
GYÒRFFYNÉ DR. MOTÍL MÁRIA:

A MAGYARORSZÁGI Ó - ÉS ÚJPLEISZTOCÉN TERRASZOK

FAUNÁJÁRÓL

A m. kir. Földtani Intézet Évkönyvében jelenik meg.

Hozzászólások:

Dr. Bulla Béla: Őszinte elismerését fejezi ki a kiváló előadáshoz, amely 
a legszebb bizonyítéka annak, hogy paleontológus, geológus és morfológus 
egymást támogató, összedolgozó kutatása révén a magyar pleisztoeénnak ma 
már sok problémája került Inlyes megvilágításba és a magyar pleisztocén
kutatás nemzetközi viszonylatban is az élvonalon áll. Mo t t i  paleontológiái 
eredményei a legteljesebb összhangban vannak B u l l a  terrasz morfológiai 
kutatási eredményeivel. Rendkívül jelentős, hogy a IV. sz. (ópleisztocén) ter
rasz felkavicsolódásának kora most már tisztázódott. B u l l a  korábban csak 
sejthette, hogy ennek a terrasznak a kora mindéi lesz, Mo t t i  most be is 
bizonyította. Egyetért M o t t i  -vai a pliocén és pleisztocén határa megvoná
sának kérdésében is, miáltal a pleisztocén terraszok száma megnövekedik. A 
II. sz. (újpleisztocén) terrasz klimatikus eredetét az alpi elő/idék vvürmvég- 
moréna agyagának a II. sz. terrasz anyagával való összefüggés, a glaciális 
flucioglaciális és fluciatilis képződmények megszakítatlan sorozata kétscgbe- 
vonhatatlanul igazolja.

Pávai Vájná Ferenc: Győr f f yné Motti  Mária dr.: „A magyarországi 
ó- és űjplei8ztocén terrászok faunájáról" című alapos tanulmányával kapcsola
tosan több oldalról hangzott el annak a megállapítása, hogy milyen szépen 
tisztázza minden irányban a hazai folyóterrászok kérdését, ha a szakembe
rek összedolgoznak.

Harmincéves geológiai felvételeim alatt mindig szeretettel terjedt ki fi
gyelmem felvételi területeim folyóterrászaira is, de megállapításaimat sajnos 
a legújabb időkig ( B u l l a  B.) a geográfusok nem igen részesítették figye
lemben, pedig némi büszkeséggel állapíthatom meg, hogy már 1912. évi fel
vételeim alkalmával a Nagyküküllő völgyében a legújabban elkülönített 
( Bu l l a  B.) alacsony (1—4 m) óalluviális terrászon kívül már éppen úgy 
hat terrászt különböztettem meg és írtam le külön fejezetben, mint 30 évvel 
később, most szokás. A két legmagasabbat természetesen már a pliocénben 
kialakultnak vettem, de tiltakoztam S a w i c k i  L . alsó-pannóniai korú terrà-
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szálnak lehetősége ellen, mert hiszen abban az időben ott még beltó volt. V i
szont már ebben a tanulmányomban („Az Erzsébetváros-Héjjasfalva, Fogaras- 
Rukkor közötti terület tektonikai, stratigraphiai és morphologiai viszonyai." 
Jelentés az Erdélyi medence földigáz előfordulásai körül eddig végzett ku
tató munkálatok eredményeiről. II. rész, 1. füzet 1913. Kiadja a M. Kir. Pénz
ügyminisztérium) reámutattam, hogy az akkor általunk óalluviálisnak vett, ma 
új pleisztocén (10 m) terrász fedőjének faunája K o r m o s  T.  vizsgálatai 
alapján óholocén (óalluvium) korú.

Ez az a terrásza folyórendszerünknek, amelynek többi terrászainkkal 
szemben nem harmadkori, vagy annál idősebb kőzet a fedőjének alapját ké
pező sziklaterrásza, hanem a legfiatalabb pleisztocénkorú folyókavics.

A pleisztocén végén — még ki nem kutatott okokra visszavezethetően 
— fő képen a hegységi jégtakarók nagyarányú elolvadása folytán a lezúduló 
víztömegek minden eddiginél mélyebb folyómedreket vágtak be, de nyom
ban utána ezt a mély medret olyan vastagon kavicsolták fel, hogy minden 
érett folyómedrünk még mindig ebbe a pleisztocénvégi hordalékba mélyeszti 
mai medrét, kivéve ott, ahol tektonikai okokra visszavezethetően (Zámi-szo- 
ros, Vaskapu stb.) szikiazátonyos kell legyen.

A pleisztocén eljegesedés kérdése és annek hazai nyomai gyermekko
rom óta érdekeltek. Mint érettségizett nagyenyedi diák 1906 nyarán a Már- 
marosi-havasok Nagypielros (‘1305 m), ma Horthy Miklós csúcs cirkusvölgyeit 
mértem fel és rajzoltam le minden más szakembert megelőzve (Sawickit is!). 
Jegyzeteim alapján írta azokat le a Földrajzi Közlemények 19Ö7. évi köteté
ben volt tanárom, Dr. Szi l ády Zoltán: „A Nagypietrosz cirkuszvölgyei" cí
men. Azóta különösen a pleisztocén klímaváltozások (?) és az alpesi tavak nagy 
mélységével kapcsolatosan írtam egyet-mást a pleisztocén eljegesedés tekto
nikus okairól, de még talán a legrészletesebb az a közlés, amit reám való 
hivatkozással a Magyarság 1926. ézi július ll-iki számában Hajós Anta l mér
nök adott közre: „Nem a klímaváltozás, hanem a hegységek mozgása idézte 
elő a glecserek visszahúzódását" cím alatt. Itt D a c q u é hegyképződés és 
klimagörbéivel bizonyítom, hogy az eljegesedések mindig nyomon követték 
az orogenezisf.

Sokszor hangoztatott véleményem, hogy amint a pleisztocén eljegese
dés oka, ha nem is kizáróan, de főképen a terciervégi nagy orogén mozgá
sokban keresendő, amikor nagy területek kerültek a normális hóhatár fölé, 
úgy a pleisztocén jégtakaróink visszahúzódásának is az előzőkben tektoni
kusán kiemelt területek viszonylagos visszasüllyedése az oka (nagymélységű 
alpesi tavak!; tehát szintén hegyszerkezeti okokkal magyarázható. (Ügy tudom 
az id. Heim professzornak is van ilyen elgondolása). Természetesen az eljegese
dett hegységek viszonylagos visszasüllyedése oszcilláló volt, ami az interglaciáli- 
sok magyarázatára ad alkalmat — de ez természetesen nem mindenfelé azonos 
időben és méretben. A peremhegységek viszonylagos megsüllyedései is ter
mészetesen a környező és közbezárt medencékben váltottak ki különösen pe
remi kiemeléseket, felgyűrődéséket, mint a Magyar—Horvát medence pere
mén is (L. Pávai 1932—38. évi Budapest-környéki jelentését!) s akkor a fo
lyók esése mintegy gátolás folytán lecsökkent és vastag mederfeltöltődést 
váltott ki. A medenceperemek kiemelése — a hegységgéválás vándorlása — 
viszont a medence belsejében váltott ki viszonylagos süllyedést — ott, ahol 
régi kőzetpászták voltak a mélyben (Fertő, Balaton, középső Tisza-mente stb.) 
s ott vastag fiatal felhalmozódások, üledékképződések állottak elő a tercier
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végén és a pleisztocénben is, tehát semmi csodálkoznivaló sincsen azon, hogy 
ha az újpleisztocén terrász fenti minden más terrászunk felépítésétől külön
böző voltát ugyancsak hasonló hegyszerkezeti elgondolásból kiindulva ma
gyarázzuk meg. A Duna folyórendszerének terrászai egytől-egyig eróziós ere
detűek, de az erózió mérve és annak bevágó és feltöltő szakaszai generális 
hegyszerkezeti okokra vezethetők vissza s ezekkel közös nevezőre jutnak, 
úgy hegységeinknek pleisztocén eljegesedése, mint az azt, a helyi viszonyok
ból következő, interglaciális megszakítások. Minden esetre előbbre jutunk, 
mintha az erózióbázis szakaszos süllyedésével operálunk akkor, amikor a 
közös erózióbázis mindig ugyanaz a Fekete tenger, de közben van a kétség
telenül fiatalon haránt gyűrődő aldunai síkság és a magyar alföldi medence 
s a kettő között a sziklazátonyos, vaskapui régi hegység kárpáti gátja, ame
lyek mozgásai szükség szerint nem egyöntetűek, hanem egymás mozgásaiból 
kiváltódók, időben és irányban egymásnak ellenkezői.

Az bizonyos, hogy az a hegyszerkezeti ciklus, amelyik a mi pleisztocén 
eljegesedéseinket kiváltotta az „újpleisztocén“ terrász mederbevágódásával 
és ennek a minden más terrász völgyülésénél nagyobb mérvű völgy feltöl
tése idejében nyugvópontra jutott s azóta olyan folyó szedimentációnk van, 
amelyik a pleisztocénvégi hordalékra rakódik reá, szemben az összes előzők
kel — ide számítva a pliocénkorú terrászokat is, — amelyek mind közvetle
nül idősebb, vénebb üledékre, sziklaterrászra települnek. Itt egy új szedi- 
mentációs ciklus kezdetét látjuk, ami tektonikai okait is mérlegelve, jól vá
lasztja el a pleisztocént és jelenkort: az alluviumot, holocént vagy kvintert. 
Ez az elhatárolásom máris találkozik B u l l a  B é l a  professzor és Mo t t i  
M á r i a  dr. elgondolásával, ami annál örvendetesebb, mert a tercier és pleisz
tocén határát illetőleg is nemrégen jutottunk egységes megállapodásra az 
utóbbival: a paleontológussal.

Kerekes József: Figyelemreméltónak tartja az előadónak azt az ada
tát, hogy a nógrádverőcei löszszelvény magdalénien leleteket bezáró löszré
tege fölött még három vörös vályogszint által osztott löszköteg telepszik. En
nek a képződési ideje valószínűleg posztglaciális. Időbelileg esetleg azono
sítható ezzel a váci városi téglagyár fiat il pleisztocén terraszra települő 
löszfeltárásáuak a felső, liorizontális-párhuzamosan rétegzett része. Ez a ré
tegzés a feltárás falának csak észak felé néző részletein észlelhető és egy 
mohafajtának a tömegesen fellépő egyedei okozzák. M á n d y  és B r u g g e r  
barátaival 1939-ben megkísérelte, hogy a mohoknak ezt a szigorúan egy-egy 
szalaghoz kötött megjelenését a Kü h n - S cher f - f é l e  módszerrel, Ph-kü
lönbségek kimutatása útján tisztázza; úgy látszik azonban, hogy ennek az 
eljárásnak az érzékenysége nem elegendő a kérdés megoldásához.

P á v a i  V á j n á  F e r e n c n e k  felszólalásában kifejtett, folyóink új- 
pleisztocén-holocén mechanizmusára vonatkozó ál'áspontját illetőleg meg
jegyzi: nem általánosítható az a tétel, hogy a magyarországi folyók jelen- 
koreleji bevágódása a városi terrász felkavicsolódását megelőző völgymélyí- 
tés sziklafenekét nem éri el: a Duna budafoki, würmkori kavicsa (városi ter- 
rasz) alatt többlielyütt feltárt a szálban álló alsó pannóniai kori homokkő 
fekü, vagy például a Sebes-Kőrös völgye alsólugos-kesztegi szakaszán — 
ugyancsak a H. számú (városi) terrász alatt — a zöldesszürke szarmáciai 
kori konglomerátum.

Mayer István: Rákosszentmihály és Budakalász közötti területen 4
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terraszt figyelt meg, ezek a Duna „0 “ pontjához viszonyítva a következő 
magasságokban helyezkednek el: +6, 0, —4, —5, —9.

Szentes Ferenc: Aszód környéki munkájában a pliocén-pleisztocén 
határkérdést illetőleg teljes mértékben G y ő r f f y n é  Mo t t i  M á r i a  ál
láspontjára helyezkedett.

A holocént a felvevő geológus nem tudja pontosan elkülöníteni, rende
sen csak a futóhomokot és az artézi üledékeket sorolja ide.

Vitális Sándor: 1933-ban Dunaalmás és Esztergom között terrasz ta
nulmányokat végzett. Ezen a Duna szakaszon az újpleisztocén és az óholo- 
eén terraszokat elválasztani igen nehéz. A morfológiai formák igen gyakran 
tévedésbe ejtik a megfigyelőt. Ezért csak azokat a terraszokat térképezte, 
melyeket kétséget kizárólag meg lehetett állapítani. G y ő r f f y n é  munkájá
nak legnagyobb érdeme, hogy paleontológiái adatok alapján a terraszok 
földtani korát tisztázza.

Győrffyné dr. Motti Mária: A zárószó jogán kifejti, hogy adataival a 
terraszok klimatikus eredete ellen nem foglalt állást, azonban a szigorú té
nyek tekintetbevételével hangsúlyoznia kellett, hogy az újpleisztocén terrasz- 
lerakódásokból előkerült eddigi leletek nem vallanak kimondottan hideg kii
mára, hanem csak hűvős-kontinentális éghajlatra.


