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Az üledékképzdés ütemessége*

S T I! A r S Z L A S Z r, ()

Az^ütoinesséfí jelleiiizo leg'íöbb életjelenségre s számos fizikai

folyam<atra is. Kézenfokv A^oit tehát, hofry a földtani jelenséorek-

l>en is az ütemessiéií? jeleit kutatják — több mint 100 éve. Az 1948.

évi geológus-kongresszus is tárgysorozatára tzte a kérdést. A kÖA^et-

kczk'ben néhány példát lliozok fel saját .megifigA^elési anyagomból
íiz üledékképzdés ütemessógóre vonatkozóan, valamint hozzászólok
"néhány ismertehb dolgozathoz, mely hasonló anyagot tárgyal.

KISMÉRTÉK ÜTEMESSÉG. '

A MAORT számos mélyfúrásában a miocén-pliooén határról
ismerünk nagyon jellemz vékonylemezes homokos-márgákat.
Faunát ezekben nem találtaink, de a közeli (muraközi) felszíni kibú-
vásokban kzettanilag meglehetsen hasomló jelleg, rétegtanilag
egyez helyzet csíkos márgákban szarmata fauna található. A kzet
finomszemcséj homokot is tartalmazó, kevéssé csillámos márga.
A csíkozást Alágosabb és sötéSebb rétegeeskók A'általkozása okozza;
a rétegecskék egymástól nagyon nehezen választhatók el, vagyis
nem valóban palás, nem hasadó e kzet. A világosabb lemezkék
homokosabbak és csillámosabbak, mint a sötétek s sósaivval meg-
<‘.seppentve kissé jobban pezsegnek, tehát valamivel meszesebbek.

A lemezek vastagsáiga fölületies szemlélésnél elég egyenletesnek
látszik, ill. egy-egy világos-sötét lemezpár együttes vastagsága álta-

lában 1—2 mm-nek tnik szemmértékkel s a kétféle anyag közül
a világos vékonyabbnak látszik. Azonban már kézinagyítóval ala-
posabban megtekintve is sókkal szabálytalanabbnak látjuk ezt a
felületesen szabályosnak nézett lemezességet; a világos-sötét lemez-
pár vastagsága elég ersen változik, majdnem ugyanolyan gyakoriak
a fél-, ill. 3 mm-es lemezpárok, mint az 1—2 mm-esek; a AÜlágos lemez
néha majdnem ugyanolyan vastag, mint a isötét, néha azonban csak
tizedrész-olyan vastag. Még ersebb inagyítással pedig fleg az lep
meg, hogy 1. ugyanazon réteg vastagságában igen nagy A^áltozások
vannak. 2. némely réteg, melyet egységesen sötétnek mgy világos-
nak minsítetnünk, a maga 1 mm-es \astagságában sem egyenletes,
hanem több. néha 8—10 vékonyabb, szintén változóan AÜlágos-tsötét

rétegecskébl áll.

A B-57 számú (budafai) mélyfúrásból 1473—1479 m mélységbl
származó ilyen anyagban figyeltem meg pl. olyan részletet, ahol
a világos lemezkék 0,05—0,1 mm, a sötét lemezkék 0,1—0,15 mm msta-
gok. 1479—1485 m közti fúrómagból pedig aránylag szabályos 1—2

* Eladta a Földtani Társulat 1949. október 19Hén tartott szakülésén.



40«

!uni-es csíkozású iiészedí közt van egy ilyen dn.ra,b: középü'^t 0,3 nm>
vastnig sötét lemez, fölötte és alatta 2—2 omini vastag világos sáv,,

tovább, fel és lefelé is (1—2 cm-en keresztül) sötét átlagszínn rész.

melyben 0,2 mim-nél vékonyabbak a lemezpárok.
Hangsúlyoznom kell tebát. bogy ez az aránylag nagyon szabá-

lyosnak látszó fínoim-ütemesség (mikroitmicitás) is valójában tel-

jesen szabálytalan. Ritmnsiaak ez nem nevezhet, mert a ritmus jel-

lege az, hogy néhány „ütem“ ntán mindig megállapítható, hogy
mikor minek kell következnie, — itt pedig egy 0,5 mm-^es rétsg után
jöhet egy hasonló, vagy kétszeres, felényi, vagy tízszeres vastagságií;
itt csak annyi bizonyos, hogy a sötét után vibágos következik.

KüZEPMS AlÉRETf^ ÜTEIMESSÉG.

A tMAORT-fúrások anyaigáiban (és valószínleg a világ legtöbb
mélyfúrási anyagában) megfigyelhet kzettani jellegek közül a leg-
általánosahh az. hogy nagychib rétegösiszleteken át kát, egvmástól
egy bizonyos tulajdonságban (ill. ennek fokozatában) különböz .jel-

leg kzetnek araszos vagy hgiel.ie.i)ü kevés meteres rétegei sokszo-
rosan ismétlödin'ek.

A MAÜKT DNy-dunántúli fúrásaiban fleg a felspannóniai
emielet scltszáz m vastag, de nólia 1000 in-nél is vastagabb rétegsora
áll túlnyomó ]-észében ilyen araszos-mé o]-es agyag-homokróteg vál-
takozásából. A Selilumberg-szelvényekböl megállapíthatjuk, hogy
a homokosság és agyagosság (ill. az abból következ nagyobb és
kisebb porozitás) foka néha 1000 m hosszii szelyáiyrószen is többé-
kevésbé egyenl maximumok és minimumok közt mozog. A maxi-
mumok és minimumok közti átmenet azonban teljesen egyenetlen,
állandótlan. Néha a .maximumból fokozatos átmenettel, vagy osök-
kenósekkel száll le az érték a minimumig s onnan vissza lépcss
ugrással emelkedik, máskor épen fordítva, a maximumból mcigy le

hirtelen és fokozatosan emelkedik; az átmeneti va,gy közepes .iellegíí

közietek elhelyezkedése a homok és agyag, vagyis a két szélsség
között egyáltalán nem szabályos.

Csaik egyetlen jelleg mutat, bizonyos fokú szabályosságot a
Sühlnmberger-iszeilvényeik némelyikén: a maxiiminmoknak, tehát itt

a leghomoko'Sa.bb tagoknak közel egyenl közökiben való fellépése.

De még egy különösen szabályos szelvényrészen i.s (mint pl. az N. 1.

sz. mélyfiírás Sohlumbergier-szelvényében, 482-tl 580 m mélység
közt) kitnik pontos mérés után ezekrl a közökrl, ill. távolságokról
IS. hogy nem különlegesen szabályosak. Legtöbbnél (IGnnál) a maxi-
mális porozitás-értékek távo sága 3—4 m, 6 esetben kevesebb, mint
2 m, 5 esetben pedig több, mint 4,5 ni. Pedig hasonló jelleg réteg-

váltakozások közt ez a legszabályosabb.
Ilyen .,közepes méret ütemjesség“-nek nevezhet az a so-kszoros

rétegváltakozás is, amelyet S z a 1 a i T. írt le az ÉK-i Kárpátok
óbarmadkori llis-'típusú üledékeibl (10). Homckkö és palaréte-

gek változnak egymással legalább 38 m-en keresztül; az egyffi

padok vastagsága 1 cm és 6 m közt mozog. A szelvény
_

középs,
aránylag szabályosabb darabjából a rétegvastagságok centiméterek-
ben (p = palíi, h = liomoikkö): )h 12. p 20. li 20, p 20, li 120, p 30, h 150..

P 5—10, h 140, p 20, h 280, p 10, b 300, p 5, h 20, p 15, h 70, p 20,

b 30, p 38, h 60, p 20 cm.
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Viláfíos, ho^y itt .stMiuni uiá^ szabályossáfx nem l'iííyellietö meg'
a rétegeijrj’^má.suttuibaai, mint az a tény, hoery csak kétféle kzet
szerepel a rétegsorban. Csak '(lermészetes azonban, hogy ha egyet-
len közetfajta felépíthet egész vastag rétegsort, akkor kétféle kzet-
bl még inkább .alaknlhait az, teliesen szabálytalan elrendezdésben.
Szala i sem tekiiiitet'e ezt az egyébként szé]) és értékes elfordnlást
„szedimentációs rit mns“-nak.

Küzépmagyárország miocén és pliocén üledékei közt nem emlék
szem egyetlen jó példájára sem az ilyen „középnagy ritmus“-na.k.

Ha homok és agyag, mészk és meszes homokk egy-egy vastagabb
rétegsorban ismételten is mutatkoztak, szabályosságuk sohasem
olyan fokú, Hiogy valami különös magyarázatot igényelne, ' vagy
külö'!iös köve'lkeztetésekre jogosítana; nem ütemesség tehát, hanem
csak .,állandótlauság“. •

ÜLHDÉKKÉPZÖDÉSl CIKLUSOK.

Az üledékképzdés nagy-ritmusait, amelyek egész emeletekre
vagy koro!kl*a terjednének, üledékképzdési ^'ag^^ szedimentációs
ciklusoknak szokás nevezni. H o r u s i t z k y F. használta leginkább
e nevet párisi befolyások alapján; azt azonban nem állította, hogy
egy koimak mindig ugyanannyi ciklusból kell állnia, vagy hogy egy
ciklus mindig egy faunisztikai egységet jelent. Ha vannak is olyan,

emele'ieknél rövidebb, vagy több-emeletnyi szedimentációs ciklusok,

melyek szárazföldi, transzgressziós, nyiltengeri, majd regressziós üle-

dékeknek egymásutánját jelentik s végül terresztrikummal vagy
üledékképzödésbeli hiáuinyal zárulnak; ez csak annyit jelent, hooy
egy tengeri üledékképzdési sorozat elkezddik és mindaddig tart,

amíg véget nem ér. Ez azonban nem ritmus, hanem a logikai szükség.
A miocén szintezésével kapcsola''iban is felvetdtek a ciklicitás

kérdései. (Volt-e kszén-eltti miooén-ciklus, átmegy-e a tengeri
felsö-oligocén a szintén tengeri legalsó-miocénba, lehet-e akvitáni-
kumot ás burdigálikumot elkülcniteni az alsómediteri-ánban, egy-
koniak-e a szomszédos vidékek kszéntelepei?) Ezek a viták inkább
azt bizonyították, hogy a ciklicitás-elmélet nem könnyíti meg a
rétegtani beosztásokat, mintsem azt, hogy ilyen ciklusok ténylegesen
feli.smerhetök, definiálhatók és fleg, hogy az esetleges ciklusok
< gyenrangúsága vagy egymásalárendeltségi viszonya eldönthet.

A tengeri tortonikuin fölöst következ szarmatikum elszegé-
njredett tengeri faunája a tenger sótartalmáínak csökkenését bizo-
nyítja. Ahol a mediterrán mészkövekre A’agy lithothamniuraos
konglomerátumokra meszes agyag, finomszemcséj homoko.s márga,
v<tgy palás márga következik (mint a Mécseik egyei részein,
a Muraközben és a MAORT fúrásainak egyes részében) ott

igazán inem Id’net a tenger sekélyebbé Állásáról szó. A szarmatikum
fölött, az Üledékképzdés megszakítása nélkül toAmbb is konkor-
< Iánsan kÖA'étkezik a DNy-Dunántúlon a pannónikum. Ez az üledék-
képzdési folytonosság a Muraközben néhol a felszínen is látható
s sok helyen nagyon A'alószínsíthet mélyfúi*ásainkban is. Az also-
pannón majdnem fcÍA’"é‘iel nélkül fímom agyagos-márgás üledékek-
kel kezddik. Nos, ez most a ritmusban negatív A^agy pozitÍA' inun-
dációs^ jelenség? Itt a sótartalom jelentsen csökkent a szarmatá-
h.oz képe.S't; tehát az üledékképzdés tengerbl beltóvá lett közeg-
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ben történt. Mé^is az üledéJviUiyafi; fíuoiuságából s a íúrásokkíil
alaposan feltárt dóldimántiili alsópaunon medence sföldrajzi és
szerkezeti viszonyaiból egyaránt arra következtethetünk, hog^,” itt

egy nagy kiterjedés, mélyviz medence lehetett. A mediterránvégi
és néhol a szarmatiknmhan is folytatódó sekélyedés ntán ez most a
ciklusnak teljes kiédesedéssel való lezáródása, vagy" pedig ellenkez-
leg a víz mélyülése mia'it lijabb ciklus kezdete?

A pannóniknm 2000 m-es rétegsorában a DéldnnántiUon (nem
cgyenletesen-fokozatosan, hanem inkább lépesös-ugrásszeren) van
egy határozott sekélyedési ii-ányzat, alulról fölfelé, mert az édesvízi
molluszkák száma növekszik s az üledék átlaga kissé durvul. Ugyan-
ilyen változás azonban vízszintes i)‘ány"ban is van az alsópannónbun,
amennyiben az a Dunántiíl közepe felé homokosabb és édesvízibb
íáciesü# mint a DXy-dunántúli olajvidéken. Különösen jellemz az
alsópaiinón fels részének jeléntös fáciesbeli eltérése az említett két

vidéken. Míg DXy-on a mélyebb és nyilván sósabb vízben a Limno-
cardíum abichi-s rétegek faunája alig tér el az 500—800 m-rel mélyeb-
ben fekv, paunóneleji Valenciennesiás faunától, addig a közép-
dxinántúli Bakony-he.gy-ság közelében e szintben Uniókat és Helixe-
ket találunk a Limjiocardiumok és Melanopsisok mellett.

A Pannóniái tó nem egyszerre tüut el a Dunántúl különböz
részein. Elször az ÉXy-i és a középs (a Dakonytól ÉXy-ra fekv)
részeken lett szárazxilat, a pannónikum közepe-táján vagy a felsö-

panxióniai idszak els hannada körül, a Congeria ungnla caprae-s
rétegek után. A Balaton köniyékén, talán Budapest környékén is,

ralamint a ^Mecsekben pannóniai tó a politikum végéig tartott, míg
a Mecsek és a Balaton közt egy" sávon valószínleg, a Dunántúl
DXy-i részében pedig bizonyosan még a dáeikumot is tavi üledékek
képviselik a pannóniai rétegösszlet tetején.

A pannóniai korú beltó folytonos sekély^edése tehát idben is

kétségtelenül megvolt, s egy"idejleg megvolt térben is, így a kor-

megállapítás és párhuzamosítások tekintetében nem sokat jelent az
ütemesség tekintetbevétele.

KÜLFÖLDI CIKLUS ÉS HlT:\irS-PÉLDÁK.

A földtani irodalomban számos kitn cikket olvashatunk az
üledékképzdés ütemességérl. Szövegek és ideális szelvények alap-
ján meggyzen ismertetik a ritmieitás tényét és jellegét. De olyan
leírt anjmgot, vagy olymn ellentmondhatatlan érvelést nem találtam,
ami valóban azt a meggy^özdést kePette volna, hogy* a földtani jelen-

ségeknek, aikár üledékképzdési, akár tektonikai, akár élettani tekin-

tetben, ütemessége törvény, elv, általános jelleg lenne.

A ciklus fogalmát a régibb szerzk talán még bátrabban fogal-
mazták meg, mint a késbbiek. X e w b e r r y" (7) szerint az üledék-
képzdési ciklus egy* folytonos sorozat homokktl agyagba és mész-
kbe, azután visszafelé törmelékes kzetekbe. Ezt az egryszerü és

általános szabályosságot U 1 r i c h is kéfsógbevo;uja (12) s nem tény-
nek, hanem csak elvnek hiszi. Van den Broeek (1) munkája
1883-ban lelkesen és érdekesen bizonyítgatta az ütemesség jellegét

és fontosságát. A kzet változás'a kavicsból homokba, agy^agba, majd
vissza homokba és kavicsba jelent egy* teljes ciklust, mely" önálló
faunával is rendelkezik; hiány-ozhat bármely ciklus közepérl az
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aí^yag, vagy n végérl a kavics (.st a homok és kavics együtt is)

s egy teljes tengeri ciklus ntán lehet ugyanazon emeletben még egy
teljes édes- vagy félsósvizi ciklus is. — Ez kereken azt jelenti, hogry

egy viiltozó közetsorból álló sszletrl kizárólag a fauna alapján
lehet megmondani, hogy az egy emeletbe tartozik-e, vagy sem.

Rutot (8), E 1 b e r t, Ulrich (12) munkái mind azt bizo-

uyitják, hogy szabályos ciklusokra egy-egy példát is bajos találni,

nemhogy minden területen bizonyítani lehetne az ütemes üledék-
elrendezdést. K 1 ü p f e 1 (4, 5) a ciklicitás fontosságát hirdeti,

mégis azt állapítja meg, Ihogy szomszédos teriileteken lehetnek azo-

nos jelleg, de lehetnek eltér ciklusok is, fleg, hogy (pl 108) „gyak-
ran egybeesik egí^ ciklus vagy részciklus egy ammoiiiitzóuával, néha
egy ciklus több zónát, szintet foglal magában, ritkán egy zónában
foglaltatik több ciklns“! Ezzel pedig már teljesen megcáfolta azt.

hogy az ütemesség korjelz, ^ agy törvényszer lenne.

F r e b o 1 d - nak a lotharingiai liász üledékképzdési ciklicitá-

Siira vonatkozóan csak azt sikerül bizonyítani (2, 3), hogy egymás-
után különböz kzetek következnek, bennük néha változik a fauna,
szomszédos területek néha egyformán viselkednek. Ez azonban nem
ritmus, hanem változékonyság.

Wiukler (14) igen érdekes dolgozatban sokszorosan ismét-
ld kzetváltozásoknak több típusát ismerteti. Nem tagadhatom,
hogy olyan különös jelenségek, mint a „Bandermerger“‘-ben a durva és

finom anyag rétegesénkinti sokszoius váltakozása, A^agy a homokk-
márga-mész váltakozások a jura és kréta-üledókekbein, magyaráza
tót kÍA’ánnának. De attól még messze A’agyunk, hogy éA’gyrknek.
vagy 3,5 éves B r ü c k n e r - féle periódusoknak A’agy 21,000 ÓA^es

perihéliumiugadozásoknak tulajdonítsuk ket. Legtöbb esetben
pedig szÍA’esen hajlanók arra, hogy W e i) f e r nyomán (13) utóla-

gas diagenetikus jelenségnek, ne pedig az üledékképzödés tényleges
változgatásainak tartsam a meszesebb és kevésbé meszes A^ékony
rétegek A’áltakozását.

De G e e r szalagos agyagrétegeit a mikroritmicitás kitn
példájának szokás tekinteni. Bajos lesz azonban megtalálni azt az
együtthatót, mely megmondja, hogy hány ikerréteg kell egy eme-
letihez. S t a ui ]> - nak Biumia harmadkori üledékeire A'onatkoz(')

cikke is (9) hasonló nükrociklusokt tárgyal. Szerinte minden „ketts-
réteg** egy ÓA' üledéke s egy hÜA"elj*knyi A astagság 6—20 ilyen réteg-

párt tartalmaz. Szerinte geológiai korok éAd>eli idtartamát tudhat-
juk meg ilyen rétegek számolgatásáA-al. Ezt már Kendall is

kétségbevonta (9, p. 528.).

Az üledékképzödés ütemességének egyes i)roblémáit SeliAvin-
n e r, Dacqué, A’alamint TA\’enhofel és Tyler (11) munkái
elég kimeríten és tárgyilagosain, de szerintem túl enyhén bírálják.

Az 1948. éAÜ londoni geohigu.s-kougresszns ismertet-füzetében
e dolgozatom kÍAmuata megjelent. Ugyancsak megjelent itt számos
ritmus-tárgyú bejelentett eladás kivonata, meb'ek azt mutatják,
hogy sokan hisznek az üledékképzdés . ütemességében, E kiA’onatok-
ból természetesen bajos megítélni, hogy milyen ers bjízinyítékaik
vannak az egyes szerziknek az ütemesség lényeire Amnatkozóan.
Ellenben érdekes az, hogy egyesek a ritmieitás okait miben látják.
A megszokott, keA'eset-mondó és nem meggyz magyarázatok mel-
lett igen érdekes Van dér Heide okadatolása: a szenes rétegsor-
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’oan a rótegrek utólagos összöiiyoinóiása is elidézi idöuként a feuók
besüllyedését s ezáltal a ritmikus mélységváltozásokat: vagy traiisz-

gressziókat; Bersier szerint pedig orogenetikus és izosztatikus
hatásokra „himbálódzik" a szárazföld. Ezek talán még leginkább
olyan értelmezések, melyeknek alap.iáu a „ciklicitás" szót nogosiilt-

nak tarthatjuk. Ttt ugyanis bizonyos fokig okszer, lényegi a vál-

takozás, míg az esetek {ill. megokolások) többségében a változás vélet-

len. Ug^-aiuis egy újabb hegységképz mozgás nem azért következik,
mert elzleg már* elmúlt egy; ellenben egy izosztáziára törekv
elmozdulás közvetlen következménye lehet a megelz hegységkép-
zdésnek; vagy pedig az üledékösszlet összenyomódása (tehát a víz

méh'ülése) azért következik be, mert eltte az üledék felhalmozódott,
vastag lett. kiszorította a vizet, vagyis mert elbb sekélyedet! a víz.

Ezekbl is azonban csak a változások ismétldése, nem pedig az
egymás után többször ismétld változások hasonló mérete követ-
kezik.

Az üledékképzdés ütemességérl tehát az a véleményein, hogy
erltetve lehet ráolvasni szabályosságot az üledékképzdés váltako-
zásaira s nem könnyíti ez a rétegtani beosztásokat és elhatárolásó-

idat. Bele kell nyugodnmik, hogy a rétegtani egymásután csak tény
és nem szükségszerség; csak megállapítható, de' nem ,.a iiriori"

kikövetk ezt e thet.

Rhvthm in se(dimentation

Ry : L S T I! .V U S Z

I. MICKORHYTHMS.

Establishing the presence of microidiythms in sedimentsisa most
simjile problem. Only tAvo different characters are to be pointed out
here (coarse and fine, calcareous and less calcareous, dark and light

colored) which may be eaused by the variations of one single factor;

and if without measuring the thickuess and horizontal eonstancy of

the laniinae, this rhytmicity seems to be quite regulái*. Chemical
analysis of laminae of Ü.l—1 mm thickness is difficult; distiuguishing

maci*ofossils of the two kinds of laminae seems to be impossible.

In the Wells of the Hungariaii-American Oil Ind. Co (MAOKT)
laminaceous maris, or sandy maris were found in mamy localities,

all at the limit of the Miocéné and Plioeene. They are fossilless,

bút their stratigraphical position and petrographical resemblance to

fossiliferus Sarmatian maris in Medjimui-je prove them to be
of Sarmatican age, The alternating darker and lighter coloured
laniinae differ from one another as the lighter laminae are more
sandy and niicaceous, and contain more CaCOs. The thickne.ss of the

laniinae seems to be quite the sanie, (at first glancé), the double

laminae ai*e estimated to be 1—2 mm. TJiroiigh pocket-lens ono

notes that somé laminae are teii times or more thicker, or thinnei*

íhan others. The microscope reveals that 1. a lamina may vary
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laterally very uiiifli in thickness, up to lU tiines occcisioiially, 2. somé
laminae wliicli looked like a siugle dark one, rea'ly are eomposed o1

teu or more altemat ing Mn, light lainduae amd t.liicdier dark oaes, i. e.

thei*e is a seccndary ‘hypomierorhythm here. In cores írom well

B. 57 (Budafa-field), between. the depth of 1473 and 147Í) m the l)an-

ding is very distinet. Tlie average thiekness of the light laminae is

1 mm; the thinner ones are ouly 0 05—0.1 mm. The average thiek-

nes.s of tjhe dark laminae is 1—IVmim, the thinnest ones heing about 0.1

mm. Between 1479 and 14h>5 ni tlie lamination is quite siniilar to the
above mentioned ones; bnt at a spoí the thiekne.>.s of laminae is as
folloAvs; a dark lamita of 0.3 mm thieknees is in the middle, above
and below are light ones, eacdi 2 mm; then np and down are- donhle-

laniinae of 0.2 mm thiekness.

Somé authors eonsider sneh lamina (and „varvig lera“-s) as Iáid

doAvn in one year (9). Bnt the regnJarity of this lamination is

nt énongh fór the interpretation of the lamination being the resuits

of somé regulái- periodieal eauses — as the eivonlation of the eartli

around the sün. We need more oeeanographie ohservations* in con-
nection ívith these phenomena. It Avould nt be earnest enongh to

regard the numher of douhle laminae as a ealendar, and to eonsider
the suhordinate finer laminas as sediments of a month, if there is a
dozen of them is a chief-lamina, and if there are only 10, to snppose
tAvo-month vacation yearly in the sedimentation. The expression
.,rhythmic“ is too mneh fór sneh alternations which are laterally

and vertically irregular. „Eliythm" means that we always know
when and what follows; here the ' length of eaeli „beat“ is quite
uncertain: after a light lamina of 0.1 mm thiekness a dark one of

0.2 or 3.0 mm may follow; this is alternation, ht nt rhythiin.

11. RHYTHMICITY OF IMEDIUM SIZE.

in the wells of MAORT (and perhaps in nearly all drillings of

ihe World) it is a eoinmon thing that in a greater sieries of sediments
two different kinds of rocks are alternating. In our neogene heds
elay and sand are predominating; elsevhere in older formations
limestone and -ahale, or mari and sandstone alternate. Schlumherger-
diagrams inclicate sneh alternations well. The oil ivells of SW-Trans-
danuhia cross thousand or more meters of alternating heds of samd
and clay. The regularity of these alternations is most apparent in

the Upper Pannonian; here the clayey or sandy natúré of the sedi-

ment (i. e. the degree of porosity) changes somewhat regularly; hiií

the transitions between maxima and minima are quite irregular. In
one case the deerease of the porosity-value is slow or step by step
and the increase from a minimum to the maximum is sudden: in

other eases it is quite the contrar.v.

At first glancé the distances between the maxima (the most
sandy beds) seem to be equal. Measured though puntcually their
regularity is nt so very surprisiug. In one of the most „regular“
in.stances (MAORT well Nádasd 1., depth of 482—580 ni), between the
28 maxima of poro.sity-log, the vertieal distances in 16 eases are
3—1 m, in 6 eases less than 2 m and in 5 eases more then 4 m. So
.,rhythm“ here is nothing more than sand and elay passing int one
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another eitlier ciuickly or slowly, and cday ahvays oomes altér Síind.

I doubt Avliether this deserves the uame of „rhythmicity“. If two compo-
nents are alternating, when one ahvays comes altér the other, is

uot a Avoiiderlul geological appearanee. This is a simple grammatieal
rule: .,í^fter“ means „other“ compared to „oue“. The compouents
„clay, saiidy clay, saud“ caunot he called thrse dilferent memhers of
a series, ht ouly tAvo, elay and saiid heing nt sharply separated
Írom one another. If sonieone considers theni as three different.
independent memhers then the inconstaney of the médium memher
(sandy clay) may alsó he opposed to „regularity“.

In Transdanuhia 1 studied many ol the Miocéné and Pliocene
sections and have nowhere found the alternations of two or more
different kinds of sediments to be really regular. As to my knowledge
nohody did, in all Hungary. T, Szalai gives (10. p. 12) a section from
N. E. Carpathians where Avi'hin thickness of B8 m palaeogene flisch

sandstones and shales are alternating, heds l)eing from 1 cm. to 6 ra

thick. The most regular part of the section is as follows (N = sand-
stone. L = shale; thickness in cm N 12, L 20, N 20, L 20, N 120,

L 30, X 150. L 10, X 140, L 20, X 280, L 10, X 300, L 5, X 20, L 15,

X 70, L 20, X 30, L 38, X 60, L 20- cm. Those who are fond of rhyth-
micity may fiúd it interesting that petrographic facies, i. e. the
circumstances of sedimentation are neither the same throughout
this section, uor of more than Iavo different kinds: I liowever. dn
nt call it . rhythmicity“.

III. CYCLOS OF SEDIMEXTATIOX.

Khythm of major scale, or cycles of .sedimentatioa are often

mentioned in Hungárián stratigraphic literature, nt concerning
Transdanuhia, ht chiefly the XE part of Hungary. They wei"e

chiefly claimed hy F. Horusitzky, in the years after 1930. The
characteristics of cyclicity were nt much studied, l)ut somé
geologists (F. Horusitzky, Xoszky Sr. Fereuczi, Kretzoi, Szentes)
tried to make delimitations hetwcen stratigraphic units in such a
v: ay that transgressions should coincide with important stratiTraphic
limits. They never proved that cycles in different regions must he

of equal leught, that a cycle could nt contain more than one étage,

or that one étage could nt include more thau one cycle- Bút, in

this case, cyclicity of sedimentation canuot he of much use fór pale-

outologic stratigraphy, and it does nt ex]n*ess more than that
sedimentation could nt have gone ou hefore it hegan, and it lasts

till it comes to an end. Thi^ íhoAve^er i,s uot rhythm. and nt geology,
ht simple logic or grammar.

The seperation of the Upper Oligocene and Lower Mediterra-
iiean mariiie sands in the vicinity of Budapest is uncertain. Somé
authors try to prove the iuterealation of a short Continental period,

others deny it. The limit, hoAvever, may he placed loAver or higher, as

one likes. SW of Budapest, in the middle of the Mediterranean there

is a hreak in the mariue series; marine shallow-water deposits follow

in the upper Mediterranean. N and NE of Budapest however, in the

middle of the Mediterranean there are deep water sediments present.

Consequently Ihere is no sufficient evidence of a new cycle of sedi-



mentatiüii beííinning; witli the Miocéné; in tlie initldie oi' tlie Miocéné
thei’e is a limit of a cycle in one region, and nne in the other. Leytha
limestdnes are at tihe end of the Mediterranean, followod hy Sarma-
tian limestones. Both are shallow-water deposits, the latter being of

braikish facies. Pannonian clays and sands of still less salinity fol-

low Sarmatian Avithont a generál break in the sedimentation. If one
takes the Amriations of salinity as criteria fór beginning new cycles.

one inay &epai*ate the Pannoniam from Miocéné without any intor-

niption of sediinen tilt ion being really oibser\'ed.

There Avas a Continental period in the Oligocene and LoAver

Mediterranean of the Mecsek monntain in SE TransylA^ania. In the
northern part of Mecsek there are deep-sea clays (schlier) in the
middle of the Mediterranean; aboA-e them marine shalloAA'-Avater

deposits, and then Sarmatian and Pannonian like those at Budapest.
In NE Mecsek there are lignité beds in Upper Mediteiranean, The
middle Mediterranean of S Mecsek is composed of shalloAv marine
facies, the Upper Mediterranean beeomes deeper marine step by step,

and then Sarmation clay, LoAA^er Pannonian clay and Upper Panno-
nian sands folloA^^ So a „eycle“ began higlier than the base of the
Mediterranean and Avent on differently ou both sides of the Mecsek
Monntain; a thorongh break in sedimentation is noAvhere present.

In the bore-holes of Maort in SW-Transdanubia Middle Medi
terranean Avas reached in schlier-facies; then sandstones and limes-
tones of the Upper Mediterranean folloAA% aboA'^e them laminaceous
Sarmation maris, Pannonian clays and sands Avithont any interrup-
tion of the sedimentation bút salinity continnonsly decreased upAvards.
The jmungesit beds of lacustrine facies (clays and sands mith Coii-

geria and Limnoeardiurn) here eorrespond to the Dácián of Rounia-
nia. ElscAvehi-e in Transdanubia this facies comes to an end in t'he Pon-
tian s. str. This series ditfers someAidiat in somé Avells from the gene-
rál type, so that in Hahót Upper Mediterranean limestones trans-
gress OA’er Mesozoie, in Inke there are tokens of denudation in th;*

Upper Mediterranean and Sarmatian. During the Pannonian age the
laké constantly became shalloAver in SW-Transdanubia. The -same
ohange in facies is nt only A^ertical, bút horizontul as aa'cII; the
LoAver Pannonian liecemes more sandA^ aud near-shore facies from
SW to NE.

'

All this, in my opinion do$s nt proA'^e any regularity in the
variations of facies, aud there is nt mucii possibility Fór the stndies
of rhythmicity to be really usefnl in stratigraphy.

IV. DISCUSSION OF SOMÉ PAPEBS DEALINO WITH
RHYTHMICITY.

There are mauy interesting papers conceruing idiytm in sedi-

mentation. Texts and idealised sections try to prove the existence
and characteristics of rhytmicity — sométimes its importance and
usefulness in stratigraphy as Avell. I dare nt say that I have been
able to stndy all stich papers, and that I could contradict everythiug
AA''hat they quote about rhytmicity as I liat’^e nt seen the localities

and outcrops they deseribe. After reading a lót of descriptions of the
rhytmicity trongh. I ani moi’e conAÚnced that rhytmicity is nt a
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generál law ol' seclimentation, is of nt much use fór studies of
facies, and of hardly any use fór stratigraphy. The alteruations in
sedimentafion seeni to be dependent on a lót of important nonrhyt-
mic causes, and of very small number of non-important rhytmie
causes. The resiilt of tbese numerons simultaneously acting canses
must be irregular, or ouly very seldoin nearly regulái*. What is cal-
led „rbytm“ in sedimentatiou is nt a generál law, bnt a rare
exceptiou.

In tbe following, I sball try to discuss somé of the papers
dealing with rhytmicity of sedimentation in regions outside of Hun-
gary.

^
Tbe statements as regards tbe existeuce and natúré of rbytui,

or cjmlicitj' in tbe XlX-tb century were nt less dai’iug and posi-
tive than tbose in tbe secoud and third deeades of our century. Xew-
berry (7) descx*ibed tbe cyele of sedimentatiou as a „tvaiisition in
character of sediment, typically ranging from sandstoue to sbale.
tben to limestoue, and ending witb a returu tó fine clasties.“ Tbis
simple regularity was questioned by Ulricb (12); lie hokis it to be
nt a fact, bút an ideál priuciple ouly.

Vau den Broeck (1) in 1883 empbasized tbe imporíance of tbe
rule, tbat tbe sequence of gravel saud, elay, sand, gravel correspoad
to a cycle and generally eontains a obaracteristic fauna of i*^s own.
Bút aecording to bis views clay may be absent in tbe middle of a
cycle, or gravel, or botb saud and gravel ma:/ «lso be absent at tbe
end, after a wbole marine cycle a wbole brackisb or fresliAvater cyele
may be included in tbe same étage. — If so, Ave cannot speak of a reál

regularity, nor can Ave make stratigraphic delimitations based on
tbis suppo.sed cyclicity, bút Ave must turn baek to the fauna. Rutot

(8) declares tbat stratigraphic limits in tbe Franco-Belgian teríiary

series are ahvays to be fixed at such plaees Avbere graA’els are inter-

calated among fiuer sediments. Tbis ,.rule“, hoAveA'er seems to be of

nt much A’alue. Micro- and maeroeycles can bardly be distiuguished
from 0110 auotber; stratiggrapbic limits may alsó exist Avitbout tbc
presence of graA’els and tbe generál teudeney of moA'enieuts may be
interrupted by a „perturbation“ of opposite character, as sIioavu by
Rutot’s OAvn sketeb (8, fig. 10. p. G4.). (See Sue.ss’s remarks. ..Antlitz“

11, p. 279.)

El'bert in cretaceous sectious of Germany observed tbat

multiple repetitious of limestoue and greeusand are irregular and
that tbe same fauma occurs repeatedly in many borizons.

Ulriob (12) extensiA’ely diseusses the problem of cyclicity. On
page 315 be Avrites.: „The cycles are certainly nt coordinate and
nne fits a major unit of tbe stratigraphic column accurately. Tbe
petrologie sequence. too, is the same in different areas, nor are the
correlated beds ahvays eA’en approximately conteniporanecus“; and
on p. 317: „At their best the function of cycles of deposition in stra-

tigraphic taxonomy is corroboratiA’e and nt initiatÍA’e,“ Bút in con-

trast to tbis, in making bis stratigraphic scale he exalts textonic
rhytmicity (p. 600): „Rbytmic moA’ements are indicated by tbe dh’i-

sion of eacb éra int four systems. and most of the syxtems int
tliree coordiiiated series“. Tbis boAverer does no^ mean more than tbat
be joins so many cycles togetber int stratigraphic units tbat tbe sym-
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iiielvy ueedi'd by liiiii wouM ibe öbtainod. Ulrich and Stille’ü followens

toa earnes^ly take tlie „rule“ tiliat teetonic movements must be rela-

tively quiek and eonteinporaneous, and of big liorizontal extension.

There are inany exceptions lo this „rule“ (e. g. where folding is eon-

finuous, and its horizontal oxtenision very delimitcd, or the strip of

the folding i)rogressively passeis sidewise from one region to

another). A stratigrapliy based cbiefly on siieb a nile imvst be unna-
tural.

De (leer’s laminatious „varvig leras“ are good ex'amples of

rhytmicity on a small scale; bút tlieii- regularity (the equality of

ránk of the varves which are 8 times thinner than the others) are
nt suffieiently proven. The questiou whether the ,.varves*‘ corres-

pond lo years, needs mueh study of the reeent sedimentology. Klilpfel
describes the eyclicity of the Jura ‘'sic beds of Germany. According
to Ilim (4, 5) the sequenee of sediments in a cycle is clay. mari,
liniestone, endiug wiht litoral sedimentation or denudation. During
a cycle the fauna sliould be tlependent on tihe faeies, and in the next
cycle a new fauna sliould follow. In his sketehsis, liowever, \ve must
observe that the above mentioned sequences of sediments are very
often deficient, and sand may occur in them at different heights.
Kliipfel himself declared that parallel or nt parallel cycles may
exist in neighbouring territories.

And chiefly that (p. 108) ,.a cycle or subcycle coincides very
often with a zone of Ammonites, sometimes a cycle comprises more
zones, bút a zone of Ammonites rarely comprises more cycles“! By
this he himself ccutradicts all he had said about the L'aws of faunis-
tic and sedimentary eyclicity. The same author in another paper
(0.) gives the sequenee of sediments in a zone as follo'ws: sand (. a“)
— sandstoue ívith pirite. calcareous sandstone or detritus of fossils

(,,b“) — oolite or ircnooliíe (c.“) — liimestone (> d“). Their , regula r“

repetition in a section during 6 cycles i.s as follows (6, p. 182—183),

the types of sediments being shoivn by the letters above in paran-
theses and the limits of the cycles by;

b|abcd ac acd aejbe.

So in a representative section there is only one full cycle, and
l'ive different types of cycles among six cycles! His idealized sections
showing the horizontal distribution of faeies, and giving reasons fór

Ihe incompleteness of the cycles in somé places, are suíficient to

prowe that transgressions Avere ahvays sIoav and regressions quiek,
and therefore each cycle must begin \\Tth the ooarse sediments and
be finished AAÚht the fine ones. Bút one easTy can draw another idea-

lized section wherein trangressions could be sudden and regression
slOAV.

Kliipfel on the other hand very correctly opposed Pomneck.i’s

prímitive and unfounded theory that the alternating beds of mari
and limeetone should be identified with the 35-years climatic cyc-

les of Biáickner.

Arbenz emphasizes that stratigraphy must be made in the

epicontinental sedimentary series (nt in geosynclines) where eye-

lic sedimentation is normál. If cycle is defined as tAvo, three, or four



kinds oi' stoiies (or faeies) oomiug one after tlie otliei-, in a strici
order, where somé of these members may perhaps be absent, then
eyclieity is really very obaracteristic fór epicontinental sedimen-
tations. — Bnt liOAvever, if the term „cycle“ sliould meam someithing
regular, or symmietric or coiistant, then I must question its existence.

Stille does nt give reál details and proofs of tectonic and
sedimentary rliytm. In his sketch the curve showiiig the alternations
o’f movements and faeies in the Franco-Belgian Paleogene, and in

tlie Middle-Enropean Trias, is irregular to sneh an extent that the
term „rhytm“ would be absnrd to u«e fór it.

Prebold stndies tlie eyclieity of Jurrasie sedimentation (2, 3).

He stated tliat in the Lias of Lorraine there' is a. rhytmie alternatioh
of clayey and ealeareoars sediments, and that there is a strici oonnec-
tion between fauna and petrographic faeies. In his idealized sketehes
this really is the case. Bút when we come to reál loeal data, theu
we fiúd that in one of his best sections there are -nt moreíthan 2 faunas
in 8 cycles; that during- a generál transgression there may be regres-
sion as well in a speeial smaller basin; that entirely different sedi-

ments may oecur in the same placc (e. g. in the plaee of limestone
there may he mari, conglomerates, or sometbing else). Tlie relation
of cycles and étages is nt A^ery cléar (see 3, p. 540): In the Lias
béta of Lorraine there are 2 cycles, the loAver one is complete and the
upper one is represented only by a bed of limestone, small r'aytms
appear weakly, The Lias gamma eomprises two incomplete cyeles;

it is complicated by small idiytmus. Lias delta is a full cyele con-

taluing two incomplete. cyeles of medium-size and many microcycles.
— AU this means that different sediments follow each other in an
inconstant order and the changes in sediment and fauna are nt
parallel. This however, cannot be ealled „rhytm.“

The rhytms of major size deserihed by Winkler (14) are nt
more regular and nt more useful fór stratigraphy thau those dis-

cussed previously. Bút his idiytms of small scale: alternations of
fiue and coarse clastics in the „Bandermergel“, or regular alter-

nations of sandstones and maris in Jurassic and Cretaceous series

really are interesting. Whether such alternating beds are „animal
]'ings“, or 35-year periods of Brüekner or 21.000-years perihelic

changes, would be difficult to answer. We should never forget that

there are very simple explanations alsó fór manyfold alternations

of tjhin calcareous and clayey beds. According to Wepfer (13)

these may be caused by the diagenesis after the deposition of a
single and constant, unchanging sediment.

Stanips interesting work coneerning cycles of sediiueutation in

the Eocéné strata of the Anglo-Franco-Belgilan Basin deserves

to be dealt with in detail, biat I hope this Avili be done by someone
more aequainted with the region thau I ani. Froni his deseriptions it

seems to be clear that in spite of hoidzontal inconstancy of the

faeies the strata may be grouped int cycles. I am nt quite eon-

vineed whether this would be more than making stratigraphy in the

old manner by means of faunas. and drawing the paleogeography
by means of studies of faeies. Though there may be somé places,

where changes of faeies are to somé degree ..regular“ Ave can still

mnike nt mucii use of it either fór the estaibiishinent of a perfect
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stT.atii^rai)liy, or foi- ))roviiiií>' the in'oseinoe of rliytmiic caiise-s of 'tlie

ohang'os.

Síamp in aiiotlior paper (9.) discusses tlie natúré of rhyt-
inic bandiiií; oii a. smaiH scaile in the itert:rary secliments of Burma.
Eacli double lainina sliould represent the .?ecliineut Iáid down in
onc year, (5—20 years per inch. The counting: of laminae inight
maLke tt po^'aible to determine the duration of geologioal periods

'

(p. 528); bnt one niight asik Axihether se dián eutation must only be
dietei'mined by la single pair of factors instead of by many of them
whioh may xiaiT more often than twice a year (see reinarks of Prof.
Kendall too, in tlie diseussion mentioned (p. 528).

In closing the recapitnlation of literary data, we must mention
tu’o fine siunmarisations of the problems of'rhytm or cycMcily of
sedimentation, one by Dacqué of the year 1915, and t)he other by
Twenhofel & Tyler (11) of 1941. These books quote meitihods and
•inany of the examples deiscribed by other authors, eritieizing them
vory correetly, bnt in too mild a manner.

1'. C0NCLUS10N8.

Besuiniing lall thai was prox^ied by diffei'ent papers and my own
invesitignjati/ons I shonld define the „inile" of riiythm in sedimenta-
tion as follows:

Sedimentation is either coustant or inconstant. Wheu it is

inconstant theu changes are either vertically absolutely irre-

gulaji’, or showing a veiy ama'^l degrqe of regulairity; horizon-
tal ohanges in facies .seldom alloxv the simple identifieation of
petrograpih'ie series in different areas. A ohange from shialloxr-

Avater sediinents to deepsea deposits and baok to litoral ones is

nt rare, and it my be called a cycle. Such cycles may coincide
Avith.stratigraphic units, or may be i)igger or smia'llea*. The sub-
ord’nation of different sized cyd'es by irts own cliaracteiústics
Avithont fannas) is impo.ssible.

Syinmetry in somé skertches Avhioh Avould show the ohaiiac-

ters of alternations in the sedimentation is ofteii surprising.
Bút this regulaiiáty of the lines represienrting geoilogical piie.uo-

mena AA’as ob+ained in sucli a manner that immeasurable things
AA'ere measured, and „tendencies“ AA'ere displayed as if they Avere

quan^ities. Jfanyfold alternations of different sediments, beds,

or thin laminae are geueially irregn'iar; little regnlarity occurs
thene where differentiation of a single kind of siediinent int
two alternating kinds of strata is probably the conseqnence of
diagenesis.

I myself faxmi* the word „eyele“ of sedimentation more tlian

the term , rlivtm“. I prefer such a cirele, all points of Av-'hich are at
different disbances from a centi’e, — compared to .surdi a „idiytm**
where the length of each beat is different.

So rliytmicity of sedimentation does nt seem to be a really
exLst ing and useful „iaxle“. We sliould do bettér nt to hasé any
important geological statemenits on it.
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