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HOZZÁSZÓLÁSOK:

Elnöklő Lóczy Lajos igazgató kéri a jelenlevőket, hogy K e r e k e s  Jó 
z s e f  előadásához szóljanak hozzá. Mivel a tárgykör igen sokoldalú, külön- 
külön foglalkozzunk a törmelékkeletkezés és felkavicsolódás kérdésével, a lösz 
■eredetével, a lösz és nyirok viszonyával, talajfolyásokkal és a futóhomok 
kérdésével.

Mottl Mária: 1. Felhívja a figyelmét néhány nagyon szép lejtőtörmelék, 
előfordulásra a Bükkben, Répáshuta és Ómassa vidékén.

2. A  terraszokra vonatkozóan megjegyzi, hogy tavaly nyáron a Nagy
maros környéki ujpleisztocén terraszokat és a rájuk települő löszöket vizs
gálta paleomammalógiai szempontból. A  löszök túlnyomóan magdaleniai 
(Würm III.) löszöknek bizonyultak, míg az újpleisztocén terrasz kavics- 
homok eddigi leletei között nagyon érdekes, hogy arktikus fajok nincsenek. 
Igyi a terrasz lerakódás eddigi faunája a rája települő löszök arktikus fauná
jához képest nem vall feltétlenül hideg, hanem elsősorban hűvös-kontinentális 
klímára.

3. Nagyon érdekesnek találja, hogy előadó a Lökvölgyi-barlangban 
szoliflukciós jelenségeket mutatott ki. A barlang pleisztocén agyaga ugyanis a 
benne talált fauna és ősrégészeti leletek alapján határozottan a protosolut- 
réenben rakódott le. A  hazai javaaurignacien és protosolutréen-fauna és flóra 
az eddigi leletek alapján viszont olyan összetételű, hogy viszonylagosan eny
hébb éghajlatú oszcillációs időszakokba (interstadiálisokba) helyezhetők. Ha 
pedig szoliflukciós jelenségek ezekben az időszakokban is voltak, úgy érdekes 
volna tudni, hogy ezek a jelenségek pl. a magdalenikumban mennyire hat- 
ványozódtak, amikor is a rénszarvas és a lemmingek igen nagy egyénszám
ban terjedtek el hazánkban. Reméli, hogy előadónak mielőbb alkalma nyílik 
arra, hogy elgondolásait minél szélesebb körben folytathassa.

Bulla Béla: Kifejti, hogy 1. a Dunántúlon a port szállító keleties szelek



uralmát a jégkorban időnkint az alpi jégtakaróról a Magyar medence felé 
fújó jeges főhnök zavarták és a löszanyagot áttelepítették a Dunántúl dél
keleti felére. Éppen ezeknek a jeges főhnöknek, a jelenléte miatt kell a dunán
túli, nagyarányú deflációt is a pleisztocén jégkorszak idejére helyezni.

2. A magyarországi löszben kevés a belsőázsiai eredetű anyag, az első

sorban helyi, tehát periglaciális képződményekből, folyami elaprózódásból és- a 
medencét kitöltő rétegekből származik.

3. A  jégkori periglaciális vidékeket jellemző szoliflukció megfelel a je
lenkor normális lepusztulási területein a húzódó törmelék mozgásának. Egyéb
ként pedig felszólaló hangsúlyozza, hogy a periglaciális vidékek szoliflukció- 
jától a normális lepusztulási vidékeken a húzódó törmelék mozgásáig) a lejtő
törmelékek transzportálásának minden fajta átmeneti típusa megtalálható. 
A fontos csak az, hogy a periglaciális szoliflukció mechanizmusában a fő
szerepet a fagy játssza és éppen ezen az alapon lehet jól elkülöníteni a Ma
gyar medencében az agyagfelszíneken ma is megtalálható sárfolyásokat. <

4. A  nyirok és lösz viszonyát az előadó igen helyesen jellemezte. ,
Jugovics Lajos: A bazaltomlások, kőtengerek kérdéséhez szólva kijelenti,

hogy a nógrád— gömörmegyei bazalthegyek oldalain és aljában felhalmozódott 
'omlásokról, suvadásokról nehéz megállapítani azok korát. Megfigyelései sze
rint csak kevés lehet azok között glaciális eredetű, a legtöbbje fiatalabb, sőt 
-a jelenben állandóan keletkeznek. A  bazaltsuvadások és omlások keletkezése 
ugyanis úgy ezen a bazaltterületen, mint a Dunántúl különálló bazalthegyein 
is hasonló okokra vezethetők vissza.

Ismeretes, -hogy az északmagyarországi bazaltok alatt a széntartó miocén, 
illetve oligocén laza, többnyire homokos képződményei települnek, melyeket 
-a szél és víz könnyen kifúj, elhord. Az így alapzat nélkül maradt bazalt és 
bazalttufatömegek, súlyuknál fogva leszakadoznak, letöredeznek és darabjaik 
nagy területen, néha sűrűn borítják a meredek lejtőket.

Az előadó által említett Pogányvár déli oldalának kőtengerei fiatalkorúak, 
.jelenleg is képződnek. Ellenben a Medves-bazalttakaró északi lejtőin, több km 
távolságban felhalmozódott omlások, óriási darabokból halmozódtak ősszé, 

-azokat már sűrű erdő borítja, ezek lehetnek glaciális eredetűek.
A  dunántúli bazaltok alatt fiatal pontusi homok települ, melyet a szél 

könnyen kifúj és tovaszállít. A széliránynak megfelelően a Sághegy, Somló, 
Badacsony, Szt. György és a többi bazalthegyek északi és északnyugati olda
lain találjuk meg ezeket a bazaltomlásokat és suvadásokat. A  szél munkájá
nak hatását ezen omlások előidézésében, legjobban1 a Tátika-csoport »Kovácsi- 
hegyén« figyelhetjük meg. Az állandó északi szél kifújja a homokot a bazalt
padok alól, melyek alapzat nélkül maradva letöredeznek és a lejtőkön messze 
lecsúsznak.
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A nyirok kérdéséhez szólva megemlíti, hogy a Tokaj-Hegyalján nemcsak 

sárgás és vöröses, hanem szürke színű nyirok is található. Megfigyelései sze
rint a nyirok és lösz kialakulása között magasságbeli elkülönítést végezni nem 
lehet. A  nyirok ezeknek a vulkáni hegyeknek lankás, gyakran konkáv olda
lain, lapos tetőin minden magasságban megtalálható. Az előadó mészhegyeken 

kialakult nyirokról is beszélt, pedig S z a b ó  J ó z s e f  meghatározása sze
rint, aki ezt a nevet a szakirodalomba bevezette, a nyirok fiatal vulkáni 

kőzetek mállási terméke. Ezt a nyiroktípust később B a l l e n e g g e r  is meg
vizsgálta és abban a riolit ásványos maradványain kívül agyagos mállási ter

méket figyelt meg, mely szerinte az üvegalapanyag mállásából keletkezett. 
B a l l e n e g g e r  szerint a nyirok kialakulása a harmadkor végéig tartott és. 
csak ezután, a dilúviumban rakódott le a lösz. Az előadó nézete tehát mindkét 
kutató megállapításával ellenkezik.

Schréter Zoltán: Felteszi a kérdést előadónak, vájjon a Bükk-hegység- 
ben az Örvénykő triász mészkövén nyirokkal, avagy igazi terra-rossa-val van 
dolgunk? Hova helyezi előadó a délmagyarországi babérces agyagokat, talán 
a nyirok megfelelői ezek?

Endrédy Endre: A  nyirok-kérdés véleményem szerint csak talajtani 
meggondolások alapján oldható meg. J u g o v i c s  hozzászólásában reámutatott 
arra, hogy az andezit- és riolittufák mállásakor szürke agyagok keletkeznek. 
Ezt a Tokaj-Hegyalján magam is tapasztaltam. Hozzátehetem azonban még 
azt, hogy a szürke agyagok akkor keletkeznek, ha a mállás a növénytakaró 
közreműködése nélkül megy végbe. A  növénytakaró közbejöttével végbemenő 
mállás ugyanis igen különbözhet a tisztán az atmoszferíliák hatására történő 
mállástól.

Az is nyilvánvaló, hogy. a Jiullópor sorsa egészen más, ha száraz steppére 
vagy pedig nedves erdőségre hullik. A  steppére jutó por kémiailag mérsé
kelten mállik s belőle csak a kalcium, magnézium, kálium és nátrium lúg- 
zódik ki részben, az ásványi anyag zöme azonban, bár alakul, de helybenma- 
rad, addig a Uedvesklímájú erdőségre hulló por igen erélyes bontófolyamatok 
hatása alá kerül és teljesen elbomlik, bomlástermékei pedig nagyrészt eltá
voznak, csak az oldhatatlan kvarc és néhány, jelentősebb szerepet nem 
játszó, állandóbb ásvány marad változatlanul.

így tehát előadónak az a megállapítása, hogy a Mezőségre hulló por 
lösszé, az erdős, övre jutó pedig nyirokká alakul, feltétlenül helyes. Egyre 
azonban ügyelnünk kell: a lösz a szó tágabb értelmében teljesen autochton, 
míg a nyirok nem is a felszínen, hanem a mélyebb rétegekben allochton 
módon, a felső rétegekből kilúgzott anyagok felhalmozódása révén képződik.

Azt is fölösleges magyarázni, hogy a nyirok úgy kerüli a felszínre, hogy
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az erózió a felső kilúgzott réteget éppen csekély ellenállása miatt gyorsan 
■eltávolítja.

Hogy a löszben található »vörös csíkok« a hegyvidék felé haladva szé
lesednek és egybefolynak és a vörös vályog és lösz aránya előbbi javára 
tolódik el, az mindenkinek, aki a klimamegoszlásról kissé tájékozott, szintén 
■egészen természetes. Bármilyen száraz vagy nedves az éghajlat, a mélyebb, 
-síkföldi és! a magasabb részek között különbség van, melynek mértéke magá
tól értetődően változó, általában száraz éghajlatnál viszonylag nagyobb, ned
ves éghajlatnál kisebb. így azután, ha magának az egész komplexumnak vas
tagságát nem is mérlegeljük, a magasabb hegység felé haladva, a vöröa 
■csíkok vastagodni, a köztük lévő löszrétegek pedig vékonyodni fognak. Bizo
nyos geográfiai és topográfiai helyzettől feljebb pedig már nem1 is találhatunk 
löszt, hanem csak nyirkot.

Ilyen nézőpontból igen érdekes az Eperjes— Tokaji hegység, amelynek 
■déli részén a Tokaji hegyen a lösz 400 m. A. f. magasságig felhatol, míg észa
kibb nedves részében csaknem teljesen hiányzik, helyette nyirok van, amelyen 
■azonban helyenként, ha közelebbről vizsgáljuk, bizonyos, ritmusosan ismét
lődő különbségeket találunk, melyek véleményem szerint az éghajlat ingado
zásainak felelnek meg.

Nézetem szerint tehát a nyiroknak nevezett vörös agyagok nem egye
bek, mint az erdőtalajok u. n. B-szintjei. Ezek a B-szintek áteresztőbb anya
kőzeten tekintélyes vastagságot érhetnek el. Igaz ugyan, hogy olyan méreteket 
oz a felhalmozódási szint sohasem érhet el, mint azt némely nyirokszelvé
nyen tapasztaljuk. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a hullópor felülről, 
allochton módon gyarapítja a talajt s ezáltal' a B-szint felfelé állandóan vas
tagodik. A  glaciálisokban történt intenzív porhullást figyelembevéve, semmi 
lehetetlen nincs abban, hogy ílymódon több méter vastag vörös agyagrétegek 
keletkezhessenek.

Ami a babérces agyag kérdését illeti, úgy ez szintén ide tartozik. Az 
erdőtalaj képződésénél, melyet a talajtanban általában podzolosodásnak szok
tunk nevezni, a vas és alumínium hidroxidjai a talajszelvényben lefelé 
vándorolnak. Ha a kilúgzás lefelé nem gátolt, úgy a kilúgzott hidroxidok 
aránylag vastag rétegben oszlanak meg. Ha azonban a kilúgzás, különösen 
az esetleg magas talajvízszint miatt gátolt, u. n. gleypodzolok keletkezhetnek 
és viszonylag vékony rétegben nagymennyiségű vas- és alumíniumhidroxid 
halmozódhat fel. Extrém esetben ilyenkor gyepvasércek is keletkezhetnek, 
részemről a S c h m i d t által vizsgált bagaméri gyepvasérceket is ilyen ere- 
detűeknek tartom.

Természetesen az anyakőzet, amelyre a por hullik, szintén nem kerül
heti ki a nedves klíma -f- erdő hatását és intenzíven mállik. A  hullópor
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és az alapkőzet mállás! termékei összekeverednék, azt a látszatot keltve, hogy* 
utóbbi terra-rossa-szerűen mállott el. Ez vezethette félre S z a b  $  
J ó z s e f e t  is.

Ami S c h r é t e r - ,  J u g o v i c s -  és G e d e o n n a k  a nyiroktól független 
terra-rossára vonatkozó megjegyzéseit illeti, a következőket kell megemlíte
nem: Természetszerűleg mészkövén is kialakulhat erdő és arra is jut hulló- 
pór. Mivel azonban a mészkő oldási maradéka általában elég csekély és finom- 
szemű, a mészkövén kialakult erdőtalaj B-szintje, a nyirok, ebben az eset
ben szintén finomszemű lesz. Igen szép példáit láttam ilyen mészkövén kép
ződött nyiroknak Galgaguta, Vanyarc és Szirák környékén szarmatakori és. 
lajtamészköveken. Ahol azonban az erózió a vörös szintet is lepusztította, ott 
ma már a változott viszonyoknak megfelelően típusos, fekete rendzina-talaj 
képződik. Nézetem szerint tehát ezeknek a vörös agyagoknak (Nagykovácsi 
stb.) semmi közük a terra-rossákhoz, semmiesetre sem mediterrán korúak,, 
hanem jóval fiatalabb talajmaradványok.

Éppen ilyen óvatosan kell kezelnünk az átmosott nyirok kérdését is. 
Kétségtelen, hogy átmosott nyirok van, de legtöbbször az egykori erdő B- 
szintjét nézik annak, különösen, ha az erózió által a hegységből leszállított 
több méteres alluvium fedi ezt. Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy 
valamilyen, az erózió által szállított üledék az eredetihez felismerhetően ha
sonlítható alakban ülepedjék le.

Kulhay Gyula: Kárpátalján ma is láthatók szoliflukciós talajok. A  flis. 
tnárgák fölött, meredek lejtőkön 1—él.5 m vastagságban mozog a feltalaj, ha 
víz éri. A  nyirok kérdést igen fontosnak "tartja, mert az északkeleti részekem 
a löszt nyirok helyettesíti és a felvevő geológus a terület háromnegyed részé

ben a nyirkot térképezi.
A nyirok problémát két okra vezethetjük vissza: az egyik az a tény,, 

hogy ma nyiroknak mondanak minden sárgás-sárgásbarna színű kötött feltalajt,, 
tekintet nélkül annak kémiai viselkedésére és geológiai korára, a másik a 
nyirok eredeti meghatározásának kétértelműsége. S z a b ó  J ó z s e f  írja le- 
először Mád környékéről az ott nyiroknak nevezett kőzetet és tévesen erupti
vus málladéknak tartja az alsó szintben, lévő riolit kavicsok miatt. Utána min
den eruptivus málladékot nyiroknak tekintettek a szerzők, holott az eredetileg 
leírt kőzet sem volt eruptivus málladék, hanem a löszhöz hasonlóan önálló 

szediment kőzet.
Meg kell tehát szűkítenünk a nyirok fogalmát. Nyiroknak csak a pleisz

tocén korú, eredeti települési helyén lévő (az átmosott kőzet nem nyirok), 
mészmentes, (vagy nagyon mészszegény), erősen kötött, parkettasárga, vagy 
sárgásbarna színű kőzetet tekintsük, amelyre igen jellemző az egy, vagy 
két limonitos, babérces szint. Ez a nyirok a lösszel teljesen azonos módon.
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keletkezett, csak más diagenezisen ment át. A  nyirok is aeolikus képződ
mény, ugyanazok a tényezők hozták létre, mint a löszt, de míg a löszön 
füves vegetáció uralkodott, amit a sok csigamaradvány is bizonyít, addig 
a nyirkot hatalmas erdőségek (valószínűleg uralkodóan fenyők) borították. 
Az erdővel való tartós fedettség következménye az lett, hogy; a húmuszsavak: 
degradálták az eredeti löszt. A  mészsók és vas nagyrésze levándorolt és 
a talajvíz határán csapódott ki újra. Ennek eredménye egyrészt a felső 
zóna mészsó szegénysége és a babérces szint (erdőtalaj B. horizontja), más
részt azokon a helyeken, ahol a nyirok jó vízzáró kőzetekkel érintke
zik mészkő konkréciók jelenléte. Ez utóbbit a Kárpátalján számos helyen 
tapasztaltam. Igen jelentős E n d r é d y  E. dr.-nak az a megállapítása, hogy 
a nyirokban jelenleg található kevés mészsó csak kívülről burkolja az 
ásványszemeket és sósavval teljesen leoldható. Ez bizonyítja, hogy a mész
sók csak utólag, az erdővegetáció lepusztulása után kerültek a nyirokba, 
amikor megszűnt a húmuszsavak degradáló hatása.

Pinkert Zsigmondi Humíd klíma mellett, érdőtalajon a lösz kilúgzó- 
dik és nyirok, podzolos lösz lesz. A  mész és vas lefelé haladva a babérces 
szintet hozza létre. ‘Ez az erdei talajok B horizontja. Löszön a C hori
zont mint meszes kőliszt jelentkezik. Eszerint az A  színt húmuszos, a 
B szint nyirok, a C szint lösznek felel meg. Alföldünk peremén a füves 
steppe és az erdő jelleg is megvan s ' ezért a nyiroknak és lösznek 
sok változata fordul elő. A  kilúgzás nemcsak lentről lefelé, hanem a 
hegyről a völgy felé is történik.

Gedeon Tihamér: Az előadó úr nyirok megjelölés alatt nagyon sok 
képződményt összefoglalt. Az eddigi hozzászólásokban ugyancsak azt lát— 
link, hogy a nyirok megjelölést többféle fogalomra is fölhasználják. A, 
Földtani Intézetnek kellene célul kitűzni, hogy az egyes kőzetképződmé
nyek pontos körülírását azok előfordulása, genezise, kora, alapján pon
tosan jellemezze és hogy az egyes képződményekre mindig a Földtani In
tézet által elismert és meghatározott megjelölést használják. Ekkor nem 
fordulhatna elő, hogy triász mészkövön és dolomiton található vörös agya
gokat a nyirokkal hozzák összefüggésbe. A nyirokban mindig megtalálható 

az alapkőzet törmeléke, amelyből a nyirok képződött. Az anyag leisza- 
polásakor igen nagy mennyiségű durva kőzettörmelék marad vissza. Vö
rös agyag iszapolásakor alig kapunk valami durva maradékot. A  kép

ződés kora is fontos szerepet tölthet be a meghatározásnál. A  triász kép
ződményeken található vörös agyagok eocén, oligocén korúak lehetnek, míg 
a nyirok megjelöléssel általában sokkal fiatalabb képződményeket, főleg 
jégkorszak előtti és jégkorszak közbeni vöröses, agyagos üledékeket illetünk,
Az erdőtalajok »B« szintje nem nyirok, hanem csak nyirkos talaj. A
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Mátra hegység andezit tömegén az autó út bevágásaiban a típusos nyir
kot mindenütt megtalálni. A Mátra hegység erdős talaján »B« szintet meg
különböztetni nem lehet, mert a legfelső húmuszos réteg után az alap- 
kőzetig végig vörös nyirok fekszik. Fölemlítem még a vörös homokköveket. 

.Ezekben is kimutatható bizonyos agyagos elegyrész és ma már senkinek 
sem jutna eszébe ezeket a nyirok fogalma alá vonni. Pedig nem lehe
tetlen, hogy képződésük korában ezek is nyirokszerű képződmények voltak.

A  nyirok fogalma ma még annyira bizonytalan, hogy annak lerög- 
zítésére geológusoknak, talajvegyészeknek és fizikusoknak együttesen kel
lene a témát áttanulmányozni.

Bányai János: Felhívja a figyelmet, hogy a Hargitában a nyirok meg
jelenése a morfológiától is függ, ahol laposabb a térszín, ott több a 
nyirok, meredek lejtőn nyirokképződés nincs.

Földvári Aladár: Megjegyzi, hogy már S z a b ó  J ó z s e f  is kétféle 
értelemben használta a nyirok kifejezést, a Tokaj hegységben mint eruptív 
málladékot, a budai hegyekben ellenben a mésztartalom nélküli löszt ne
vezte nyiroknak. (Lösslehm.)

Horusitzky Ferenc: A pleisztocén problémák és azok megoldásához ve
zető vizsgálati módszerek megvitatására külön ankét összehívását javasolja, 
tekintettel a mélyfúrási anyag vizsgálatára ez alkalommal a pleisztocén
kutatás és az Alföldkutatás közös kérdései és szempontjai részleteiben 
'megvitathatok lennének.

Kerekes József: Az előadó őszinte örömét fejezi ki afölött, hogy 
a hozzászólások számából ítélve, az előadásban érintett kérdések élén
ken foglalkoztatják geológusainkat. A  nyirokkérdést illető felszólalá
sokra Bu l l a ,  E n d r é d y  és K u l h a y  urak jórészt válaszoltak is már. 
Az örvénykői triász mészkövet takaró sárga agyag szerinte jellegzetes szél
ülepítette anyagú nyirok. E szűkreszabott előadás keretébe nem volt be
illeszthető a problémák jörészének behatóbb megvilágítása. A  nyugat-, dél
magyarországi és a bihari vasborsós agyagok, a leírások (S ü m e g h y, 
id . L ó c z y ,  S c h a f a r z i k ,  H o r u s i t z k y  H.) alapján részben közép
hegységi nyiroktalajainkkal, főrészükben pedig löszeink vályogszalagjaival állít
hatók párhuzamba. (A vasborsós szint helyenkint már a jelenkori csapadé
kos erdőklíma alatt képződött!) A  nyirok fogalomkörébe előadó nem óhajtja 
belevonni mészkővidékeink jellegzetes, harmadkori terra rossáit, de valószínű
nek véli, hogy a hazai és isztriai, horvátországi karsztok vörösföldjeinek 
jelentős része ugyancsak löszeredetű, jégkori, fosszilis erdőtalaj. Eunek a 
kérdésnek a tisztázását elő fogják segíteni a hazai karsztkutatások is.

Azt, hogy a durva kőtörmelék képződése a jelenkorban egészen szü
netel, nem állítja, azt azonban, hogy a jégkori törmelékképződés intenzitás
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bán sokszorosan felülmúlta a jelenkorit, a kötengerek, törmeléklejtőségek és 
a barlangi üledékek feltárt szelvényei meggyőzően mutatják.

A  jégkori talajfolyás mechanizmusa főképpen abban különbözik az inkább 
jelenkori suvadásoktól és omlásoktól, hogy a talajfolyás esetében a tömeg
mozgás összehasonlíthatatlanul lassabban történik és főleg, hogy a fagyás- 
olvadás sokszoros váltakozásakor az egyes talajrészecskék k ü l ö n - k ü f ö n  
mozognak.

Lóczy Lajos: Hangsúlyozza, hogy nyirok elnevezés alatt igen külön
böző képződményeket foglalnak össze és mivel a diagnózis még nem tisz
tázott, korai lenne még azt kizárólag diagenézis útján a löszből levezetni. 
Pl. az Alföldön is beszélnek löszről, holott a löszt mint jellegzetesen, 
pleisztocén képződményt definiáljuk. A  talajgeológus és hegyvidéki geoló
gus lösze között különbség van. Ugyanígy vagyunk va sárga és vörös 
agyagokkal, melyek a löszöket elválasztják. Először a diagnózist kell tisz
tázni és azután külön a sztratigráfiai és a petrográfiai kérdést meg
oldani.*

* A  sztratigráfiai szinímeghatározás tekintetében legelőrehaladottabb a 
barlangi üledékek korbeosztása. Palaeomammalogusaink meghatározásaikkal ma 
már pontos rétegtani táblázatokat nyújtanak. A jövő kutatás fokozása, hogy 
barlangi lerakódások, a lösz, nyirok, futóhomok és terrasz-kavics lerakó

dások szintezését összhangba hozza.


