnek, elhagyhatónak vagy éppen nem létezőnek, mert ez az 
emelet megvan, nálunk is képviselve van s a negatív vagy pozitív adatokkal 
nálunk is kimutatható.

Fölhívja a figyelmet a megjelölések egységes írásmódjára. Helyesnek 
tartja a latinos megjelölést, de ügyelnünk kell annak következetes használa
tára, amint azt G a á 1 I . helyesen kezdeményezte. Kényelmi okokból tehát 
ne használjunk németes, franciás, angolos vagy egyéb írásmódokat, amint az 
sajnálatos módon mindeddig úton-útfélcn észlelhető. Végül reámutat arra, hogy 
a nevezéstani kérdésben nagyon fontos szerepe van a főiskolai oktatásnak, 
ahonnan mindannyian ismereteink alapjait megszerezzük, amitől később ké
nyelmi vagy egyéb okokból, nehezen függetlenítjük magunkat.

Bányai János :A  S t r a u s z  dr. által ajánlott beosztás egész jól megfelel 
a székelyföldi neogén taglalhatásának, ezt használtuk eddig is. Azonban a 
dunántúli pannónikummal való összehasonlításkor kitűnt, hogy a faunák kö
zött olyan eltérés van, ami a teljes a zonosítást megakadályozza. Különböző 
lelőhelyek összehasonlítását megnehezíti az, hogy a fajok meghatározása sok 
esetben nem egyezik meg az egyes feldolgozóknál. Igen nagy eltérések van
nak a Cardium, ili. Limnocardiumok, Congeria-Dreissensia, Cerithium-Pota- 
mides meghatározásánál, nem is szólva a mikrofaunáról. Éppen ezért az volna 
tanácsos, hogy először a gazdag faunával rendelkező helyeket kellene mono
grafikusán paleontológiái szempontból feldolgozni, s így iránytadó, jól megha
tározott típusok kerülnének ki s ezek aztán alkalmat adnának az egyes eme
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letek határainak megállapításához. így a Kárpátokon belüli neogén tagolá
sára egységes beosztás alakulna ki, mert nyilvánvalóan formációk elnevezé
sénél az eddigi zűrzavart az okozta, hogy a külföldi irodalom alapján hatá
rozott faunaanyag az- illető országbeli s a mi viszonyainktól eltérő korbeosz
tás alapján került korhatározó elnevezéssel az irodalmunkba. (Pl. a román és 
orosz, mások az olasz, német, francia beosztást vették át s igyekezték a mi 
viszonyainkhoz alkalmazni.)

Tehát először a paleontológusok monografikus munkájára lesz szükség, 
aminek alapján aztán a sztratigráfiai beosztást, a megválasztott elnevezé
sekkel már nem lesz nehéz megcsinálni. Addig bizonyos megalkuvással az 
egységes térképezési szíukulcs kedvéért is a S t r a n s z  dr. által ajánlott be
osztást lehetne — nem elfogadni még egyelőre — hanem alkalmazni.

Majzon László: Foraminifera vizsgálatainak nézőpontjából a kortáb
lázat alsó miocén akvitánikuinja ellen emel kifogást, mivel az egyes kutatóktól 
akvitániai korúnak mondott rétegek Budapest tágabb értelemben vett kör
nyékén Nógrádverőcétől Budafokig és Solymártól Csörögig, de másutt is (pl. 
Diósjenőn stb.) ugyanolyan foraminifera-faunákat zárnak magukba, mint a 
kattiai lerakódások. A burdigáliai emelet megtartható vagy ez nevezhető 
alsó miocén, alsó mediterránnak is. A helvéciai siir fáciese pedig íoraminiíe- 
ráival az előbbivel szemben definiálható. A tortoniai pedig határozottan visz- 
szaiükröződik a bennük talált foraminifera fajokon. Ennek alsó tagja a Bécsi
medence bádeni agyagja, melyet Budapestről, a II. városligeti artézi kút elő
készítő fúrásainál mutatott ki, de különösen máshonnan e szintbe helyezett 
rétegek olyan gazdag és szép megtartású faunát zárnak magukba, hogy ön
kénytelenül is eszünkbe jut D ’ O r b i g n y n e k  a Bécsi-medence bádeni 
agyagjából ismertetett és ábrázolt táblák sora. Ugyanígy a lajta mészkő s az 
ezzel szoros kapcsolatot képező homokosabb üledékek is ezt a faunát mutat
ják élükön az Amphistegina, Heterostegina, Alveolina stb., jellegzetes tortoni- 
kumba sorozható alakokkal. A lielvétikum és tortonikum foraminiferái élesen 
különböznek egymástól, bár a tortonikum bádeni agyagja más habitusú, 
más körülmények között lerakodott képződmény, ezért esetleg lehetséges, a 
tortonikumot a lielvétikum fácieseként is felfogni. Magyarországon a szarmáciai 
rétegek azok, amelyekben az utolsó íoraminiferás rétegeket találjuk. Ezeknek 
faunája határozottan abba az öt genuszba sorolható fajokból tevődik össze, 
melyek ennek az emeletnek a félsósvízi jellegű életmódot megkívánó élet- 
körülményeit jól bírták és sokszor, szinte kőzetalkotó tömegben sza
porodtak el az egyes rétegféleségekben. A szarmátikummal lezáródik a miocén. 
L ő r e n t h e y  a pannóniai rétegekből is említ foraminiférákat (Markusence), 
ezekről F r a n z e n a u  (Földtani Közlöny XXIV. köt.) kimutatta bemosott 
voltukat.

Földvári Aladár: Egységes, általános érvényű nevezéktan elfoga
dását a nemzetközi geológiai kongresszusok régóta sürgetik. Ennek ellenére 
máig sem sikerült általánosan elfogadott megegyezésre jutni. A m. kir. Föld
tani Intézet szakülésein már közel két év óta igyekeztünk ilyen megegyezést 
létrehozni, azonban itt sem alakult ki egységes felfogás. A megegyezés hiá
nyának olyan általános tárgyi és pszichológiai okai vannak, melyek minden 
hasonló kísérletet előre sikertelenségre kárhoztatnak. Ezek az okok a követ
kezők:
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1. Ismereteink hiányossága. Ezidőszerint a képződmények többleteiről, 
elterjedéséről és paleogeográfiai viszonyairól nem áll elegendő adat rendel
kezésre, melynek alapján időálló, vertikális és horizontális beosztást lehetne 
megszerkeszteni. Ez a helyzet még hosszú évtizedekig nem fog változni. Min
den új dolgozat alakít valamit a régi nézeteken.

2. A kutató szellem mindig újat akar hozni. Ez minden haladásnak a 
hajtóereje. Káros a haladás szempontjából bármilyen megkötöttség.

3. A kutatómunkának végterméke az irodalmi munka. Az ebben lefek
tetett állásfoglalás a szerző tudományos lelkiismeretén alapuló belső meggyő
ződés. Eszerint, ha a régi felfogások nem elégítik ki, úgy új felfogását közzéteszi. 
A tudományos közvélemény az új nézetből a használhatót megtartja, a hely
telent elveti, de ez a kiválogatódás esetleg egy-két emberöltő alatt játszódik 
le. Nagy önhittség lenne azt hinni, hogy amíg tekintélyes nemzetközi testüle
tek évtizedekig nem tudták dűlőre vinni az egységes nevezéktan kérdését, 
akkor ma 1942-ben bármilyen jószándékú testület oly tökéletes és általano- 
érvényű beosztást tud csinálni, mely a jövőben bekövetkező minden líj el
gondolást kibír.

Mivel a tudományos felfogások helyességének eldöntése nem előírások
kal kormányozható feladat, hanem minden egyes szakember belsőjében le
játszódó lelki folyamat, nem lehet az előírt merev szabályokkal megkötni. A 
szellem történetében ismerünk példákat, mikor igen előkelő testületek vala
mely tu d om á n y os  kérdésben mereven leszögezték akkori álláspontjukat. Az 
új felfedezések halomra döntötték ezt és az akkor készített szabályzat nevet
ségesnek, vagy legalább is korlátoltnak tűnik fel. Nem tartom tanácsosnak 
hogy a m. kir. Földtani Intézet jövőbeni tekintélyét kockáztatva, egy olyan 
változó divatoknak alávetett kérdésben, mint a nevezéktan, á lta lá n osa n  
e lfog a d o ttn a k  és v á lto z lia tu tla n n a k  kinevezett szabályzathoz kösse magát és 
ezzel ellentétes dolgozatok megjelenését megakadályozza.

Célszerű lenne azonban az intézeti felvételeknél és kiadványoknál a 
szerzők figyelmébe ajánlani egy beosztást, melyet használhatnának minden 
olyan munkájukban, ahol minden különösebb átértékelési szándék nélkül, csu
pán a dolgozatokban tárgyalt képződmények korát akarják megnevezni. Erre 
a célra legjobb lenne a Haug :  Traité de géologie című művében megjelent 
beosztást alapul venni.

Felhívom a figyelmet egy rendkívül fontos és sokszor nem eléggé fi
gyelembevett körülményre. Minden geológiai tankönyv a nevezéktan tárgya
lását azzal kezdi, hogy élesen megkülönbözteti a geológiai idő fogalmát az 
ugyanabban az időben keletkezett képződmények térbeli fogalmától, a for
mációtól.

Az idő fogalom a materiális és változásnak alávetett formáció fogalmá
val szemben mintegy az óra szerepét játsza. A szerzők nagyrésze a közhasz
nálatban e két fogalmat nem használja tiszta értelemben, hanem ezeket 
összekeveri, sőt felcseréli. Ha a burdigáliai időszakról, tehát egy elvont idő
fogalomról beszélnek, mely Franciaországban, Északamerikában és Magyaror
szágon is egyidejű és időtartamú, a földtörténetben mintegy óraütés, vagy 
naptári hónapszerű fogalom; rendszerint a burdigáliai időszakban lerakodott 
üledékekre, formációra gondolnak. A formáció tehát materiális fogalom, mely 
változásnak van alávetve, Franciaországban más lehet, mint Északameriká-
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bán és Magyarországon. Ez a változás sokszor csupán vastagságbeli, sokszor 
fáciesbeli, néha teljes hiányban jelentkezik. Minden esetre vita tárgyát képezi 
és képezheti.

E geológiai órabeosztást és az egyes órák elnevezését jogunk van 
szabályozni és szabályzatba foglalni, felszólítva a szerzőket arra, hogy az 
egyes rétegcsoportokat nevezhetik úgy, ahogy akarják, de időbeli elrendezé
süknél az ajánlott időbeli elnevezéseket használják. Eltérő nézetük esetén sa
ját nevezéktanukat vonatkoztassák az ajánlott idő elnevezésekre.

A főiskolai oktatásban egységes nevezéktant lehet használni az e lőa d á 
sokban. Azonban, amint a hallgató önálló búvárkodásba fog, tehát már a 
disszertációja készítésekor kénytelen régi szerzők műveit használni. Ezek pe
dig az egységes nevezéktantól eltérő beosztást használnak. Meg kell ismer
kedni tehát a hallgatónak az egységes nevezéktantól eltérő más beosztások
kal is. Ebben az esetben pedig jobb, ha a tanár már az előadásaiban meg
említi a szinonimákat, mint ha — a kezdő geológust magára hagyva — lehe
tőséget nyújt esetleges téves felfogás kialakítására

A főiskolai oktatásnak és a? egységes nevezéktannak legnagyobb aka
dálya a részleteiben már elavult B'ickh-geológia terjedelmében megírt mo
dern magyarnyelvű geológiai tan- és kézikönyv hiánya, mely a legújabb 
kutatások eredményeit napjainkig kritikusan feldolgozva tárgyalná. Amint 
ilyen könyv megjelenik, a mai nehézségek nagyrésze magától megszűnik.

Szentes Ferenc: Minden kutatónak természetszerűleg más és más, 
egyéni a munkamódszere. Ez az ember szub jek tív  voltából következik, amin 
természetszerűleg nem lehet változtatni, sőt ezt az egyén i szabadságot sokkal 
nagyobb  m értékben  el kellene is m e rn ü n k , amint az a szakkörökben manap
ság történik. Helyeslendő ugyanis az, hogy a kutató egyéni természetének 
és vérmérsékletének éppen a legjobban megfelelő módszerekkel dolgozzon 
mert ezáltal tudja erejét a legteljesebben kifejteni A k ü lön b öző  m u n k a 
tem p ó  egy problémasorozatot több szempontból világít meg. A  tu d om á n y os  
v itá k  cé lja  a  k ü lön b öző  n ézőpon tok  eredm ényeinek  közös nevezőre hozása. 
Semmi-esetre sem lehet azonban a kutatási módok szubjektív voltát kritika 
tárgyává tenni, vagyis arra kényszeríteni a kutatókat, hogy mind sematiku 
san, egyformán dolgozzanak. T u d om á n y os  k r it ik a  tá rgya  csupán a szubjek
tív úton szerzett eredm ények  ob jek tív  m érlegelése lehet. Erre az igazi kriti
kára azonban feltétlen szükségünk van, ha meg akarjuk érteni egymást.

Ha bárkinek a munkáját ilyen érte embe vett kritika alá vonják, azzal 
elismerik, hogy objektív mérlegelésre is érdemes és nem csupán fantasztikum 
vagy ötletsziporkázás. A bírálat alkalmával nem valaki tu d o m á n y á n a k  
m enny iségét vizsgáljuk, hanem ered m ényeit, haszná lha tóságá t a további 
közös kutatás érdekében. Ettől független a tu d om á n yos  tek in té ly  kérdése, 
ami egy személy tudásmennyiségének elismerésén alapszik.

A magyar medencerendszer neogén rétegeinek kutatói az utolsó 30 
esztendőben a sztratigráfiai nomer klatura revíziójának mind több szükségét 
érzik (pl. S c h r é  ter,  V i t á l i s  I., Gaá>, S ü me g h v ,  N o s z k y ,  Horu-  
s i t z k y  F., Mo t t i ,  K r e t z o i  stb.j. Ez irányban több kísérlet is történt, ami
nek az eredménye mostanáig mindössze annyi volt, hogy a kérdésekugyan felve
tődtek és n a p ire n d e n  m a ra d ta k , a mpgoldás he vett azonban a zűrzavar, külö
nösen áz utóbbi esztendőben rohamosan növekedett. Minden adat arra mutat, hogy
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a m a g y a r m ed encerendszer jól kifejlett és gondosan tanulmányozott neogén  
ré tege i igenis nomenklatúrái revízióra szorulnak, aminek keresztülviteléhez 
minden szakember hozzájárulása kívánatos. Előbb mondottak alapján a 
kutatási módozatok tekintetében természetesen mindenki a neki legmeg
felelőbbet alkalmazza, eredményeinek közös nevezőre hozása érdekében 
azonban azokat fe lté tlen ü l e lőbb tu d om á n y os  k r it ik a  a lá  ke ll v o n n i) 
mielőtt az sztratigráfiai rendszerünkbe, mint építő tégla felvehető volna. A 
magyar geológia tekintélye itthon és külföldön is megkívánja, hogy ebben 
a tekintetben fegyelmezetten dolgozzunk. S tra n sz  Lá sz ló  ily e n  irá n y ú  
p ro p o z ic ió já t  ebben az érte lm ezésben  teszem m a ga m évá . Az akvitániai 
emelet nevének használatát egyenlőre nem zárnám ki.

összefoglalva a mondottakat : j ó l  m ega la p ozo tt és m in d e n  szem p on tb ó l 
m e g v ilá g íto tt  neogén  szintezés szükséges s éppen  ezért ebben a n a g y  h o rd 
e re jű  kérdésben m in d e n  k u ta tó t fe l ke ll k é rn i, hogy  ahhoz a legn a gyobb  
fegyelm ezettséggel s zó ljon  hozzá,

Ifj. Noszky Jenő: A földtörténeti emeletek elnevezésének egysége
sítése kétségtelenül csak e'őnyös lehetne. Mindenki megborzad ugyanis, ha 
az egymást helyettesítő emelet- és szintnevek óriási tömegét látja. K i l i á n  W. 
például 12 oldalon tünteti fel az alsó kréta szintezésére vonatkozó szinonim 
emelet- és szintneveket.

Ha így haladunk a nevek gyártása terén, végül is odajutunk, hogy 
a zűrzavar még sokkal nagyobb lesz és bár egy nyelven beszélünk, még 
sem fogjuk megérteni egymást. Sajnos azonban, az elhangzott hozzászólások 
nagyrészét számbavéve, azt szűrhetem eredményként le, hogy nem a leg
célravezetőbb líton haladtunk a vita folyamán. A földtörténet, helyesebben a 
geológia, egymás után következető eme'eti, időrendi egymásutániságot jelen
tenek. így nincs jogunk arra, hogy bizonyos időegységet jelentő emeletnevet 
egyszerűen töröljük, mint azt az. Előadó Úr ajánlja az akvitánikum esetében. 
A bevett földtani kutatási rend szerint ugyanis a terepmunka alkalmával, — 
ami pedig a földtan lényege, nem korszakokat és emeleteket igyekszünk fel
ismerni, hanem a rétegtani egymásutániságot, jól elkülöníthető képződménye
ket, a réteg fekíijét és fedőjét. Ha munkánk közben szerencsés véletlen foly
tán kövületeket sikerül találnunk, megvan a lehetőségünk arra, hogy a réte
gek időbeli beosztását paleontológiái munka segítségével elvégezzük, ami 
azonban a helyesen megfigyelt rétegsorrendet a vizsgált terüietre vonatko
zólag nem módosíthatja. A helyi rétegsorrend és a faunakép szintek felállí
tására ad lehetőséget. Az így nyeit szinteknek a legjobban ismert távolabbi 
szintekkel való összevetése adja meg utóbb az emelet néven összefoglalt 
szinlcsoportba való beosztás lehetőségét,

A földtörténeti korbeosztás különben is mesterséges, emberektől ki
agyalt skatulyázási módszer, aminek azonbn alapja a helyes megfigyelések
ből levont tények kiterjedt sorozata.

Az Előadó Ur által kezdeményezett vita, illetve ajánlott egységesítési 
törekvésnek kétségtelenül nagy jelentősége az, hogy különösen minket indi
viduális gondolkozású magyarokat arra figyelmeztet, hogy a földtanban a 
már régen leírt, illetve körvonalazott szintekből összevont emeletneveket 
illik és hasznos is figyelembe venni. Természetesen nem az emeletek nevé
ben van a lényeg, hanem az emeletekbe beosztott pontos és főleg részletes
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fauna-flora-petrográfiai stb. feldolgozáson alapuló körülhatárolásában, amiben 
ezidőszerint sajnos hazai geológiai irodalmunk túlságosan szegénynek mond
ható. Minden hazai geológusunk által ismertetett, egy-egy kimerítően és jól 
feldolgozott szintecske többet ér sok meddő elméleti vitatkozásnál, ha meg
fogható és ellenőrizhető tényekre támaszkodik.

Szalai Tibor: Csupán az akvitánikum kérdéséhez óhajtok hozzászólni. 
Mindaddig, amíg olyan faunaegyüttest nem találunk, az akvitánikumnak tartott 
képződményben, amely erre ugyanannyira jellemző, mint amennyire pl. a kattiai 
képződményeinknek megvan a jellemző fauna társasága, addig hazai területen 
akvitániai emeletről nem beszélhetünk. így tehát valóban helyesebb, ha araint 
azt az előadó is kifejtette, e kifejezés helyett egyelőre az alsó miocén 
megjelölést használjuk.

Vitális István: Dr. S t r a u s z  L á s z l ó  a magyarországi neogén kép
ződményeinek a jelzésére a következő egységes nómenklatúrát ajánlja: 1. alsó 
mediterrán, 2 felső mediterrán, 3. szarmata, 4. alsó pannóniai, 5. felső pannó- 
niai és 6. levantei. Ezek az elnevezések régóta használatosak, de ma mér 
egyetlen kutatót sem elégíthetnek ki. A helyi elnevezéseket ugyanis párhu
zamba kell állítani az általánosan használt rétegtani nómenklatúrán belül, és 
pedig a jelen esetben a neogénen vagy a miocén-pliocénen belül, még pedig 
a megfigyelés eredményéhez képest alsó és felső, vagy alsó, középső és felső 
aljelzéssel. Tudja ezt az ajánlattevő is, miért is kénytelen — a paktum ked
véért — egységes (?) nómenklatúra táblázatában balra és jobbra, lefelé és 
fölfelé azt az egységet megbontó engedményt tenni, hogy az alsó mediterránt 
alsó miocénnek, a felső mediterránt középső miocénnek nevezhessük, vagy hogy 
a felső. mediterránban helvétikumot és tortonikumot különböztethessünk meg. 
A  felső miocén használatát ellenben nem engedélyezi és a pliocén megneve
zést sem ajánlja, amire pedig külföldi vonatkozásban szükség van, még akkor 
is, ha ezidőszerint még az eddigi kutatások eredményei nem mindenben ki
elégítők.

Dr. S t r a u s z  a nómenklatúra egységesítése érdekében felveti azt a 
kérdést, hogy nem kellene-e a szerzői szabadságot korlátozni sőt kényszert 
alkalmazni és a prioritás jogot is mellőzni? A természettudományban, a kuta
tásban elsősorban a közvetlen megfigyelésen alapuló érvek és ellenérvek 
fegyverével lehet értékes eredményt remélni. A sztratigráfiában a rétegek 
egymásutáni, illetve egymásfeletti sorrendjének a megállapítása és megkülön
böztetése a fontos, nem pedig az, hogy — a prioritást tisztelve — a pontusi 
fogalmát az ismeretek gyarapodása következtében tágítom, vagy — a priori
tást mellőzve — a pannóniai fogalom terjedelmét szűkítem. A fogalom nevé
nek a tartalom és a terjedelem pontos megjelölése ad értéket, s egyben az 
csökkenti a félreértéseket. A fogalom tartalmának és terjedelmének pontos 
megjelölése nélkül a vita üres szóharc.

A szerző egyéni felelősséggel járó szabadságának a korlátozása elkerül
hetetlen az országos földtani felvételeknek földtani térképen való publikálá
sánál, de újabb, részletesebb reambulációk alkalmával a kutatás értékes ré
szeinek megfelelően ilyen esetekben is revideálni, bővíteni kell a földtani tér
képek nómenklatúráját is. A  helyes ismeretek gyarapítása a fontos, bár ter
mészetesen az egységes és lehetőleg általános nómenklatúra kialakítására is 
törekedni kell,
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Az olyan rétegtani nehézségeket, mint amino az ajánlattevő réteg- 
tani nómenklatúra-táblázatában a szarmata és az alsó pannóniai helyi 
neveknek az általános nómenklatúrán belül való megjelölése, tekintettel arra. 
hogy a szerzők egy része azt a felső miocénhez, más része a pliocénhez 
és ismét más része a szarmatát a felső miocénhez, az alsó pannóniait a 
pliocénhez veszi, úgy lehet a nómenklatúra-táblázatban alakilag eliminálni, hogy 
a szarmatát és az alsó pannóniait nem vízszintes, hanem átlós vonallal választjuk 
szét addig is, amíg egymás fölöttiségük, illetve egymás mellettiségük tisztázódik.

A  természettudományokban a lehetőségig korlátozatlan megfigyelés 
pontos és lelkiismeretes egyéni észlelés és annak egyéni felelősség mellett való 
szabad közlése a fejlődés záloga. Errare humánum est, ámde ez alól az sem 
kivétel, aki sic volo, sic jubeo elvét kényszeríti a kutatókra. A téves meg
figyelés, a helytelen elnevezés, úgy mint a férges gyümölcs, előbb-utóbb úgyis 
elpusztul.

Kulhay Gyula: Azon a véleményen van, hogy nem szabad helyi viszo
nyok kedvéért komoly szerzők prioritását elvetnünk, vagyis átalakítanunk. A 
szarmáciai emeletet A n d r u s o w  D. vezette be a szarmáciai síksági előfor
dulások alapján. Oroszországban a szarmátikumon a meociai marin rétegek fe- 
küsznek. D a v i d a s v i l r  megállapította, hogy a meociai képződmények a 
felső mediterránban fejlődtek ki, tehát még a miocénhez sorolandók, így a 
szarmátikum, amely alatta fekszik, természetesen miocén.

Kretzoi Miklós: L ó c z y  igazgató úr ajánlata alapján nem bocsátkozik 
egyelőre vitába S t r a u s z  L á s z l ó v a l ,  hanem a vita folytatását bevárva 
válaszol majd az előadásra.

Mindezektől függetlenül G a á 1 tanár úr és S c h r é t e r h. igazgató 
úr közt felmerült vitához csak azt kívánja megjegyezni, hogy miután G a á 1 az 
egész pannóniai sort a szarmatához állítja, nála a miocén-pliocén határ az 
egységes szarmátikum-pannónikum alatt fekszik, S c h r é t e r-nél viszont, aki 
a pannónikumot külön választja a szarmatától a határ a kettő közé esik. 
így tehát a kettőjük vitája nómenklaturikus félreértésen alapul.

Strausz László: Ismét hangsúlyoznom kell, hogy az ajánlott nómen
klatúrát nem az elérhető legjobb szintezésnek tartom, hanem az egyetlen 
olyan névösszeállításnak, melyet ma működő geológusaink (egyéni nézőpont
jaiknak aránylag kis fokú megsértésével) elfogadhatnak. Ha kizárólag magam 
számára állíthatnék össze nomenklatúrát, a geológus-kollégák tekintetbe vé
tele nélkül, n e m  ezt a táblázatot használnám. Ha a Földtani Intézet ezt, 
vagy más hasonló kornév-sort kötelezővé tenne is, azzal a tudományos élet 
szabadságát igazán a legkisebb mértékben befolyásolná; nem az ellenvéle
ményeket hallgattatná el, csak a „keresztelés“ jogát korlátozná; ez pedig jo
gos védekezés, hiszen a rosszul alkotott nevek is teljes jogot formálhatnak 
a prioritásra s minthogy a korbeli párhuzamosítás olyan nehéz, folyton is
métlődő vitákra vezethetne az, hogy a tömegesen gyártott emeletnevek káo
szából melyik vonatkozott először egy bizonyos rétegösszletre, melyik név 
mekkora terjedelmű.

Ez a táblázat m e g a l k u v á s ,  de szerintem feltétlenül szükséges. El
lene nem hozható fel jogosan az, hogy hiányzik belőle némelyik megszokott 
névpár (pl. akvitániai-burdigálai; meotiszi-pontusi) egyik tagja. Ez csak azt 
jelenti, hogy az egyik emelet jellemzésére jelenleg felhozható anyagot kielé
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gítőnek tartják kartársaink, a másiknak jellemzése pedig még nem sikerült 
elég meggyőzően; de egyáltalán nem akarja azt jelenteni, hogy olyan időszak 
nem létezett. Természetesen ez áll a (szerintem elhagyandó) „felső miocén,, 
és „pliocén" nevekre is: nem tudjuk jól elhatárolni, használatuk olyan nézet
beli összeütközésekre vezet, amelyeket célszerűbb elkerülnünk. Az egyetemi 
oktatás számára ezen szempont szerint természetesen bővíteni kell a névsort : 
belevenni azokat a neveket, melyek az osztatok rangjának, egymás alá- és 
mellé-rendelésének helyes feltüntetéséhez szükségesek, de gyakorlati skálában 
most még a szintezési nehézségeket fokoznák.

Lóczy Lajos: Mint már előbb hangoztattam, tudományos problémákat 
sem szavazással, sem pedig bizottsági döntés alapján megoldani nem lehet. 
Különben is adott esetben nem annyira a lényegről, mint inkább elnevezé
sekről van szó. A magam részéről nem vagyok híve annak, hogy csekély
számú indok miatt a magyarországi neogén beosztását gyökeresen megvál
toztassuk és a múltban megjelent nagyszámú sztratigráfiai mű használatát 
ezáltal megnehezítsük. Felkérem a vitában résztvevőket, szíveskedjenek mi
előbb beadni a neogén rétegtani beosztására vonatkr zó rövidre fogott vélemé
nyüket. A Földtani Intézet ezek tekintetbe vételével állást fog foglalni és ki 
fogja dolgozni a kiadványainkban ezentúl egységesen használandó nómekla- 
turát, amelyet követendőnek ajánl. Az új neogénbeosztást a most sokszorosí
tásra kerülő jelkulcsunkban fogjuk közölni.


