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A magyar szarmata szintezhetősége 

A Földtani Közlöny 101. k. 1971. 2 — 3. számában már beszámoltunk a tag
lalás lehetőségéről a molluszka és a Foraminiferida fauna alapján. Ez nemcsak 
a hazai szarmata szintezhetőségének problémáját oldotta meg, hanem egy
úttal lehetővé tette a dél-orosz (euxinusi) szarmatával történő korrelációt, 
valamint pontosan rögzíti szarmatánk helyét az előző területek miocén-plio-
cén rétegtanának skálájában. 

Szintezésünk az egyes molluszka és Foraminiferida fajok vertikális gyakori
sági eloszlásán alapszik. 

Ezen belül különösen jelentős annak a felismerése, hogy több molluszka és 
Foraminiferida faj kipusztul a szarmatán belül, vagyis csak az alsó részben 
találhatók, a felsőben nem. Ezek a fajok a legbiztosabban jelzik a szintet, még 
néhány példányban is, noha általában tömeges előfordulásúak: Abra reflexa, 
Mohrensternia-í, Cibicides lobatulus, Elphidhim reginum. Ezek mellett ritkán, 
de előfordulhat még a Loripes dentatus, Gardium praeplicatum, Ostrea gingen-
sis sarmatica, Psammobia labordei sarmatica, Calliostoma angulatum, G. gutten-
bergi, G. orbignyanum praeforme, Clavatula doderleini, Terebralia bidentata lig-
nitarum, Natica catena helicina, Mitrella scripta, Pholas hommairei. Kis számú 
előfordulásuk eddig még csak a szarmata alsó részében volt. Ezért feltételez
hetően ugyancsak szintjelzők. 

Minthogy említett fajok csak az alsó részben találhatók, a felsőre olyan fajok 
jellemzők, amelyek tovább éltek, általában az alsóban is megtalálhatók ugyan, 
de nagytömegű fellépésük a felső szintben van. (Tehát az alsó szintet egyes 
fajok pusztán a jelenlétükkel jelzik, a felső szintet pedig néhány faj nagy pél-
pányszámú előfordulása jellemzi az alsó szint alakjainak hiánya mellett.) 
gzek elsősorban az Ervilia és az Irus fajok. Nem tömeges fellépésük is inkább 
a felső szintet valószínűsíti, ha más ősmaradvány nincs mellettük. A követ
kező fajok nagy példányszámban nem találhatók ugyan, de megjelenésük a fel
ső szintet sejteti: Solen subfragilis, Gardium latisulcum, Calliostoma podolicum, 
Dorsanum duplicatum, Pirenella disjuncta, Gibbula picta. 

Szintezésünkben nem követjük a hazai irodalomban azt a gyakran használt 
kifejezést, amely egy-egy fajjal jellemez egy réteget vagy rétegeket, mert fél
reértést vagy kétséget okozna. így pl. ha az alsó szintet rissoás, a felső szintet 
pedig erviliás rétegeknek neveznénk el, akkor a két faj együttes előfordulása 
esetén nem tudnánk megítélni, hogy tulajdonképpen melyik rétegre gondol-
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junk. Ezáltal szintezésünk bizonytalan lenne. Ezt elkerülendő: nem alkalmaz
zuk a példaként felhozott megjelölési módot. Természetesen, ha tudatában 
vagyunk annak, hogy Rissoa csak az alsó szintben van, de ugyanott lehet 
Ervilia is, akkor semmi nehézség nem merülhet fel. Az említett elnevezés
módoknál az sem derül ki egyértelműen, hogy pusztán a jelenlét, vagy a nagy 
példányszám alapján neveztük el az illető réteget a bizonyos fajról (mert az 
alsó szintben a jellemző fajok esetében a példányszám nem döntő, míg a felső 
szintben csak ez a jellemző). 

A magyar szarmata alemeletei és ezek sztratitípusai 
A két szint alapján a hazai szarmata emeletet két részre, alsó és felső alemele-

tekre bontjuk. 
A két alemelet együttes jelenléte csak fúrásban található. A felszíni feltárá

sokban csak egyik tanulmányozható. Talán elsősorban éppen ez volt az oka 
annak, hogy az időbeli különbséget a faunában eddig nem érzékelték. 

Az alemeletek sztratitípusai: 

A) Az alsó alemelet sztratitípusául a Kozárd község melleti feltárást választ
juk, amely jelenlegi ismereteink szerint ennek a legjobb és legnagyobb feltárása. 
Faunagazdagsága, jó megtartása, a könnyű gyűjthetőség és a feltárás jó meg

közelíthetősége miatt jelöljük sztratitípusnak és az 
alemeletet pedig a község neve után kozárdi al-
emeletneh nevezzük el. 

L o c u s t y p i c u s : Kozárd község — Cser
hát-hegység északkeleti peremén — északi végé
nél, az Alsótoldra vivő út keleti oldalában vízmo
sás, amely mintegy 300 m hosszban, 3 — 4 m ma
gasságban tárja fel az alsó szint képződményeit 
(1. ábra). 

A képződmények márgás fáciest képviselnek. 
A rétegek enyhén dőlnek dél felé, a térszín dő

lésével megegyezően. 
T ö r t é n e t i m e g i s m e r é s . A terület föld

tani viszonyaival legbehatóbban ID. NOSZKY J. 
foglalkozott, de a feltárásról csak egy munkájában 
emlékezett meg (1912), anélkül, hogy faunaele
meket sorolt volna fel. BOKOR GY. (1941) a község 
közelében levő lelőhelyeket felsorolja ugyan, de 
ezt az árkot nem említi. így erről a feltárásról 
tulajdonképpen részletes irodalmi megemlékezés 
nincs is. 

L i t h o l ó g i a j e l l e m z é s . A fekvőkép
ződmények feltárva nincsenek, de a vízmosás szá
jától mintegy 15 m-re fúrást mélyítettek. E réteg
sor szerint a mélyebb fekvő tortonien (badenien) 
korú andezit. 
1. ábra. A kozárdi locus typicus helyszínrajza 
Fig. 1. Lageplan der locus typicus von Kozárd 
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A fedőképződmény talaj. A közelben levő egyéb feltárások szerint a fedő
ben homokos, meszes üledékek vannak, amelyek a faunaelemek alapján a felső 
alemeletet képviselik már. 

A vízmosás rétegsora alulról felfelé haladva: 

1. 90 cm vastag, finomcsillámos, darabosan széteső, szürkészöld márga. 
Faunameddő. 

2. 10 cm vastag, kissé homokos, erősen mállott, széteső, világos, sárgászöld 
márga. A fauna rossz megtartású. 1 dm 3 üledékben van: Abra reflexa 8 db, 
Cardium vindobonense 5, Mohrenstemia inflata 10, Acteocina lajonkaireana 3, 
Calliostoma orbignyanum gracilitestum 1. Az iszapolási maradék 1 cm3-ében: 
Elphidium 800 (E. hauerinum, aculeatum, reginum, advenum, rugosum, josephi-
num), Rotalia beccarii 90, Discorbis 15 (valmlata, obtusa), Nonion stelligerum 
60, Ostracoda 200 (Cyiheridea hungarica, Hemicytheria méhesi). 

3. 50 cm vastag, laza, világos sárgászöld márga. Finoman rétegzett. A réteg
lapokon gazdag fauna. A makrofaunaelemek 1 dm 3 anyagban: Cardium vindo
bonense 25, Abra. reflexa 40, Irus gregarius 1, Mohrenstemia inflata 120, M. 
angulafa 60, Acteocina lajonkaireana 20, Calliostoma papilla 2, С. guttenbergi 7, 
C. styriacum 4, Hydrobia stagnalis 3. Az iszapolási maradék 1 cm3-ében: Elphi
dium 930 (E. josephinum, aculeatum, macellum, reginum, fichtelianum,), 
Discorbis obtusa 250, Rotalia beccarii 60, Miliolina 130 (Triloculina lauta in
flata, Quinqueloculina pseudocostata), Nodophthalmidium sarmaticum 5, No
nion stelligerum 20, Ostracoda 140 (Hemicytheria méhesi, Cyamocytheridea sp., 
Loxoconcha sp.). 

4. 10 cm vastag, laza, homokos márga. Finoman rétegzett. A réteglapokon 
gazdag fauna. 1 dm 2 felületen: Abra reflexa 14, Musculus sarmaticus 1, Macira 
eichwaldi 1, Cardium vindobonense 7, Modiolus incrassatus 1, Mohrenstemia in
flata 40, Gibbula picta 1, Acteocina lajonkaireana 4, Pirenella mitralis 2, Cal
liostoma guttenbergi 4, Hydrobia stagnalis 5. Az iszapolási maradék 1 cm3-ben 
található: Elphidium 930 (E. macellum, hauerinum, aculeatum, flexuosum), 
Rotalia beccarii 400, Nonion stelligerum 70, Quinqueloculina costata 70, Ostracoda 
200 (Cyiheridea entzi, hungarica, Cyamocytheridea leptostigma foveolata, He
micytheria convexa, méhesi, Leptocythere egregia, cymbula, Loxoconcha méhesi), 
Acicularia conica sporangiumok. 

5. 50 cm vastag, horzsaköves, tufás, szürkésbarna márga. 1 dm 2 felületen 
8—10 db mogyorónagyságú és 30 — 40 db mm-es nagyságú horzsakő van. A 
fauna zömét főleg csigák alkotják, oly nagy egyedszámban, hogy az üledék 
csigalümasellának is felfogható. A kagylók rosszabb megtartásúak. 1 dm 3 

üledékben van: Abra reflexa 7, Cardium vindobonense 20, Ervilia podolica 1,, 
Musculus sarmaticus 3, Irus sp. iuv. 1, Mohrenstemia inflata, angulata 600, 
Gibbula picta 8, G. Hangulata 1, Hydrobia stagnalis suturata 10, H. frauenféldi 
26, Acteocina lajonkaireana 4. Az iszapolási maradék 1 cm3-ében van: Elphi
dium 560 (E. aculeatum, hauerinum, flexuosum), Rotalia beccarii 60, Miliolina 
320 (Quinqueloculina réussi virgata, subcarinata, seminula, Spiroloculina ok-
rojantzi), Articulina sp. 10, Discorbis obtusa 3, Ostracoda 90 (Cyiheridea hun
garica, Hemicytheria convexa, méhesi), Acicularia conica sporangiumok. 

6. 60 cm vastag, meszes homokkő horzsakővel. 1 dm 3 anyagban van: Abra 
reflexa 8, Cardium vindobonense 15, Mohrenstemia inflata 26, Pirenella sp. 18. 
A kőzet vékonycsiszolatának felületén 32 db. Miliolina, 13 Elphidium sp. 
található. 1 dm2 felületen 5 db mogyorónagyságú horzsakő van. 1 cm2 felületen 
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40 db biotitszemcse található. A kőzetet alkotó „homokszemcsék" vulkáni 
kitörés víztiszta kvarcszilánkjai. 

7. 25 cm vastag, homokos, horzsaköves, szürkéssárga márga. Rétegzetten. 
A homokos jelleg ugyancsak kvarcszilánkoktól származik. Kevés biotit. Apró 
horzsakövek. 1 dm 3 anyagban: Cardium vindobonense 24, Abra reflexa 17, 
Musculus sarmaticus 28, Mohrenstemia inflata 30, Acteocina lajonkaireana 8, 
Hydrobia stagnalis 26, Retusa truncatula 6, Pirenella mitralis 12. Az iszapolási 
maradék 1 cm3-ében: Elphidium 500 (E. aculeatum, josephinum, hauerinum, 
macellum), Rotalia beccarii 120, Ostracoda 190 (Cyiheridea hungarica, Cya
mocytheridea leptostigma foveolata, Leptocyihere egregia, Loxoconcha mülleri, 
Hemicytheria sp.). 

8. 40 cm vastag, szürkészöld márga. A fauna viszonylag jó megtartású, de 
a kőzetnyomás által hajszálrepedésekkel átjárt és a kőzet széttörésével a kagyló-
teknők is darabokra esnek. Lenyomatuk a kőzetben azonban láttatni engedi, 
hogy épen kerültek betemetődésre. 1 dm 3 anyagban van: Cardium vindobonense 
40, Abra reflexa 20, Musculus sarmaticus 10, Mohrenstemia' inflata 400, Callio
stoma styriacum Iß, C. papilla 5, Acteocina lajonkaireana 10, Retusa truncatula 
7. Az iszapolási maradék 1 cm3-ében: Elphidium 180 (E. macellum, aculeatum), 
Miliolina 250 (Quinqueloculina akneriana, longa, circularis, karreri, odessae, 
Triloculina inflata, Massilina secans), Discorbis obtusa 160, Rotalia beccarii 
10, Ostracoda 60) , Hemicytheria convexa, Leptocyihere cymbula, Cyiheridea sp.), 
Acicularia conica sporagiumok. 

P a l a e o b i o t o p . A rétegsor márgás jellegű,finomszemű üledék. Az ős
maradványok, elsősorban a kagylók, vékonyteknőjű alakok. Feltételezhetjük, 
hogy az üledékképződés — bár sekélyvizű — de a parttól távolabbi térségben 
történt. Azonban ez a parttól való távolság sem lehetett nagy, mert a rétegsor 
derekától felfelé az üledékben megtalálható az Acicularia conica nevű mészalga 
sporangiuma. E mészalga pedig a parti övezet lakója. Sporangiumai itt való
színűleg allochtonok, de messzire mégsem juthattak el a medence belsejébe. 
A Foraminiferida-í sorából az Articulina és a csigák közül a Calliostoma papilla 
kimondottan finomszemű üledékekben találhatók csak. Tehát életterük a 
csendes, nyugodtvízű környezet. Ugyancsak kevésbé mozgatott vízre utalnak 
a kagylók teknőinek irányítatlan elhelyezkedései is. A faunasűrűség szintén 
inkább azt jelzi, hogy az ősmaradványok valószínűleg eredeti élőhelyükön 
temetődtek be. Ez a mésziszap aljzatú, csendesvízű környezet különösen ked
vező lehetett az Abra reflexa számára, mert olyan példányaival is találkozha
tunk, amelyek kétszeres nagyságot is elérnek az átlagos nagysághoz viszonyít
va. Az egyes rétegalapokon jelentkező lümasella-jelleg — amely kétségtelenül 
összemosásra enged következtetni — kismértékű, fenékingadozással kapcso
latos emerzióra utalhat. A rétegsor derekán, az 5 — 7. réteg üledékanyaga vál
tozást jelent a vulkáni eredetű horzsakövekkel és kvarcszilánkokkal. E riolit-
horzsakövek vulkáni kitörést rögzítenek. Az irodalmi adatok szerint (ID. 
NOSZKY J. 1923) a Mátra-hegység déli részén (Lőrinci és Gyöngyössolymos 
környékén) rioliterupciók voltak a szarmata idején. Ha a horzsaköveket ezek
nek a kitöréseknek termékéül tekintjük, akkor az erupciók idejét a szarmata 
alsó alemeletébe helyezhetjük, mégpedig az 5 —7. réteg leülepedésének idejére. 
A 6. rétegben már a tevékenység gyengülését, majd a 7. rétegben az anyag
termelés megszűnését figyelhetjük meg. A 8. réteg teljesen vulkáni-törmelék 
mentes. A vulkáni működés 135 cm vastag rétegösszlet leülepedési idejéig 
tartott. Ez az üledékképződés lassú volt, a piroklasztikumok feltöltő jellege 
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ellenére is. Erre a nem éppen szegényes bentosz makro- és mikrofauna utal. 
Az aljzat élővilága az üledékképződéssel lépést tartott, nem temette be őket 
a hulló vulkáni tufa és az üledékkel képződő új aljzatot mindig benépesítették. 
A legszerényebb feltevéssel is több 1000 évre becsülhetjük a riolitvulkánok 
működését. A 4. rétegtől kezdve lassú sekélyesedést tételezhetünk fel. 

B) A felső alemelet sztratitípusának a Tinnye község melletti Sőreg domb
vonulat feltárását jelöljük, amely a hazai szarmata felső alemeletének egyik 
legjobb feltárása. Faunagazdagsága, jó megtartása és könnyű gyűjthetősége 
alapján a felső alemelet sztratitípusául választjuk és az alemeletet a Tinnye 
község után tinnyei alemeletnek nevezzük el. 

L o c u s t y p i c u s : a Sőreg nevű dombvonulaton kőfejtő, amely Tinnye 
községtől — Budapesttől nyugatra 30 km-re — nyugatra (Perbálra) vezető út 
délkeleti fordulópontjától (a falutól mintegy 500 m-re) nyugati irányban, 300 
m-re van (2. ábra). 

A lelőhely egy régi kőfejtő, amelyet csak egészen kis mértékben művelnek. 
A rétegek enyhén dőlnek kelet felé. A feltárás dőlésirányban kb. 30 m hosszú, 
míg csapásirányban 10 m és két szintes. 

A kőfejtő rétegei a meszes fáciest képviselik, ezen belül is a jellegzetes oolitos 
kifejlődést. 

T ö r t é n e t i m e g i s m e r é s . A terület földtani viszonyaival leg-
behatóbban HANTKEN M. foglalkozott (1859, 1865, 1866), aki részletesen tanul
mányozta a kőfejtő és a környék szarmata rétegsorait. (Abban az időben a kő
fejtő még kisebb és sekélyebb mélységű volt. í gy magyarázható, hogy HANT
KEN csak 5 réteget tudott megkülönböztetni.) A faunatartalom alapján réteg
csoportokat állapított meg, amelyeket emeletnek nevezett el. Megfigyelései 
nagyrészt helytállók ma is. Az egymásrakövetkeztetés sorrendjében alulról 
felfelé haladva: Rissoa emelet, Tapes emelet, Haplophragmium emelet és Ceri-
thium emelet. A Rissoa emelet jelenlegi nevezékünkben a szarmata alsó ál-
emeletét, míg a Tapes emelet a felső alemeletet képviseli. Utóbbiba tartozik 
még HANTKEN Haplophragmium és Cerithium emelete. A Haplophragmium 
emelet nem általános elterjedésű Magyarországon, míg a Cerithium emelet 

2. ábra. A tinnyei locus typicus helyszínrajza 
Fig. 2. Lageplan der locus typicus v o n Tinnye 
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csak fáciesnek minősül, nem szintálló. Hantkennek ez a taglalása nem ment 
át a gyakorlatba, noha részben helyes. 

A területtel HANTKEN után JASKÓ S. foglalkozott (1943) a legrészletesebben, 
de e lelőhelyet tüzetesen nem tanulmányozta. 

L i t h o l ó g i a i j e l l e m z é s . A fekvőképződmény a feltárásban nem 
ismert. A környéken lemélyített fúrások tanúsága szerint üledékfolytonossággal 
jön át a szarmata alsó alemeletéből, amelynek a fekvője pedig némelyik fúrás
ban tortonien (badenien), a fúrások legnagyobb részében azonban felsőoligocén. 

A kőbánya rétegeinek fedője 1 m vastag, áthalmozott oolitos mészkőből 
származik. Erre y2 m vastag termőtalaj települ. A mélyfúrásokban a szarmata 
felső alemelete felett üledékfolytonossággal a pannóniai rétegek következnek. 

A rétegsor alulról felfelé haladva: 
1. 40 cm vastag, finomoolitos-szövetü, sárgásfehér, laza mészkő. 1 cm2 felü

leten 408 db. oolitszemcse található. Az oolitok magját majdnem teljes mennyi
ségben Míliolina-k alkotják, így az üledék gyakorlatilag miliolinás mészkőnek 
nevezhető. A makrofauna-elemek domború oldalukkal felfelé helyezkednek el 
a kőzetben. A kőzet 1 dm3-ében a faunaelemek gyakorisága a következő: 
Cardium vindobonense 41 , Irus gregarius 6, Gibbula picta 8, Mactra eichwaldi 1, 
Dorsanum duplicatum 1. 

2. 30 cm vastag, finomoolitos-szövetű, sárgásfehér, laza mészkő. 1 cm2 felü
leten 840 db. oolitszemcse található. 44 szemesének Miliolina alkotja a magját. 
A makrofauna igen dús. 1 dm3-ben: Irus gregarius 93, Cardium vindobonense 
32, C. latisulcum 3, Mactra eichwaldi 1, Ervilia podolica 15, Gibbula picta 
10, Calliostoma poppelacki 4. Ez a réteg a legfaunadúsabb. Egy-egy rétegződés
menti felületet az ősmaradványok teljesen beborítanak. 

3. 16 cm vastag, világossárga, laza lümasellás mészkő. Az üledék anyaga 
gyengén fejlődött, cementálatlan oolitszemcsékből áll. 1 dm3-ben van: Irus 
gregarius 37, Cardium vindobonense 3, Ervilia podolica 65, Gibbula picta 3. Az 
iszapolási maradék 1 cm3-ében: Elphidium 1260 (E. hauerinum, flexuosum, 
lidoense), Nonion 540 (N. granosum, tuberculatum), Ostracoda 20 (Cymocy-
theridea sp., Loxoconcha sp.). 

4. 2 0 cm vastag, finomszövetű, sárgásfehér, oolitos mészkő. 1 dm 3 kőzeté
ben: Gardium vindobonense 60, C. latisulcum 10, Ervilia podolica 6, Irus grega
rius 5, Pirenella picta 5, Dorsanum duplicatum 1. 

5. 81 cm vastag, durva, fehéressárga, oolitos mészkő. Erősen feldolgozott 
váztöredékek. Ritka a teljes példány és az is rossz megtartású. Az anyag 
1 dm 3 -ében: Cardium vindobonense 67, Ervilia podolica 15, Mactra eichwaldi 1, 
Solen subfragilis 1. A kőzetfelület 1 cm2-ében 240 oolitszemcse található. Az ooli
tok magja részben szervetlen eredetű, részben pedig váztöredékekből áll. Kis 
mennyiségben Foraminiferidák alkotják, kevés Spirolina, mégkevesebb Elphi
dium. 

6. 134 cm vastag, durva, fehéressárga, oolitos mészkő. Helyenként a Pire
nella mitralis zsinórszerűen összehalmozott vázai, illetve csak üregei láthatók. 
1 dm3-ben: Cardium vindobonense 35, Modiolus incrassatus 10, Mactra eich
waldi 3, Ervilia podolica 40, Irus gregarius 9, Pirenella mitralis 40, Gibbula picta 
13. A kőzet cm2-nyi felületén 400 oolitszemcse található. Az oolitok magját 
túlnyomólag váztöredékek, valamint Spirolina austriaca (3) és kevés Miliolina 
alkotja. 

7a. 16 cm vastag, erősen meszes, zöld agyag. Makrofaunája fiatal példányok
ból áll. Irus gregarius 2, Gardium vindobonense 2, Ervilia podolica 2, Gibbula 



В о d a: A Magyarországi szarmata emelet rétegtana 255 

picta 1 található 1 dm3-ben. Az iszapolási maradék tele van a Pirenella picta 
vázainak töredékével, amelyek teljesen meg vannak őrölve. 1 cm 3 iszapolási 
maradék mikrofaunája: Elphidium 850 (E. minutum, lessonii, fichtelianum, 
listeri, hauerinum), Rotalia beccarii 4000, Nonion granosum 230, Ostracoda 20 
(Hemicytheria lőrentheyi, Cyiheridea sp.). 

7b. 15 cm vastag, zöldesbarna agyag és zöld meszes agyag váltakozása. 1 
dm 3 anyag makrofaunája: Ervilia podolica 7, Cardium vindobonense 2, C. la
tisulcum 1, Irus gregarius 1, Gibbula picta 5, Hydrobia hörnesi 2, Acmaea sp., 
Pirenella picta 500, de legnagyobbrészt juvenilis példányok, vagy csak a spira 
idősebb kanyarulatai. Az iszapolási maradék 1 cm3-ében: Elphidium 770, 
Rotalia beccarii 2200, Nonion 200. 

8. 33 cm vastag, finomszövetű, sárgásfehér, oolitos mészkő,helyenként 
durvaszemcséjű kifejlődésben. 1 dm3-ben: Cardium vindobonense 10, Mactra 
eichwaldi 3, Solen subfragilis 2, Pirenella mitralis 85. Mikrofauna: Miliolina-k 
és Spirolina austriaca, amelyből 1 cm2 felületen 4—5 található. 

9. 5 om vastag, laza, porló mészkő, illetve mésziszap. 1 dm3-ben; Irus gre
garius 23, Cardium vindobonense 30 (fiatal példányok), Solen subfragilis 2, 
Mactra eichwaldi 2, Gardium latisulcum 1, Dorsanum duplicatum 1. Az iszapolási 
maradék 1 cm3-ben: Elphidium hauerinum 35, Quinqueloculina akneriana 3, 
Hydroides pectinata 2, Ostracoda 6 (Leptocyihere egregia, Hemicytheridea sp.). 

10. 50 cm vastag, tömött szövetű, gyengén oolitos, szürkésfehér mészkő. 
1 dm3-ben: Gardium vindobonense 10, Irus gregarius 8, Modiolus incrassatus 
4, Pirenella picta lenyomat 80. A mikrofaunában növekszik az Elphidium és a 
Miliolina mennyisége. Spirolina austriaca 1 db. 1 cm 2 felületen. 

11. 10 cm laza kötésű, porló mészkő, mésziszap. A maradványok csak töre
dékek. 1 dm3-ben: Irus gregarius 6, Cardium vindobonense 2, Gibbula picta 
1. Az iszapolási maradék 1 cm3-ében: Elphidium hauerinum 115, Quinqueloculi
na hauerina 35, Nonion granosum 20, Ostracoda 10 (Cyamocytheridea leptostig-
ma, Hemicytheria convexa, Leptocyihere egregia). 

12. 20 cm vastag, laza mésziszap. 1 dm3-ben: Cardium vindobonense 7, Irus 
gregarius 5, Dorsanum duplicatum 1. Az iszapolási maradék 1 cm3-ében: Elphi
dium hauerinum 95, Nonion granosum 10, Triloculina inflata 15, Quinquelo
culina akneriana 5, Ostracoda 10 (Loxoconcha sp.). 

13. 70 cm vastag, gyengén oolitos, kötöttszövetű, durva mészkő. 1 dm 3 

kőzetben: Irus gregarius 5, Cardium vindobonense 30, Gibbula picta 4, Dorsanum 
duplicatum 1, Pirenella mitralis 1. A mikrofaunában a Miliolina-k uralkodnak. 

P a l a e o b i o t o p . A kőfejtő rétegei mind a lithologiai kifejlődést, mind 
a fauna ökológiai viszonyait tekintve sekély tengeri eredetűek. Ezen belül is 
partközeli üledékeknek minősülnek, szublitorális jelleggel, még abban az öv
ben, ahol a tipikusan parti jellegű ferderétegződés már nem fejlődhetett ki. 

A víz mozgatottságára utal az oolitos jelleg, amely állandó, függőleges irány
ban is mozgó vizet jelez. Az oolitok szemcsenagysága a durvahomoknak felel 
meg. Lineárisan mozgó víznél ez a nagyság 6 — 9 km/óra sebességet jelent. 
Minthogy a szemcsék lebegésben voltak a lesüllyedésig, a víz nem lehetett tiszta 
átlátszó. Az oolitok magját főleg a Foraminiferák alkotják. Életterük nem ez 
a környezet volt, mert a víz az aljzatról feldobva lebegtette őket. Fel kell téte
leznünk, hogy kissé mélyebb régiokból hozta fel őket az áramló és a part felé 
haladó víz. Tehát valószínűleg allochton elemek. Éppen a lebegés folytán 
maradhattak meg épségben. Az oolitszemcsék közt cementáló anyag alig van. 
Ez pedig arra enged következtetni, hogy a feltehetően meleg vízből kiváló 
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mész teljesen elhasználódott az oolitok növekedésére. A mészanyag utánpótlása 
könnyen elképzelhető a jelenleg is pár km-re levő dolomitpartokról. A kiváló 
mészpelyhek is csak fokozhatták a víz zavarosságát. Ebben a miliőben élt a 
makrofauna, durva homoknak megfelelő szilárd aljzaton. Gyakoriak a kettős 
teknők, amelyek a gyors beágyazódásra utalnak. A magános teknők a réteg
lapokon domború oldalukkal felfelé helyezkednek el, igazolva a víz áramlását. 
Nagy sűrűségük az üledékben csak utólagos összemosással magyarázható. A be
ágyazódás gyorsaságára utal, hogy a vázak általában igen jó megtartásúak. 
Egyes esetekben az eredeti szín is megmaradt (Musculus, Modiolus). Bár a 
makrofauna-elemek bizonyos fokú összeomlásról tanúskodnak, a biotop mégis 
gazdag lehetett. Túlnyomó többségben kagylók vannak. Az áramló víz való
színűleg nem kedvezett az epibentosz csigafaunának. 

Az agyagrétegek vizsgálata más üledékképződési és aljzatviszonyokról 
tanúskodik. A kevés makrofaunaelem azt jelentheti, hogy e rétegben meg
szűnt a víz összehalmozó tevékenysége és a molluszkák számaránya megfelelhet 
az autochton mennyiségi viszonyoknak. Az oolitképződés hirtelen megszűnése 
kisebb fokú elmélyülést és nyugodtabb vizet enged feltételezni. 

Az agyagréteg leülepedése után ismét elsekélyesedés történt, az oolitképző
dés újra megindult. 

A feltárás rétegeinek vizsgálata: sekély, jól átmozgatott, meleg tengervízi 
üledékképződésről tanúskodik. 

Az alemeletek viszonya az euxinusi típusú szarmata alemeleteihez 

Miután a hazai szarmata molluszka és Foraminiferida faunáját időrendi 
sorrendben szétválasztottuk, idősebb és fiatalabb csoportra, most már lehető
ség nyílt arra, hogy összevessük alemeleteinket az euxinusi szarmata két al-

Д magyarországi alemeletek, valamint a kelet-európai volhynien és bessarabien összehasonlítása 

Die Vergleichtmg die ungarischen Unterstufen und die ost-europäischen Volhynien und Bessarabien 

/. táblázat — Tabelle I. 
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A magyarországi és a kelet-európai szarmata korrelációja 

Korrelation des ungarischen und ost-europäischen Sarmats 

//. táblázat — Tabelle II 

Pannóniái-medence E uxinusi-medence 

Pliocén pannóniai 
emelet 

Pelsőpannóniai alemelet Cherzoni alemelet felső-pannóniai 
emelet 

Alsópannóniai alemelet 

szarmata 
Tinnyei alemelet 

Besszarábiai alemelet középső- szarmata miocén 

Miocén emelet 
Kozárdi alemelet Volhyniai alemelet alsó-

emeletével: a volhyniai és a besszarábiai alemelettel. Ezt az I. táblázat mu
tatja be. 

A feltüntetett fajok Magyarországon, a Szovjetunióban, valamint Bulgáriá
ban egyaránt megtalálhatók. Az összehasonlításban KOLESZNYIKOV (SZU) 
és KOJUMDZSIBVA (Bulgária) monográfiáit használtuk fel. 
A táblázat alapján két igen fontos megállapítást tehetünk: 

1. Szintezésünk helytálló voltát megerősíti az, hogy alsó és felső alemele-
tünk fajai időben az euxinusi szarmatában is szétválnak. 

2. Egyértelműen megállapítatjuk, hogy kozárdi alemeletünk a volhynien-
nel azonos, míg a tinnyei alemeletünk, a felső alemelet pedig a bessarabiennel. 
Tehát a magyarországi szarmatában a bessarabien jelenlétét nemcsak feltételez
hetjük, hanem bizonyítottnak kell vennünk. 

Mint látjuk, alemeleteink határai egybeesnek a volhynien és a bessarabien 
határával. 

Felvetődhet még a kérdés, hogy középsőszarmatánk teljes-e? A dél-orosz 
területeken a bessarabien végén Hipparion faunák lépnek fel, amelyek nálunk 
az alsó- és felsőpannóniai alemelet határán, a Congeria partschi-ungula caprae 
szintben jelennek meg KBETZOI M. (1961) szerint. Tehát a bessarabien aleme
let itt végződik, és felette kezdődik csak az euxinusi felsőszarmata, a chersonien 
(II. táblázat). 
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A magyarországi és a külföldi szarmata korrelációja 

Die Korrelation des ungarischen und ausländischen Sarmats 
/77. táblázat — Tabelle III. 
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Stratigraphie des Sarmats in Ungarn 
Dr. J. Boda 

Horizontierbarkeit des ungarischen Sarmats 

In den Heften 2 und 3 des Bandes loi der Földtani Közlöny (Zeitschrift der Ungari
schen Geologischen Gesellschaft) haben wir aufgrund der Mollusken- und Foraminiferi-
den-Fauna die Möglichkeiten für die stratigraphische Gliederung des Sarmats bereits 
besprochen. Das hat nicht nur das Problem der Horizontierbarkeit des ungarischen Sar
mats gelöst, sondern auch die Korrelation mit dem Sarmat von Süd-Russland (euxi-
nisch) ermöglicht. Dadurch wird die Position des Sarmats von Ungarn in dem strati-
graphischen Gliederungsschema des Milozäns und Pliozäns in den soeben erwähnten 
Gebieten genau festgelegt. 

Unsere Horizontierung beruht auf der vertikalen Häufigkeitsverteilung der einzelnen 
Mollusken- und Foraminiferiden-Arten. 

In diesem Zusammenhang ist die Erkenntnis, dass innerhalb des Sarmats mehrere 
Mollusken- und Foraminiferiden-Arten aussterben, d . h . dass sie nur im unteren Teil im 
Oberteil nicht mehr, vorhanden sind besonders wichtig. Diese Arten sind selbst dann 
die sichersten Leitfossilien dieses Horizontes, wenn sie nur in einigen Exemplaren vor
kommen, obwohl sie in der Regel massenhaft vorhanden sind: Abra reflexa, Vertreter von 
Mohrenstemia, Cibicides lobatulus, Elphidium reginum. Neben diesen können selten, aber 
trotzdem vorkommen: Loripes dentatus, Gardium praeplicatum, Ostrea gingensis sarmatica, 
Psammobia labordei sarmatica, Calliostoma angulatum, C. guttenbergi, C. orbignyanum 
praeforme, Clavatula doderleini, Terebralia bidentata lignitarum, Natica catena helicina, 
Mitrella scripta, Pholas hommairei. Ihr spärliches Vorkommen war bisher nur im unteren 
Teil des Sarmats bekannt. Daher sind es wahrscheinlich ebenfalls Leitfossilien. 

Da die erwähnten Arten nur im unteren Teil angetroffen werden können, sind für den 
Oberteil solche Arten charakteristisch, die weiterlebten, und die zwar im allgemeinen 
auch im unteren Teil vorhanden sind, doch ihr massenhaftes Auftreten auf den oberen 
Horizont entfällt. (Den unteren Horizont markieren einige Arten lediglich durch ihr 
Vorhandensein, den oberen Horizont charakterisiert dabei — neben dem Fehlen, der 
Formen des unteren Horizontes — die grosse Exemplarzahl einiger Arten.) Diese Arten 
gehören vor allem Ervilia und Irus an. Auch ihr nicht massenhaftes Vorkommen ver-
wahrscheinlicht eher das Vorliegen des oberen Horizontes, so sie von keinen anderen Fossi
lien begleitet sind. Die folgenden Arten sind zwar nicht in grosser Exemplarzahl vorhan
den, doch deutet ihr Aftreten das Vorliegen des oberen Horizontes an: Solen subfragilis, 
Cardium latisulcum, Calliostoma podolicum, Dorsanum duplicatum, Pirenella disjuncta, 
Gibbula picta. 

Unterstufen des ungarischen Sarmats und deren Stratotypen 
Aufgrund der beiden Horizonte gliedern wir die Sarmat-Stufe von Ungarn in zwei 

Teile: untere und obere Unterstufe. 
Das gemeinsame Vorhandensein der beiden Unterstufen lässt sich nur in Bohrungen 

beobachten. In Tagessaufschlüssen lässt sich nur die eine studieren. Vielleicht war gerade 
diese Tatsache der Grund, dass man den zeitlichen Unterschied in der Fauna bisher nicht 
erkannte. 

1. Strato typen der Unterstufen 
(Die ausführliche lithologische Charakterisierung, sowie die Analyse der Fauna und 

des Biotops wird im Band „Sarmatien" in deutscher Sprache durch die Arbeitsgruppe 
für Paratethys des Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy veröffentlicht.) 

A. Als Stratotyp der unteren Unterstufe wird von uns der Aufsehluss bei der Ortschaft 
Kozárd gewählt, der laut unserer gegenwärtigen Kenntnisse als der reichste und grösste 
Aufsehluss dieser Unterstufe zu betrachten ist. Wegen des Fossilreichtums, des guten 
Erhaltungszustandes und der leichten Sammelbarkeit der Fossilien sowie der guten Zu-
gängigkeit des Aufschlusses haben wir uns entschieden, diesen als Stratotyp zu wählen 
und die Unterstufe selbst nach dem Namen der Ortschaft hozardische Unterstufe (Kozar-
dien) zu nennen (Abb. 1). 

L o c u s t y p i c u s : A m Nordende der Ortschaft Kozárd — Nordosthang des Cserhát 
Gebirges — an der östlichen Seite der in Richtung Alsótold führenden Strasse : ein Wasser-
riss, der die Bildungen des unteren Horizontes in einer Länge von ca. 300 m und in 3 bis 
4 m Höhe ersehliesst. 

Die Schichten werden aus Tonmergel und sandigem Mergel aufgebaut. 
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Aufgrund der in der Nähe niedergebrachten Tiefbohrung besteht das tiefere Liegende 
aus tortonischem (Badenien) Andesit. 

Im Hangenden können sandige — kalkige Ablagerungen angetroffen werden was die 
benachbarten Tagesaufschlüsse beweisen. Diese vertreten schon die obere Unterstufe. 

Die Sedimente wurden in seichtem Stillwasser abgelagert. 
B. Als Stratotyp der oberen Unterstufe wird der Aufsehluss des Hügelzuges Sőreg in 

der Nähe von Tinnye gewählt, der einer der besten Ausbisse der oberen Unterstufe des 
ungarischen Sarmats ist. Aufgrund seines Fossilreichtums, seiner guten Erhaltung und 
leichten Sammelbarkeit bezeichnen wir diesen Ausbiss als den Stratotyp der oberen Unter
stufe und die Unterstufe selbst nennen wir Tinnye-Unterstufe (Tinnyeien) nach dem 
Namen der Ortschaft Tinnye. 

L o c u s t y p i c u s . Die Lokalität befindet sieh 300 m westlich (Abb. 2) von der 
SO-Krümmung der Strasse (500 m von Dorf), die von Tinnye (30 km von Budapest) 
westwärts führt. 

Der Fundort ist ein alter, kaum in Anspruch genommener Steinbruch. 
Die Schichten des Steinbruchs vertreten die kalkige Fazies, und zwar hauptsächlich 

die oolithische. Sie lagerten sich in einem seichten, in Brandung und Strömung begriffenen 
Wasser ab. 

Laut der in der Umgebung niedergebrachten Tiefbohrungen, geht das Liegende mit 
einer Sedimentationskontinuität in die untere Unterstufe des Sarmats über, deren Lie
gendes das Tortonien (Badenien) ist. 

Aufgrund der Schichtenfolge der Tiefbohrungen folgen im Hangenden die pliozänen 
(pannonischen) Ablagerungen mit einer Kontinuität der Sedimentation. 

Das Verhältnis der Unterstufen zu denjenigen des euxinischen Sarmats 

Nachdem wir die sarmatische Mollusken- und Foraminiferiden-Fauna von Ungarn 
in chronologischer Reihenfolge bereits in eine ältere und eine jüngere Gruppe getrennt 
haben, ergibt sich nun die Möglichkeit unsere Unterstufen mit den beiden euxinischen 
Unterstufen des Sarmats zu vergleichen: mit dem Volhynien und dem Bessarabien. Die 
ist in Tabelle I vorgelegt. 

Die angeführten Arten können sowohl in Ungarn, als auch in der UdSSR sowie in 
Bulgarien angetroffen werden. Bei der Vergleichung haben wir die Monographien von 
K O L E S C H N I K O V (UdSSR) und K O U M D G I E W A (Bulgarien) benutzt. 

Aufgrund der Tabelle können zwei sehr wichtige Schlüsse gezogen werden: 
1. Die Stichhaltigkeit unseres Horizontierungsschemas wird dadurch bekräftigt, dass 

die Arten unserer unteren und oberen Unterstufe sich zeitlich auch in dem euxinischen 
Sarmat trennen. 

2. Die Grenzen unserer Unterstufen fallen mit der Grenze des Volhyniens und Bessa
rabiens zusammen. 

3. Wir können eindeuting feststellen, dass unsere Kozárdien mit dem Volhynien iden
tisch ist, während die obere Unterstufe — unsere Tinnyeien — dem Bessarabien ent
spricht. Im ungarischen Sarmat können wir also das Vorhandensein des Bessarabiens 
nicht nur annehmen, sondern für bewiesen halten. 

Es könnte noch gefragt werden, ob unser mittleres Sarmat vollständig ist? In den 
Gebieten von Süd-Russland treten am Ende des Bessarabiens Hipparion-Faunen auf, die 
bei uns an der Grenze der unteren und oberen pannonischen Unterstufe — nach M . 
K R E T Z O I — im Congeria parischi — C. ungula caprae-Horizont erscheinen. Hier endet 
also die Unterstufe Bessarabien und darüber beginnt erst das euxinische Obersarmat, 
das Chersonien (Tabelle II ) . 

Wie wir sehen können, unterscheidet sich die Entwicklungsgeschichte unseres Karpa
tenbeckens von jener der westlichen, südlichen und östlichen Paratethys. Die Salzgehalt
abnahme des verhältnismässig geschlossenen sich innerhalb der Meeres vollzog sich viel 
schneller, als in den soeben erwähnten Gebieten. Demzufolge fand die Umwandlung der 
marinenbraekigen Biofazies in das limnobrackige, durch Limnocardien-Congerien-Mela-
nopsis charakterisierte Pliozän früher statt. Das ist eine geohistorische Tatsache. Da in 
den anderen Gebieten der Paratethys die miozäne Fauna weiterlebte, ist das Miozän 
unseres Karpatenbeckens unvoltständig. Es wäre daher unrichtig gewaltsam eine ein
heitliche Stratigraphie für die Bereiche der Paratethys anzuwenden. Wir können nur 
bestreben, ein mögliehst genaues Korrelationsbild in der geologischen Entwicklungs
geschichte der einzelnen Gebiete zu gewinnen. Die Korrelationen, welche diese zeitlichen 
Versätze nachweisen, widerspiegeln auch den Dynamismus der erdgeschichtlichen Ereig
nisse. 


