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Eino andere derartige Klimaánderung. in diesem Falle aber
Milderung setzte scheinbar auch im Magdalcnien ein, dérén feine

übergánge die eben aufgezáhlten Fundstellen ersiehtlich machen.

lm Kabinén des Magdalomén 1. wird die iilteste Stufe durch
die Fauna von Ságvár reprasentierl, die sieh mit dem Solutréen

noch eng verkniipft. (íleiches zelgt auch die Flóra dieser Stati-

on. Die faunistisi ben und floristischen Verbaltnisse dér Pilis-

szántóéi* Felsnisehe zeigen, dass wabrend dér Ablagerung dér
Sedimente dér Felsnisehe sebon ein milderes Klíma berrsebte, dass
aber die Lemromge den ibnen ungünstigen Klimaverháltnisseu
noch lángere Zeit hindureb widerstanden. lm Magdalénien 11. wur-
de das Klíma schon dem hcutigen übnlieb, tlie Lemminge, das
Ken zogen sich langsam naeli Kordon zurück, es ersebeinen Step-

pen-, dann íiberwiegend Waldbewobner und dér Faunenaustauscb
nimmt allmáhlich ein Ende.

Mit den gesagten wollte ich nur darauf hinweisen, dass maii
bei dér allgemeinen Beurteilung einer Fundstelle iramer mebrere
(lesichtspunk te in Betraeht ziehen muss und dass inán durch eino

extrémé Forschungsweise nur zr völligen Verwirruug unsérer
schon bisher schwer aufgebauten Chronologie gelangen wiirde.
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MEGJEGYZÉSEK A MECSEKI MEDITERRANKÓL.
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Ü15ER DAS MEDITERRÁN DES MECSEKGEBIRGES.

Von L. Strausz.

V a d á s z Ele m e r a nemrég megjelent „Mecsek hegység* 4

c.

mvében (Magyar Tájak Földtani Leírása 1935) a mecseki mediter-

ránra vonatkozó megállapításaimat (Das Mediterrán des Mecsekgo-
birges, Geol. Pa. Abhandl. X. F. Bd. 15) természetesen átveszi. Emel-
lett különösen kiemeli azt a néhány pontot, amelyekben az enyémek-
töl eltér eredményre jutott.

Egyik ilyen pont az alsó édesvízi üeledékeknek a helvéti alemo-
íetbe való sorolása. Ezt örömmel fogadom, hiszen én voltam a/, els,
aki fels mediterrán koruknak lehetségét felvetettem, ha adatok
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szkében nem is mertem teljesen szembehelyezkedni a régibb felfo-

gással. Kretzói M. gerinces meghatározásai azonban tényleg el-

döntik a kérdést.

Vadász szememre veti. hogy szükségtelenül és helytelenül

neveztem „budafai homokkének a mediterrán szárazföldi és édes-

vízi rétegösszletét. Ez Vadász részérl teljes félreértés. A legha-

tározottabban kiírtam (1. c. p. 25 és 48), hogy csakis ezt az egyetlen,

olyan jellemz kzetfajt neveztem ezen a népies néven s kiemeltem,

hogy rendesen az édesvízi réíegösszlet fels részét képezi. Tehát az

egész tíz soros megjegyzés (Vadász 1. c.) a 78. lap alján tárgyta-

lannak tekintend.

Másik Vadász által hangsúlyozott eltérés az, hogy Hidas és

Péesvárad körül a legalsó tengeri rétegeket már a tortoni aleme-

ietbe helyezi, míg én a helvét fels részébe soroztam Sajnos a szó-

ban lev rétegek faunája nem ad elég alapot a pontos elhatárolás-

ra; az én érvem a helvéti alcmelctbe való tartozásuk mellett csak az

volt, hogy közvetlenül az édesvízi rétegcsoportra települnek és a

rétegsort megszakíttatlannak tartottam az alsó mediterrántól a szar-

matáig. Vadász érve a helvét kor ellen az, hogy így „lehetetlenné

válik a tortoni alemelet felé való elhatárolás
41

és a tortoni alemelet-

he sorsolással „kifejezbbé válik a hegység déli részének bizonyos

sföldrajzi önállósága és a táblázatban feltüntetett rétegek párhuza-
mosítása. 44

(p. 82.) Máshol azonban elismeri (p. 85.), hogy a helvéti

alemelet második felében a hegység deli oldalán „vagy csak az alsó

édesvízi összlet folytatódott, vagy kisebb méret siilyedés miatt csak

partszegélyi és partközeli üledékek voltak, melyek elhatárolás lehet-

séfje nélkül folytatódnak a tortoni rétegekben is.“

Különösen hangsúlyozza Vadász (bár nevem említése nélkül),

hogy a fáeies megállapításaimat nem tartja helytállóknak (p. 85,

16—27. sor). „A faunatársaságok túlzásbavitt részletezésével azonban

csak a rétegazonosítások lehetségét nehezítjük, áttekinthetbb kép

nyújtásának lehetsége nélkül.
44 V ad ász pl. a déli Mecsek tortoni

rétegeit partszegélyi és partközeli üledékeknek mondja, épp úgy, mint

én, csakhogy nem „a faunatársaságok túlzásbavitt részletezése
44

alap-

ján. De ha én elbb jutottam bizonyos bathymentriai megállapítá-

sokra részlet kutatások alapján s azt utánam a faunák és kzetanya-

gok részletes vizsgálata nélkül megersítik: akkor nem cáfolták mód-

szeremet. Hogy a „tortoni rétegeknek partszegélyi és sekélytengeri

kifejldését, különösen a hegység déli részén már a föntebb jellem-

zett egykori térszíni viszonyok is megszabják 44

: az circulus viciosus,

hiszen azt a különbségei a siilyedés fokában (in 85, í) és 12 sor), az

északi és déli oldal között csupán az üledékek fáeiesviszonyaiból ál-

lapíthattuk meg. (Hiszen az illet tengerrészek pontosabb kiterjedé-

sérl, összefüggéseikrl és a transzgresszió fokáról, fleg pedig a tör-

tön utáni térszínváltozásokró! részben nem tudunk eleget, részben

egyezk a viszonyok a déli és északi Mecsekben.)

Részben szintén okoskodásbeli hiba, részben az én igazolásom
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ez, hogy „a faunakép különbözsége semmi szintbeli megítélésre nem
alkalmas, mert azonos alakok találhatók hasonló kifejldés, külön-

böz szintbe tartozó rétegekben" (p. 85, 25—27 sor). A hasonló kifej-

ldést 1.) vagy pusztán kzettani alapon állapítja meg, de akkor az-

után nem is lóg azonos alakokat találni pl. a déli Mecsek sekély-

tengeri Ostreás agyagjaiban és az északi Meesek slir-féle agyagjai-

ban; 2.) vagy részletes 'annaelemzéssel, mikoris kiadódik a fáeiesbeli

különbség vagy hasonlóság. Én az utóbbit követtem és mélyebb ten-

gerinek mondtam az északi Mecsek slir agyagjait, sekélyebb íek a

Pécsvárad körüli agyagok egy részét. Vadász ezt el is fogadta s

így engem igazolt.

Csak egyetlen képzdmény fáciesének megítélésében látok tény

leges különbséget Vadász felfogása és az enyém közt. Szerintem

a néesváradi lluecinumos-Pycnodontás agyag mélyebb tengeri s mint-

hogy ez a szint a törtön rétegsor tetején van. én itt a törtön végéig

tartó slyedést feltételeztem. (Ha ténylegesen nem is támogatja, de

összhangban állhat ezzel tíz, hogy a szarmata elterjedése a déli ol-

dalon tetemesebb, mint az északin.) (Vadász I. e. p. 87.) Vadász
szerint ellenben a déli Mecsekben csak sekélytengeri rétegek vannak,
leliát ez a réteg is eltér mélységviszonyaira nézve az északi Mecsek
„erteljesebb slyedése“ alkalmával keletkezett, szinte teljesen egyez
faunájn agyagoktól. Eszerint a fauna egyezése a képzdési viszonyok-

ra mit sem jelentene. Ezt a fáciestani negatn izmust nem fogadhatom
el, — de Vad asz is elismeri, hogy „azonos alakok ‘aláírtatok hason-

ló kifejldést!, különböz szintbe tartozó rétegekben."

„Az üledékek mélységi elosztásának megítélésétl még egye-

lre messze vagyunk." (p. 85, 22—23 sor). Azt sose állítottam, hogy
a fáciestanban már teljesen kiforrott végeredményeknél tartunk
(Geologische Fazieskunde, Földt. Int. Évk. XXVIII, p. 7(5 (4), 26—32

sor), de mvelésére szükség van. S fokozza bizalmamat, hogy fácies-

megállapításaimat egyelre senki se cáfolta, sokat megersítettek, —
sok pontban maga Vadász is. Tisztán a törtön üledékek bathymet-
rikus viszonyainak vizsgálatából jutottam 1923-ban arra az eredmény-
re, hogy a keleti Cserhátban a mediterrán tenger határa, melyet
Schafarzik (A Cserhát pyroxénandezitjei; Földt. Int. Évk. IX.,

a térkép átlátszó pausza) kijelölt, teljesen megfordítandó, mert a
tenger nem délrl, az Alföld fell, hanem északról, az Ipoly völgy
íell nyúlt idáig, a törtön rétegek északról délre folyton sekélyebb
tengeriek. Ez a nem paleogeográfiai, hanem tisztán fáciestani megala-
pozású elgondolás akkor (Földtani Társulat szakülésén eladás 1923.

nov. 8.-án; „Adatok a keleti Cserhát geológiájához", nyomtatásban
csak Földt. Közi. 1924. p. 187 és Földt. Közi. 1928.; A bujáki lajta-

meszek, p. 7.) az általános felfogással annyira ellenkezett, hogy egye-
dül id. N o s z k y fogadta el s hívta fel rá a figyelmet a következ
évben is. Ma már bizonyítottnak tekinthet ez a kérdés; s a tacies-

kutatásoknak nagy igazolása.
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Visszatérve a Mecsekre, sajnálattal látom, hogy Vadász tér-

képén számos esetben nem veszi tekintetbe rég közölt adataimat a

mediterrán rétegek elfordulására vonatkozóan. így hiányzik térké-

pérl 1. Komlótól DNy a 150 és 280. pont között a Turritellás, Corbu-
lás réteg elfordulása, 2. Mecsekfalu (Szopok) DNy-i szélénél sl ; ”

agyag, 3. Pölösketl ÉK a íövölgy É-i oldalán törtön és szarmata ré-

tegek, 4. Abaliget É végénél édesvízi mediterrán, 5. Innen É ra a

250-es ont mellett slir agyag, 0. Ugyanaz a 272-es magaslaton és annak
Ny-i lejt.ién, 7. Mecsekszakál és a 263-as magaslat közt slir. Mind-
ezeken a helyeken, ahonnan én jó feltárásokat s legtöbbl faunát is

írtam le. Vadász csak löszt jelöl.

Vadász müvének 15. oldalán (10—18. sor) hivatkozik arra,

hogy jelentéseiben említi a neogén üledékek fáciesviszonyait is,

valamint a hegység gyrt szerkezetét és a fiatal mozgásokat. „A
késbbi idevágó megállapítások mindezek figyelembe vétele nélkül

foglalkoztak ezekkel a kérdésekké' a már Hoffmann K.-nál rög-

zített alapkérdések megállapításának elsbbségi észlelésére formálva

jogot“. Vadász a 400 m. térszíni magasságban jelzett felsmediter-

rán partvonal kérdésén ésa kouglomerátok partközeliségén kívül

egyetlen tényleges fáciesmegállapítást nem ad, az egyes tengeri üle-

dékek mélységviszonyait nem is érinti, az egynémely helyen em-

lített „térszíningadozásokat” teljesen általánosságban tartja, úgy,

hogy abból közvetve se tudhatjuk meg a bathymetrikus fácieseket,

fleg nem világítja meg a hasonló kzetanyagokban foglalt faunák

fáeiesértelmezését. Lehet, hogy Vadász idézett kitételét csak a tea-

tonikai megállapításokra vonatkoztatta (s az nem engem érint), de a

fogalmazás olyan, hogy az olvasó azt értheti ki belle, hogy az én

részletekbemen faeiesmegállapításaim elsbbségét (prioritását) óhajt-

ja magának tulajdonítani s engem bizonyos mértékben az elorozással

(plágiummal) vádolna. Ez pedig, a fentiek alapján, egyáltalán nem
lenne megokolt és helytálló.

TÁRSULATI ÜGYEK.— GESELLSCHAFTSANGELE-
GENHEITEN.

A Bibliographia Geologica Hungarica 1935. a következ füzetben

jelenik meg. — Die Biblograpbia Geologica Hungarica 1935. ovscheint

ím nachsten Heft.
# # #

A Földtani Értesít els két száma megjelent. Felkérjük az i.

tisztelt tagtársainkat, hogy fizessenek reá el és ajánlják ismerseik-

nek. Mutatványszámot készséggel küld a szerkesztség: Budapest, 112.
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