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A MAGYARORSZÁGI PLEISZTOCÉNKUTATÁS
ÉRDEKÉBEN.

Irta: Gyrffy Sándorné dr. Mottl Mária

Azeltt a plio-pleisztocén határ akkor még külföldön sem tisztázó-

dott. A szerencsés véletlenek összetalálkozásának köszönhet, hogy az

utóbbi években oly széles alapokra lendült és sok eredménnyel bvült
a hazai jégkorkutatás. A hazai pleisztocént ma már slénytani -(Gaál,

Éhik, Kormos, Sümeghy, Rotarides, Saád, Kubacska, Kretzoi, Mottl),

snövénytani (Hollendonner, Gregus, Sárkány, Zólyomi), terraszmorfo-

lógiai (Cholnoky, Kéz, Bulla, Kerekes, Bertalan), szedimentpetro-
gráfiai-geológiai (Vendl, Scherf, Szádeczky, Bulla), srégészeti (Hille-

brana, Roska, Kadic, Gallus, Mottl) és csillagászati-klimatológiai

tBacsák) alapon kutatjuk. Ilyen új, dinamikusan nekilendült tudomány-
ágnál valamennyi kutató, természetes, hogy nem egyezhetett állásfogla-

lásában. Hiszen éppen az lett volna a baj, ha elször szabtuk volna meg
a közös keretet és valamennyien abba skatulyáztunk volnd. Hazai kuta-

tásainknak éppen az a nagy ketts elnye, hogy periglaciális övezetbe

esünk és hogy kutatásainkat különböz módszerekkel különböz szem-
szögekbl, ül. felfogások szerint kezdtük el. Ha kutatásaink tárgyilago-

sak, eredményeink végs fokon úgyis közel azonosak lesznek. Viszont

sokkal megbízhatóbb annak a szakembernek a mködése, aki eredmé-
nyeinek szilárd keretét saját, beható tanlmányaiból, tapasztalataiból

nyeri és ezt a keretet csak akkor módosítja, ha azt saját, újabb adatai

is megersítik, mint azé, aki minden meglév szilárd keretet kész azon-

nal szétrombolni, vagy oly mértékben szkíteni és tágítani, ahogyan azt

egy-egy divatos elmélet megkívánja. Én kutatásaimban az elbbi, beval-

lom konzervatívabb csoporthoz csatlakoztam. Az erszakosság, a saját

felfogásunknak a másokra való ráerszakoiása lehet a politika és a hata-

lom. de nem a tudomány eszköze.

Az 1936 szeptemberében Bécsben megtartott III. nemzetközi jégkor-

kutató kongresszuson láttuk, hogy ma a szakemberek 1,—11 eljegesedést

vesznek számításba, hogy vannak, akik a löszt nem glaciális, hanem
interglaciális, a terraszképzdményeket nem klimatikus, hanem tekto-

nikai eredeteknek vallják stb., vagyis hogy a pleisztocénkutatás explo-

zív nekilendülésébl adódó különbözségek, legélesebben talán a fauna-

és glaciogeológiai vizsgálatok között külföldön is megtalálhatók.

Jómagam a bükki Subalyuk ásatása után, 1933-ban kezdtem behatóan

palaeomammalógiával foglalkozni. Abban az idben nálunk a pleisztocén-

kutatás — az adatgyjtésen kívül — már kezdte összegezni és párhuza-

mosítani az adatokat. Nem lehet a véletlennek tulajdonítani, hogy
Kormos—Kadic—Éhik olyan elgondolás mellett foglaltak állást, amely a

tágabb értelemben vett monoglacializmussal még a legjobban egyeztet-

het. Mi volt ez a Gaál I. nemrégen megjelent „A bánhidai Szelim-bar-

lang hiénás rétege" c. értekezésében (Földt. Közi. 1943, 430 old.) oly

rosszindulatúan beállított „monoglacializmus"? Nézzük csak Kadic

—

Kormos: ,,Eiszeit und eiszeitliche Kulturen in Ungarn" cím, washingtoni

kongresszusi beszámolóját. (Report of XVI. Intern. Congr. Wash. 1933.)

Kormos abban kiemeli, hogy nálunk a felspliocén és a preglaciális



A MAGYARORSZÁGI PLEISZTOCÉNKUTATÁS ÉRDEKÉBEN 57

ópleisztocén között éles határ nem vonható. ,.Meridionalis“-os kavicsaink

a fels pliocént az alsó pleisztocénnel kötik össze és földtörténetileg és

paleobiológiailag a délmagyarországi csontbreccsákkal (Beremend, Csar-

nóta, Villány) egyértékek. Ezekbl a legrégibb preglaciális üledékekbl
emberi nyomok nem ismeretesek. A legidsebb kultúraszint Sütt,
amely a meridionalisos kavicsoknál fiatalabb. Faunájából eljegesedésre

szintén nem következtethetünk. A Riss és a Würm egyelre még szét

nem különíthet, vágyis egységesnek látszó. A Riss-Würm interglaciálist

faunisztikailag nem tudtuk eddig kimutatni. Magdalénien és moustérien

löszünk van, míg az ópleisztocén löszökbl felette ritka az sállati és a

kutúrleleí. Kormos határozottan körülhatárolja a „magyar preglaciális
11

fogalmát: ,,Die Ablagerungen, welche in den Alpenlándern und so weiter

den Günz und Mindéi Eiszeiten zugerechnet werden, gehören in Ungarn
zum Práglacial. Das Moustérien, Aurignacien und Solutréen gehören in

dic grosso spátere (Riss + Würm) Eiszeit, welche in Ungarn durch eine

ununterbrochene. einheitliche Glazialfauna und Vorherrschen dér Nadel-

hölzer gekennzeichnet ist. Das Magdalenien gehört in das Spát- un* das

Postglazial und ist paláobiologisch durch das Vorherrschen des Rentie-

res und dér ,arktisch-subarktischen‘ Mikrofauna, sowie durch das all-

máhliche Absterben des Höhlenbáren, Höhlenlöwen, dér Höhlenhyáne
und dér grossen eiszeitlichen Dickháuter gekennzeichnet.

“

írták ezt Kormos—Kadic akkor, amikor Gaál I. barlangásatásai

alapján, az eljegesedéseket tekintve, szilárdan még egyáltalán nem fog-

lalt állást. Mert ugyanakkor, 1933-ban a Természettudományi Közi. Pót-

füzeteiben megjelent „A szuhogyi diluviális emlsmaradványok 11
c. érte-

kezésében azt írja, hogy „jóllehet Magyarországon bviben vagyunk
’ fként felsdiluviális lelhelyeknek ... a diluvium tagozása, szintekre

bontása . . . mindmáig megoldásra váró feladat
11

. De még 1935-ben '.s

késett ez a határozott állásfoglalása, mert a Természettudományi Köz-
löny Pótfüzeteinek a 63. oldalán csak a következket írja: „Az eljegese-

dett (glaciális) és felmelegedett (interglaciális) diluviális szakaszok rög-

zítése és egymásutánja szempontjából is nagyfontosságúak a bánhidai

Szelim-barlang képzdményeinek tanulságai.
11 Az állásfoglalást csak

egy megírandó dolgozatában ígéri, ami pedig csak a Természettudományi
Közlönyben, 1941-ben megjelent értekezésében, szinte robbanásszeren
következett be.

Ezzel szemben én, akit Gaál I. az „egyedül üdvözít monoglacializ-

mus“ hazai apostolának állít be, már 1935-ben megírt, subalyuki fauna-

tanulmányomban éppen a subalyuki alsó faunáról, mint Riss-Würm
interglaciálisba tartozó állattársaságról írok és ugyanott a szubglaciális

faunák szerepére is rámutatok. (Geologica Hungarica Ser. Palaeont. 14.)

A Würm-eljegesedésre vonatkozóan pedig már akkor azt írtam, hogy a

hazai slénykutatás eddigi adatai nem zárják ki azt, hogy az utolsó,

vagyis a Würm-eljegesedésen belül „kisebb-nagyobb klímaingadozások
valóban voltak, csak a fauna jellegére nem lehettek* dönt hatásúak 11

.

(304. old.) Kormos megállapításait tehát oda módosítottam, hogy semls-
tani alapon a Riss-Würm interglaciálissal párhuzamosítható szintet

hazánkban is kimutattam és a Würm-tagozatok
4
lehetségére is rávilágí-

tottam.
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1935-ber. megjelent nagy összefoglaló munkájában (Magyarország
skkora. Archaeol. Hung.) Hillebrand J., inkább a flóra-különbözségek
alapján, fenti éghajlatingadozásokra ugyancsak rámutatott, de még tar-

tózkodott minden párhuzamosítástól, mivel „bezüglich dér anzunehmen-
den Zahl dér vorausgesetzten Eiszeiten und Zwischeneiszeiten die Auf-
fassungen dér hervorragendsten Fachleute auseinandergehen . . . zwei-
tens, weil . . . die einwandfreie Synchronisierung dér einzelnen Eiszeiten

sehr erschwert ist . . (35. oldal.)

1938-ban Szilvásváradra utaztam, hogy az Istállóski-barlangban,

híres aurignacien-lelhelyünkön rendszeres, újabb ásatásokat végezzek.
Gaál által most megtámadott, már 1938-ban megjelent tanulmányomban
(Volt-e aurignacien interstadiális hazánkban? Földtani Közi.) meg is

írtam: „az Istállóki-barlangból újabban kikerült állat- és növénymarad-
ványok vizsgálata azt a vitát, amely aurignacienünk és protosolutrée-

nünk kiimája körül támadt, komoly következtetésekkel és eredménnyel
zárja le. Az istállóki aurignacien valóban interstadiálisba (W I—II)

helyezhet.“ (276. old.) Gaál I. támadása annál érthetetlenebb, mert
hiszen ennek az 1943. évi, támadó értekezésének a végén ugyanarra az

eredményre jüt, mint már öt évvel azeltt én; „az aurignacikum két

jeges szakasz közötti enyhe idszakra esik éppúgy, mint az úgynevezett
protosolutréikum‘ :

. (44. old.)

Mikor a „Quartár“ sorozat-tanulmányod megírására kért fel, be-

hatóan kellett foglalkoznom a környez államok pleisztocén viszonyai-

val is. A Würm-tagozatok problémáját akkor oda módosítottam, hogy
bár „A Würm II, vagyis a késaurignacien löszök kérdése hazánkban ma
még nyílt probléma ... a fels Vágvölgy hatalmas késaurignacienkorú
löszlerakódásai (Moravány) azonban valószínvé teszik, hogy ezek a

löszök hazánk területére is lehúzódnak, csak mindezideig nincsenek fel-

tárva. Mindaddig a hazai késaurignacien csak kérdjelezetten vehet
W II-nek, viszont az esetben magdalenien löszeink már a W III-ba lesz-

nek sorolhatók ... A hazai protosolutréent a W II—III enyhébb éghaj-

latú idszakba kell sorolnunk.” (Az interglaciálisok és interstadiálisok a

magyarországi emlsfauna tükrében. Beszámoló a m, kir. Földtani Int.

Vitaül. munkálatairól. 1941, 23. old.)

Mindezekrl a kérdésekrl a m. kir. Földtani Intézetben nyílt vitát

indítottam egy eladásom után. Bacsák Gy. akkori eladásomról, amely
éppen a hazai szakemberek eltér felfogásának egységesítésére irányult,

a következképen szólt hozzá: „Eladón nagysága . . . eladása . . . nem
egyoldalú állásfoglalás . . . st egy örvendetes sokoldalú körültekintés és

közeledés. Az pedig természetes, hogy minden eladó a saját ismeret-

körét tolja eltérbe . .
.“ (u. o. 32. old.). Bacsák Gy. hozzászólását azért

emelem ki, mert Gaál I. a Természettudományi Közlönyben, 1941-ben

megjelent értekezésében minden párhuzamosításának alapjául a Bacsák-

féle „diluvium-naptárt” jelölte meg.

1940-ben kutatásaim körébe belevettem a pleisztocén terraszok lelet-

anyagát is. Eziráhyú kutatásaim eredményeit a m. kir. Földtani Intézet

1942. évi Évkönyvében „Adatok a hazai ó- és újpleisztocén folyóterra-

szok emlsfaunájához” címmel foglaltam össze.

Fentemlített dolgozataimban a plio-pleisztocén határ élet- és fejl-

déstani alapon való megvonását hangsúlyoztam, amely határmegvonás
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nagyban hozzájárulna az semlös- és geológiai kutatásokból adódó külön-

bözségek kiküszöböléséhez. A Valdarno, Perrier, Norwich Craggel,

a román Slavon emelettel, a hazai, még Mastodonokat tartalmazó kavics-

szinttel kezdett, ill. a felsöpliocén, a legidsebb Dunaterrasz alatt el-

határolt pleisztocénbe ugyanis kronológiailag mindaz beleesik, amit a

polyglacialisták a Günz, ill. Prágünztöl kezdve számítanak. Ezen a nagy
pleisztocén faunaegységen belül, a következ tagozatokat vettem fel:

A. Öpleisztocén: 1. Rákoskeresztúr, Pestszentlrinci kavicsok — Amién.
2. Elephas meridionalisos kavicsok = Saintprestien. 3. Elephas trogon-

theriis vagy fellegvári terraszszint = Mosbachien, Mindéi. B. Üjpleiszto-

cén. Riss-Würm tagozatok. Ügy 1941, mint 1942. évi tanulmányomban
kiemeltem, hogy az ú. n. ,. glaciális faunajelleg“ ópleisztocénfaunáinkban

még nem karakterizálódott és így a fauna és flóra alapján az ópleiszto-

cénben glaciális és interglaciális csoportok váltakozását nem lehet ki-

mutatni. Arktikus elemek még sem moustérien eltti, sem javamousté-

rien eddig ismert faunáinkban sincsenek. Ezzel szemben a késmoustérien-
ben úgy. a fauna (szélsséges steppe-jelleg Alactaga, Ochotona, Equus
hemionussal, rén és hófajdok szórványos megjelenése), mint a flóra

(vörösfenyc, hegyifeny, cirbolyafeny) alapján éghajlatrosszabbodásra

következtethetünk. Ezeket a faunákat a Riss-Würm végére, ill. a Würm I

elejére helyeztem. A hazai javaaurignacien növényfajainak meghatáro-
zásából (erdei-, lúc-, vörösfeny, tölgy, juhar, madárberkenye) Sárkány S.

hvös-mérsékelt kontinentális éghajlatra következtetett. Ilyen éghaj-

latra vall a hazai kora- és javaaurignacien fauna is, amely steppe-erd
jelleg és a Würm I-hez viszonyítva, benne az erdei fajok számaránya
kedvezbb. A. Würm II megállapítása hazánkban még nem tekinthet
véglegesnek, mert további feltárásoktól függ. A Würm II—III-ba sorolt

protosolutréer, flórája: erdei-, lúc-, vörösfeny, madárberkenye, míg fau-

nájában a jellegzetes diluviális nagyemlsök, fleg a barlangimedve ural-

kodnak, míg a szélsséges steppe-elemek eltnnek. Az arktikus fajok

még mindig csak szórványosak. A korasolutréentl kezdve a magdalenien
I második feléig, vagyis a Würm III-ban hazánkban már ismét a Pinus
montana és Pinus cembra uralkodik. A rénszarvas mind gyakoribb,

a steppe-jelleg ismét fokozódik. A késsolutréenben már ismét széls-

séges steppe-elemek, mint pl. Sicista jelennek meg. A magdalenien I-ben

a lemmingek és -rénszarvas uralmával az arktikus jelleg domborodik ki.

A barlangimedve, hiéna, oroszlán, mammut megritkult. Az arktikus

állatfajok uralma azonban hazánkban csak rövid ideig tartott, mert a

magdalenien II-ben a tundrával szemben már ismét a szélsséges steppe-

jelleg érvényesül (Alactaga, Desmana, Sicista, Ochotona), majd meg-
indul az átmenet a. mai erdei fauna felé.

Amint látjuk, a hazai pleisztocénfauna-kutatás adatainak beható

tanulmányozásával a sztratigráfiai keret meglepen kibvült. Kérdem
azonban, hoztak-e dönt bizonyítékokat „hideg“ és ,,meleg“ faunacsopor-

tok többszöri váltakozása mellett, hogy pl. rénszarvasos-lemminges állat-

társaságok többszörösen meleg erdei faunákkal váltakoztak volna?

A Würm-stadiálisok és interstadiálisok faunái és flórái azt mutat-
ják, hogy a Würm-ön belül nem mélyreható átalakulásokról, változások-

ról van szó, mert az erdei-, lúc-, vörösfeny, madárberkenye, így a rén-

szarvas és a hófajdok jelenléte az interstadiálisokban is kimutatható.



(50 GYRFFY SÁNDO^NÉ DR. MOTTL MÁRIA

Hazánkban a Würm I— II felmelegedést nem az igazolja legjobban, hogy

,,akkor nálunk a rén egy rövid idre megritkult 11

,
mert minden eddigi

adat azt mutatja, hogy egészen a korasolutréenig a rén csak szórványo-

san lakta hazánkat. Nem ritkulhatott tehát meg, ha addig sem volt el-

terjedt. Az interstadiális faunákból és flórákból eddig csak arra követ-

keztethettünk, hogy elbbiekben az erdökedvel fajok, utóbbiakban a

lombosfák számaránya lett kedvezbb. Hogy tehát ezek az interstadiá-

lisok csak viszonylagosan enyhébb idszakok lehettek.

Ezzel szemben. Gaái I. támadó hangú értekezésében azt írja, hogy:

„Bacsák György vizsgálatai óta nagyon jelentéktelenné zsugorodott az

interglaciális és interstadiális szakaszok közötti különbség.“ (44. oldal.)

Nagyon sajnálatos, hogy Gaál IsTVÁN-nak igen sok ilyen hibás idé-

zete van, amelyeket korrigálni tudományos kötelesség. Mert mit mond
Bacsák György az interglaciálisokra és interstadiálisokra vonatkozóan

valójában:

„A Günz interstadiális jégmentes volt.‘
; (A skandináv eljegesedés

hatása a periglaciális övön. Meteor, és Földmágn. Int. kiadv. Új sor. 13,

1942, 18. old.)

„A Günz-Minde! interglaciális is jégmentes volt.
11

,,A Mindéi interstadiálist is jégmentes rovatba kell beosztanunk.
11

„A nagy interglaciális (M-R) legnagyobb .része jégmentes volt.
11

(U. c. 19. old.)

„A Riss I—II interstadiális is még jórészt jégmentes volt.
11

„A Riss-Würm interglaciális jégmentes idszakba esik.
11

(U. o. 20.

old.)

,,Úgyszólván az egész Würm I—II eljegesedett volt, csak az inter-

stadiáli:; legvégén következett be egy antiglaciális.
11

,.A Würm II—III interstadiálisban egyáltalán nem volt számottev

antiglaciális, a W II jege a párolgástól és öregedéstl eltekintve a maga
egészében átszállóit a W III-ra.“ (U. o. 21. old.)

Az idézetekbl tehát azt látjuk, hogy amíg egészen a Würm-ig az

interglaciálisok és interstadiálisok vagy egészen, vagy jórészt jégmente-

sek, addig a Würm-interstadiálisok már jórészt eljegesedettek voltak.

Az interglaciális és interstadiális szakaszok közötti különbség tehát egy-

általán nem mondható jelentéktelennek, st, biológiai hatásában ó- és

újpleisztocén, interstadiális között is igen jelentékeny kellett legyen.

Bacsák Gy.: „Az interglaciális korszakok értelmezése 11 (Idjárás 1940)

cím, nagyon fontos tanulmányában igen helyesen mutat rá arra is,

hogy ,,az interglaciálisok 4 féle klímatípus halmazából vannak összetéve,

— de általában „meleg 11 klíma nincs az interglaciálisokban
11

,
vagyis,

hogy „az interglaciális nem fordítottja a glaciálisnak
11

. (15 old.) „Az

interglaciálisra csak egy megkülönböztet jelz illik rá, de ez negatív,

sikerült jégkorszak nincs benne. 11

De menjünk tovább. Bacsák 1942. évi munkájában a 7. oldalon a

következket írja: „A valóságban a negyedkor elején az eljegesedések

rövid életek voltak, a jégmentességek pedig soká tartottak. A negyedkor

vége felé éppen fordítva volt, az eljegesedések voltak tartósak, a jég-

mentességek rövidek.
11
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Ugyanennek a tanulmánynak a 21. oldalán a következket olvashat-

juk: ,,A Günz és Mindéi eljegesedések csak közbesztt' események voltak

a jégkorszaki drámában; a Riss-jég már tartós volt ... a Würm-idsza-
kot pedig csak egyszer szakította meg egy rövid jégmentes állapot. Éppen
ezért, az id közelségébl tekintve, könnyen az egységes jégkorszak be-

nyomását kelti.“

Mindezeket azért írom, mert Bacsák Gy. fenti idézetei igen élesen

bizonyítják „monoglaciálista** felfogásom józanságát. Mert B.AcsÁK-nak

még nem jelent meg Milankovitch-magyarázata, amikor már hangsúlyoz-
tam azt, hogy hazánkban a WI—II interstadiális faunája nem „meleg* 1

fauna, hanem csupán hvös-kontinentális éghajlatra valló. Éppígy helyt-

álló. hogy a subalyuki sí ?ppefauná]ú késmoustérient nem állítottam a

Würm I maximumába, vagyis nem vettem egyenértéknek az észak-

német lemminges moustériennel.

Azonkívül szabadjon kiemelnem, hogy a csillagász kozmikus jelen-

ségeket és törvényszerségeket állapít meg és magyaráz, míg a palaeon-

tológus ezeknek már földi-élettani hatásait vizsgálja. Ha tehát Bacsák

Gy. többszörösen is hangoztatja, .hogy 370.000 évig az eljegesedések csak

múló jelenségek voltak, ,— önként következik, hogy az ópleisztocén el-

jegesedéseknek az akkori állatvilágra való biológiai kihatása sem lehe-

tett elég nagymérv ahhoz, hogy a faunára mindjárt rányomja a glaciá-

lis jelleget. Az ópleisztocén eljegesedéseknek ugyanis egy még meleg
szubtrópikus éghajlattal kellett megbirkóznia és elbb még maradék
jégtömegeket kellett produkálnia, hogy biológiai kihatásait is állandó-

sítsa. A „meleg* - harmadkori fauna átalakítása ill. kicseréldése sem
lehetett olyan, hogy azonnal, a Günzti kezdve ,,arktikus“ és „szub-

trópikus** faunacsoportck váltakoztak volna. Ezért van az, hogy a fau-

nában elször az erdölakó és steppelakó fajok váltakozása és csak a

Würm-ben az arktikus alakok ersebb jelentkezése indul meg.

A pleisztocénnek Bacsak magyarázata els 370.000 éve a mainál

melegebb éghajlatra valló, nagyrészt erdei jelleg, de már sok füves-

pusztai rágcsálót tartalmazó ópleisztocénfauna uralmát mindenképen
megokolja, mint ahogy következ 200.000 éve az újpleísztocén steppe-

tundra fauna kialakulásának felsbb okait is világosan megmagyarázza.

,
Dr. Bacsák György felszólalásában örömmel állapítja meg, hogy az

eladó dr. Mottl Mária által ismertetett diluviális fauna-leletek anyaga
nincs ellentétben a Milankovitch-féle elméletbl folyó klímaingadozások
és az eljegesedés menetével. Eladónak mindjárt az els összefoglaló

megállapítása, hogy t. i. a diluvium els felében a meleget kedvel fauna

az uralkodó és csak a második felében lép fel a hideget kedvel fauna,

teljesen vág az elméleti klímakutatással. Tényleg a diluvium els 170.000

évében, a Günz I-tl a Mindéi II-ig az eljegesedések múló jelenségek

voltak és erre következett a 200.000 évig tartó nagy interglaciális. Össze-

sen 370.000 évig tehát túlnyomóan az erd és annak faunája volt az

uralkodó. Az utolsó 230.000 évet éppen ellenkezleg az jellemzi, hogy az

eljegesedések nagyobbrészt tartósak voltak, ami a leletanyag természet-

szer hézagossága folytán, egy egységes jégkorszak vagy hideg periódus

benyomását kelti, amikor a hideg, száraz steppe és annak faunája kere-

kedik felül.**
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Ha Bacsák Gy. két táblázatának adatait (1942, 16. és 32. old.) össze-

vetjük, azt látjuk, hogy a pleisztocén egész tartama alatt is (600.000)

még a jégmentes, ill. erdévek maradtak többségben az eljegesedési, ill.

hideg, száraz steppeévekkel szemben. (370.000, ill. 394.300 : 229.200, ill.

205.700.)

Gaál I., aki tanulmányában ismételten az egyedül üdvözít „mono-
glacializmus 11 szószólójaként állít be. különben ugyanabban a munkájá-
ban így ír: „Sznyegre kerülhetne ezekután a diluvium két, három, eset-

leg négy szintre tagolása. Ez azonban ma még a legkevésbbé tisztázható.

Magam részérl az általánosan megszokott hármas tagozást elméletileg

ugyan már ma is kivihetnek tartom, de megvallom, hogy künn a ter-

mészetben csak a felsdiluvium rétegsorában tájékozódom, míg a töb-

bire csak annyit mondhatok: régibb, vagy — még régibb. “

Gaál I. támadóhangú értekezésében is csak a Würm-tagozatokat tár-

gyalja behatóbban a Szelim-barlangi rétegsor alapján és az ott is .meg-
állapított „meleg 11 moustérien, „hideg 11 moustérien, „meleg11 proto-

solutréen, „hideg 11

solutréen, ill. magdalénien szintek felsorolásával csak
újabb bizonyítékait adja Hillebrand J. annyira leértékelt srégészeti és

1941. évi sztratigráfiai megállapításaim helyességének. Amikor tehát

Gaál I. többek között azzal is vádol, hogy közleményeirl rendszeresen

nem veszek tudomást (438. old.), éppen ellenkezleg azt kell látnom, hogy
nem olvassa az én tanulmányaimat.

Éppígy rosszindulatúnak kell minsítenem, hogy úgy állítja be a dol-

gokat, mintha az elhúnyt Hollendonner Ferenc emlékét és tudását el-

homályosítani akartam volna. Hiszen éppen ominózus munkám elején a

következket írtam: „Hollendonner F. anthrakotómiai, snövényvizsgá-

latai a magyar jégkorszakkutatást botanikailag is szilárd alapokra fek-

tették. Sajnos, Hollendonnert legaktívabb életéveinek idején érte utói a

halál, így munkái, meghatározásai nagyrészt befejezetlenek maradtak. 11

(269. old.) Azzal pedig, hogy azt írtam, hogy Sárkány S. tökéletesítette

Hollendonner vizsgálati módszerét, egyáltalán nem állítottam azt, hogy
Hollendonner tökéletlen módszerrel dolgozott. Ez határozott elferdítése

a valóságnak.

Teljesen ferde beállítás az is, hogy a barlangimedvét és hiénát „bar-

langi 11 jelzje alapján hidegkedvelnek tüntettem fel. Hiszen több, a bar-

langimedvével foglalkozó értekezésemben, így a subalyuki faunafeldol-

gozásomban is a barlangimedvét belsázsiai csoportból származtatom.

Kiemelem, hogy a magdalemenben már eltnik faunáinkból. „Auch sein

Aussterben ist ein guter Beweis dafür, dass er als Mitglied eines südli-

chen Stammes sich den durch die Abkühlung veránderten Lebens-

verháltnissen nicht anpassen konnte. 11 (Német szöveg 43. old.)

Hogy mint az Annales Musei oldalam, úgy most a Földtani Köz-

lönyben is a valóságnak meg nem felelen állítja be kutatásaimat. Egész

eljárásában a legkülönösebb az, hogy támadásainak a célját egyáltalán

nem értem, mert ugyanakkor, amikor pellengérre állít, számtalanszor

kéri ki tanácsaimat vagy segítségemet leletei meghatározásánál, így más
munkáiban is számtalanszor hivatkozik adataimra és támadó értekezésé-

nek a végén is ugyanarra az eredményre jut, mint amiket már évekkel

ezeltt megírtam.


