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DIE HELY ETISUHEN SCHICHTEN I)WR l'MGEBUNG VON
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Von: J. Noszky.

Közlönyünk múlt évfolyamában (1) H'orusitzky Ferenc
dr. az 1D27. évi általános (2) s az 11)33. év nyarán Pávai Yajna
F. dr-al együttesen oszküzölt, speciális tanulmányai alapján, szük-

ségesnek tartja Budapest környékén a Burdigalien tengeri, stb.

rétegsorozat megléteié mellett eredetileg elfoglalt álláspontját,

amely megfelel a régebbi, háború eltti geológiai közfelfogásunk

nak, leszögezni. Mégpedig az én 1926-i to) és 1929-i (4) munkámban
kifejtett, azon megállapítással szemben, hogy t. i. az Alsómiocén

rétegek a Galga és Kürtös völgytl nyugat felé, az Aquitánien fo-

lyamán ott bekövetkezett, eróziós — denudációs periódussal kap-

csolatos kiemelkedések miatt nincsenek meg számbuvehelbb, neve-

zetesen tengeri kifejldésben; mert a régebben ide vett alsó me-

diterrán képzdmények alsó tagjai még a Cattien rétegekhez sorol-

hatók, a magasabbak pedig a nagy Helvétien transgresszió képzd-
ményeihez tartoznak.

A nagy technikai és egyébb lehetségekkel: aknázásokkal.
túrásokkal rendelkez praktikus, stb. kutatások alapján szerzett

1 elvételi rdatek — ezek részletes geológiai eredményeit érdekldéssel
várjuk — és az idevágó irodalmi közlések analízise révén eszközölt

megállapításaira kötelességemnek tartom reflektálni. Már csak

azért is, mert a kontradiktórus eljárás mindig ösztönz hatással

szokott lenni nemcsak sz újabb szempontok felvetésére és megvi-
lágítására, hanem ami ezeknél is fontosabb: a tényleges új adatok
szerzésére való törekvésre. Az utóbbiak pedig a tudománynak akkor
is megmaradó pillérei, vagy legalább is építtéglái lesznek, ha már
a hozzáfzött következtetéseket régen túlszárnyalta az id. A túl-

szárnyalásnak természetesen az igazi természettudományoknál —
tárgyi szempontból csak örülni lehet, mert ez jelenti az elrehala-
dást. Ennélfogva örülnünk kell. hogy ezt az igazán érdekes és épen
nem elkoptatott, fontos témát szerznk nemcsak felvetette, hanem
nagy körültekintéssel és részletességgel oly hatásos érveket sora-

koztatott fel nézete, ill. megállapításai mellett, amelyekkel lénye-
gileg érdemes foglalkozni; még az ellenkez álláspontból is.

Mert én is kénytelen vagyok mindjárt, ab ovo leszögezni, hogy
Budapest-vidékén a Burdigalient még ezek után sem láthatom a
szóbauforgó rétegekben. Ellenkezleg, még felhozott új adataiban
is saját álláspontom megersítését kell látnom. Mindezeket az
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alábbiakban próbálom meg — magyar geológiai kutatásaink érdeké

ben — kissé részletesebben kifejteni, mégpedig hasonlóképen a

paleontológiái, stratigraphiai és paleogeographiai szempontok figye-

lembe vételével.

Mieltt azonban ezekre rátérnék, legyen szabad röviden kör-

vonalaznom, ill. elre bocsátanom egyet-mást; hogy t, i. bizonyos

szavak, ill. fogalmak használatának különböz voltából, ill. értel-

mezésébl származható félreértések kiküszöbölhetk legyenek és

így a divergentiák a szükséges minimumra legyenek leszoríthatok-

így, azt hiszem köztudomású, hogy a miocénra nézve, mely
épen hazai viszonyainkban oly nagy szerepet játszik és úgy föld-

történeti, mint stratigraphiai szempontból igen jól tagolható; ná-

lunk is, mint a külföldön, már ersen szknek bizonyult a régeb-

ben használt felosztási nomenclatura. T. i, az egyszer: alsóközép
s- ós fels-miocénra való tagolás: a megfelel helyi elnevezésekkel.

Helyette úgy a kevésbé elfogult franciák, pl. C o s s m a n n-P e y-

rot (5); mint a legtöbb, nagyobb körültekintést! német szakember,
pl- S eh affér (6), Wenz (7), Winkler (34), st bizonyos mér-
tékben Haug maga is (8) a fentieknek két-két emeletre való fel-

osztásával : Aquitanien-Burdigalien ; Helvetien-Tortonien ; Sa nna-
tien-Maeotien (?) dolgoznak. T. i. már csak praktikus szempontból
is nagyon nehézkes, zavarra könnyen alkalmat adó és furcsán
hangzó, mikor pl. a „Középs Miocén, alsó színtája alsó tagjának
fels szintjérl

44
stb. van szó. Ebbl, ha a fenti speciális elnevezések

alkalmazásával (esetünkben a Helvétiennel) legalább a felét ki tud-

juk küszöbölni a könnyen összekeverhet és így nehezen megért-
het szavaknak, ill. fogalmaknak, akkor is nagyon jól jártunk. Ter-

mészetesen, aki most már elfogadja a fenti felosztásiból a középs
részeket; a Helvétient és a Tortonient, az már — a következetesség-

elvénél fogva, köteles volna a többire is. Mert az, hogy bellük az
Aquitanien régebben a franciáknál fleg a fels oligocónnak, a

Cattiennek volt az elnevezése — és ehhez egyik-másik francia, vagy
franciá,skodó ember még ma is ragaszkodni próbál, az lényegében
csak a gusztus, ill. megszokás dolga. Cossmann-Peyrot fent

jelzett munkája azonban — épen a legklasszikusabb — oligocón-
miocén területrl; a Girondébl, a régi Aquitaniából az Aquitani
ént jelzett értelemben: az alsó miocén alsó szintéjaképen használja.

A fenti beosztást különben az alsó Miocénra nézve már Koch
Antalnak az erdélyi Harmadkorra vonatkozó, igazán klasszi-

kus munkája is elfogadta. (10)

A budapesti viszonyokra vonatkozólag 11 a 1 a v á tsn a k a

fenti elv alapján való kettéosztási kísérletét, (25. p.) (mely csonka is

volt és voltaképen csak a tétényi platóra vonatkozott) nem fogad-

hatták. el sem Lörenthey, sem Se ha farzik. Ennek azonban

az volt az oka, hogy voltaképen csak a budafoki kereszthegyi árok

faunisztikai viszonyait vette tekintetbe H'alaváts. Így aztán a

revíziót végzk, a hivatkozott faunákul és az ottani viszonyokat ele-
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mezve, tényleg nem is láthattak differenciát egy és ugyanazon soro-

zatnak apró tagocskáiban, ill. azok alsó és l'elsö kis részletében ész-

lelhet, igen kis i'ucies különbözségeket felmutató faunák, ill. In-

gok között. Annál is inkább, mert a lossilis fauna gazdagság — vagy

szegénység igazán nem lehet — a korra nézve jellemz vonás; hiszen

ezt nem egyszer csupán másodlagos fosszilizációs folyamat ténye-

zi hozzák létre.

A tétényi platón a megfelel, geológiáikig is alátámasztott ta-

golást és szétválasztást, ha más eredményt kihozólag is, F ö 1 d v á -

i i n a k kimerít és pontos munkája (11) végezte el; felosztván a régi

„Alsó Mediterránt.
14

a Peetunculus obovatusos Cattienhez szorosan

csatlakozó, átmeneti típusú oligo-miocén rétegekre és a megfelel

hatalmas diseordautia alapján, a rájuk transgressive települ Hel-

vétien rétegekre.

Azonkívül azt is számba kell venni, hogy a mi régebbi iro-

dalmunk az alsó és középs miocén (alsó és fels Mediterrán) hatá-

rára vonatkozólag a bécsi medenceheli faunisztikai, ill. íacies analó-

giákra támaszkodva, elég egyszer és plauzibilis álláspontot foglalt

el. T. i. Fels Mediterránnak csupán a Fels Tortonietn lajtamészk
komplexust s legfeljebb annak íacies aequivalenseit vette Budapest
környékén és a Börzsönyben; amellyel foglalkozhatott. Az összes

többi tagokat: tehát az alsó három emeletet egészen s még az alsó

Tortonient is félig (t. i. mikor a nagy ÉK-i Középhegységi andesit

riolit kitöréseket az Alsó- és Fels Mediterrán határára tették) az

alsó miocónba rakták le, amelynek rége!bl>en szokásos megneve-
zése — Fuchs eltt (12) — Burdigalien volt. (A közép-miocén pedig

Yimlohonicn.) Annak kifejtése, hogy Fuchs-nak rationális fel-

fogása ellen egyesek — épen az osztrákok közül, miért hadakoztak

annyira, messzire vinne most; elég az hozzá, hogy mint az ilyen

nomenelaturai vitáknál a gusztusok ebben a tekintetben sokáig

eltérk voltak és részben még ma is azok.

Ezekután rátérhetünk most már a kérdés lényegére, amelyben
legelször is Horusitz,ky kartárs által annyira perhorreszkált

Földvári féle (11. p. 41—49) budafoki „átmeneti oligo-miocén réte-

geket
41

uell szemügyre venni, amelyeket szerznk most jellegzetes

Burdigalien faunájának minsít. (Az említett másik két érteke-

zés megállapítását (1. p. 322), amelyben újabban is Burdigalienl

hoznak ki, — azt a régi, összevont értelemben véve, egy egészen kis

területre vonatkozó viszonyokból — nem tekinthetem másnak, mint
irányításból, ill. kényszerbl erednek, amelyet azt hiszem szerzik
se fognak teljes mértékben fenntartani, ha majd e tárgyról esetleg
— szabadabb lélegzettel írhatnak. Ez természetesen nem jelenti azt,

hogy a kis területekre vonatkozólag eszközölt, pontos megfigyelé-

sek, a szorgalmas begyjtések és lekiismeretes meghatározások ré-

vén készült részlet munkák nem nyújtanának megfelel szempon-

tokból igen becses adatokat — st ellenkezleg. Álláspontom mege-

rsítésére is, igen jól jöttek, pl. Mtajzon L. kartárs; Leányfalu
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környékérl való, gondos cs kimerít adatai (9.).

Föld v á rina k fent említett munkája, amely ha akkoriban

tekintetbe is vett bizonyos, régi faunisztikai megállapításokat s ha
kénytelen is volt némi formai engedményeket tenni bizonyos kon-

zervatív kényszernek — nemcsak pontos megfigyeléseivel és adata-

inak szinte exakt precizitásával kiváló; hanem geológiai értelme-

zései tekintetében is. Ö ugyanis észre veszi és ersen kidomborítja,

hogy a Pectunculus obovatus tartalmú, tehát tipikusnak elfoga-

dott Cattien pad felett következ — gazdag és nagy változatosságú

faunákkal s bennük isok u. n. miocén alakkal jellemzett szintecs-

kékben, a faciesviszonyok gyors és erteljes változásai következté-

ben ers faunafejldés és differenciálódás folyik le. Ez eredménye-
zett ott a küls alpesi osztrák medencében észlelt alakokhoz meg-
lehetsen hasonló formákat. De azt is észreveszi és megfelelen ki

is emeli, hogy ezek a szinteeskék concordáns településnek az alat-

tuk lev, „vitán felül álló“ Pectunculus obovatusos homokk kép-

zdménnyel. Az utóbbi pedig, mint már kifejtettem (3) csupán pár

m vastagságú, lencse érték szintecske, i 11. facies képzdmény — a

több száz méter vastagságot elér Cattien rétegösszletben. A felsbb
szintekbl kihozott faunáiban, amelyeket pedig a fleg miocénnal

foglalkozó munkák alapján lehetett neki elssorban meghatároznia
— s így már ezzel is ers miocén színezetet kellett azoknak kapni-
uk, én ellentétben Horusitzky kartárs „100%-os, Burdigalien

fauna megállapításával" úgy veszem ki, hogy bizony elég -ok, a

Cattienben is elforduló, jellemz alakot mutatott ki. így pl. a 46

ik oldalon, a kereszthegyi árok „kövületdús, 0.5 m-es, pados homok-
kövében" az Aeciuipecten praescabriusculus Font. mellett ott van
a Pectunculus obovatus, Pholadomya alpinu, Cardiutn Heeri, Cár
dium cingulutinn, Cytherea Pcyri-hi, Potamides plicatus . Fu?vs don-
ga tus, stb. Valamint a többiben, a speciális és pedig elég jelenté-

keny facicisváltozásoklhoz igazodó faunákban is akad elég olyan

forma, amelynek jelenléte jócskán levon a hangoztatott 100 % -hói."

Pl. a Pecten areuatus, melyet Kubacska (11. b. Földt. Közi. LY.

1925. i). 159.) oly jellemznek talált a Vác vidéki Cattien rétegekre.

Meg azután volt szerencsém már kiemelni (3. p. 331.), hogy
az eggenburgi medencének mélyebb szintjeit, a Horn Mohiakat a

legnagyobb áttekintést! osztrák összefoglalójuk: Hauer F., nem
átallotta az öligócénha helyezni. Még pedig csupán csak a kövüle

leseket véve számba, mert az alattuk lev terresztrikumokkal még
akkoriban nem nagyon foglalkoztak.

Hasonló fácies árnyalatokban kifejldött faunák vannak

azonkívül — több 100 m-t kitev nívókkal mélyebben, a Pecten

praescabriusculuisokkal tényleg és következetesen jellemzett. mo
dern órtelemlxm vett Burdigalien rétegek alatt, melyek pisiig

szintben is meglehetsen aequivalensek a tulajdonképeni eggenbur

gi homokkövekkel — a Zagyvn-1 polyvölgyi területeken a térrészt

rikus Aquitanien alatt, a legmagasabb Cattien padokban. De csak
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az ottani kavicsosabb faciesekben. Ellenben az agyagos (végi isza

pos) faciesekben a Polamides niargarituceus és jilicotus fejldnek ki

bségesen a hasonló nívókban; mint Kazár és Iliászé) egyes ]x»nt

jain jól észlelhetni (12. b. p. 85. ét> 3, p, 309:): Tehat mindezeknek

az oligocénhoz való csatolása, a miocén kép fauna jellegek dacára

is, eléggé indokolt.

Azután, ha a telogdi lloth Károly leírta (13), egri oli-

goeén faunát vesszük, ebben is. mint szerzjük ersen kiemeli

nagyon eltérbe nyomulnak már a miocénkin szerepl formák.

Továbbá ennek eoneordáns rétegsorában is a legmagasabb szintet

a Mythilus Aquitanicus tömeges elfordulása jellemzi, akárcsak

a bajor oligocén molasse felsbb rétegeit. (14) Hasonló a helyzet

Budafokon is, mint Földvári jelzi, hogy az egyik feltárás oligo-

cén miocén rétegeinek legfels szintjét a Mythilus Aquitoiúcus-

okkal megtömött homokköpadok alkotják: melyekre azután trans-

gressive települnek rá az ott túlnyomókig térrészt rikus Hclvétien

padok (11. p. 47., és p: 55:):

A budafoki faunákra tehát, amelyek mint elbb kifejtettem,

nagy hasonlóságot mutatnak a kelet nógrádi Aquitanien feküjében

lev egyes, kavicsosabb Cattien faciesek faunáival, (3. )>. 308.) is

ugyanaz áll. Természetesen a megfelel mértékben eltér fáciesei

nél fogva, eltérbb fauna társaságok alapján is. így nagyon igaza

volt F ö 1 d v á r i -uak, mikor a „nagyon nehezen definiálható oligo-

miocénba“ lielyezte ket. Ha azonban ez nehezen definiálhaté), — ak-

kor miért használják széltiben — például a Permo-Carbon nevet ?

Földvári azt is nyomatékosan kiemelte (11. p. 37.), hogy
Böckh Hugó is talált olyan alsó miocén jelleg, ill. kép anó-

miás homokokat Vercén és Gödön, amelyek fölött újból a brack
vizi oligocén, Cyrena seiiristriatás és Potom ides plicntusos, agya-

gos rétegei következtek.

Föld v á r i azon megállapítása tehát, hogy a budafoki kavi-

csos-homokos rétegek fels részének képzdése átmeihetett már az

alsó miocén korba is, nem állhat ellentétben a rétegeknek az oligo-

cénliez való szoros kapcsolódásával. Hiszen az oligoeénbl mioeénba
való átmenet a természetben, legialább az üledékképzdési vi zo-

nyokat és így faunákat illetleg, nem tételezhet fel, hogy minde-
nütt egyforma — naptári pontossággal: valami gyökeres, kataszt-

rofális változással következett volna lx/. Hasonlóképen a helyi fa-

ciesek, amelyek elssorban szoktak a szemünkbe tnni, ;em szok-

tak igazodni szigorú sablonokhoz a földön: sem pctrographiai, még
kevésbé paleontológiái tekintetben; hanem ellenkezleg a legna-

gyobb változatossággal. Mert az a bizonyos, Blanckenhorn
féle „princípium" (16), hogy minden új geológiai korszak, vagy
földtörténeti szakasz — transgresszióval kezddnék, ezer és ezer el-

lentmondást tartalmaz: már csak az aktualizmus elvénél fogva is.

Végül pedig Földvárinak még egy, nagyon fontos meg-
állapítását kell itt kiemelnem, melyet fenti fejtegetéseihez fzött:

hogy a Duna balparton található peetenes, stb. üledékeknél, ezek
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n budafoki miocénkép oligo-miocén rétegek jóval régibbek. Ezt pe-

dig (2), épen Horusitzky kartárs vizsgálataival kapcsolatban,

az ö lelhelyeinek a helyszínen való tényleges és pontos megfigye-
lést' révén tette volt.

így tehát az, hegy a tétényi plató rétegeinek egyes kövületei

— a hatvanas években az alsó miocén ti pusáid vett (de mikor ez

már ers revízióra szorult!) osztrák, küls alpesi medencének né-

hány formájával egyezést mutatnak; igazán nem dönthetik el azt,

hogy aequivalens, egykorú rétegek volnának is azokkal. Még ke-

vésbbé lehet a párhuzamosítást csupán egy-két kiválasztott, vezér-

kövületté megtett formára alapítani; különösen ha azok az egyik

helyen mint láttuk csak egy pár elszórt egyeddel szerepelnek, míg
a másik helyen millió számra vannak. Azonkívül pedig az illet

formák jellegeiben lehetnek és vannak is néminem különbségek,

amelyek legalább is valami megkülönböztethet szerény variációs

alak felállítását bízvást elbírhatnák; amelynek alapján a megté-

veszt papírforma hatása könnyen ki lett volna küszöbölhet.
Ezek után lássuk most már a kérdésnek paleontológiái és stra-

tigraphiai oldalát a magasabb: vagyis az általam Helvétiennek vett.

pestvidéki rétegekre vonatkozólag, melyek itt elssorban jönnek

tekintetbe. Mert az elbbi mélyebb, a tipikus Cattiennel összefügg
szinteket gyakorlatilag, pl. a térképezésnél — az ember ha legtöbb-

ször kénytelen is az oligoeénhez csatolni; de elméletileg semmi
akadálya sincs, hogy már a miocén legaljára tegye; akár pedig az

átmeneti csoportba.

Az idevágó kérdés lényege abban áll, hogy az Aequipecten

praescabriusculus Font. kagylónak lehet-e nagyobb, azaz vezér-

köviilet jelentséget tulajdonítani a többi között. Erre a kérdésre

nézve vegyük el a hivatkozott Topp lile r féle Fossilium Catalo-

gus megfelel helyét (17. p. 171.). Ebben a felsorolt 1) hely, ill. vi-

dékbl (amelyek terjedelme ugyan legfeljebb 1

—

2% -át teszi ki a

„világnak", ill. pontosabban — a föld felszín szárazulatának) Ma-
gyarország, mint bizonyítandó dolog természetesen — logice — nem
lehet egyúttal bizonyíték is. Egyptomhoz maga Tcppner is jónak

látta odatenni a kérdjelet; vagyis ezt sem lehet számításba venni.

Olaszországból pedig Sacco-nak idézett munkájában — nem mint

sffektíve szerepl, olaszországi kövület a P. praescabriuscuíus, ha-

nem csak az Aequipeetenek törzsfajának egyik „ágacskája". Minél-

fogva a fenti „kis" világocska is már jó háromnegyed részével meg-

fogyatkozik.

Ehhez járul még az, hogyha egy kicsit tovább nézünk Tép p-

ner következ két lapjára s ott azt látjuk, hogy a hivatkozott spa-

nyolországi és algíri elfordulásoknál „jó vezérkövület kénk" mel-

lett, már nem elegendk a varietáisok sem, hanem subvairietásukat

kellett felállítani. Vagyis a Rlmne medenceibeli viszonyokkal hely-

zetüknél fogva nem csak közelálló, hanem hajdani direkt összefüg-

gést is megenged területeken ez a nagy variatio alaposan meg-
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gyengítette a faj értékelését. Ha pedig ehhez még hozzá vesszük

azt, hogy a Klione medence tszomszédságáhan , a bordeauxi-ban,

a legpontosabban átkutatott és faunisztikailag is legszebben leidol-

gozott „lovas classicusában" a miocénnek — a szóbanforgó fajt

észre se vették; akkor igazán ersen megrendülhet bizalmunk világ-

raszó 1ó jelentségéiben.

Fon t a íme.s Rhone medencebeli stratigraphiai, stb. tanulmá-

nyai a múlt század nyolcvanas éveiben folytak le, minélfogva már
több mint félszázados, tisztes múltra tekintenek vissza. Tehát ha

következtetései korának színvonalán állottak is, ma már ers revízi-

óra szorulhatnak. Különben is a terület kicsiségénél fogva csak

részlet kutatás számba mennek. Hogy szóbanforgó faja n o4 n ár

az ottani fels Burdigaliennek vet.t„mészmárgn molassenek“ jellem-

z kövületét képezi, abból messzemen következtetéseket az általá-

nosabb stratigraphiára csak akkor lehetne vonni, ha a fenti réte-

geket, valaki modern alapon: az összefüggéseket kimutató szinte-

zéssel — a Burdigaliennek, mint alsó miocénnak a megfelel alsó

vagy fels szintájba is beosztaná és azután az aequivalens szinte-

ket n egfolel összefüggésben következetesen, de seirmiesetre sem
500 km-es hézagooskákkal, tényleges stratigrnphiai alapon, nem
pedig csupán faunisztikai „megközelítésekkel44 kimutatná és bennük
a fajnak speciális elterjedését következetesen észlelné. Ez volna a

kétségbevonhatatlan paleontológiái és stratigrnphiai egyezés. Már
pedig a meglev adatok épen nem a fenti esel mellett szólnak.

T épp neír különben egyszer irodalmi összeállítást adott, mert
mást nem is adhatott; legkevésbbé azonban stratigrnphiai revíziót.

Így tehát a régi iskola ilyesféle, — vezérköviiletes megállapí-

tásai, ill. következtetései nagyon ers ellenrzésekre szorulnak, mert

különben veszedelmes tévútakra vezethetnek; különösen pedig a

Harmadkodban, és kivált az ilyen tömegesen él s így ersen variáló

fajoknál. Hiszen pl. a régi schlier vezérkövületek legnagyobb ré-

szérl kiderült, hogy az alsó- vagy középs oligocéntl kezdve
egészen a fels plioeénig a megfelel faciesekben hasonló formák-
ban jönnek el.

Az ausztriai, ill. eggenburgi elfordulásban á S eh affér-
tól lerajzolt vaskos alakok (9. XVI. T.) n eglehetsen eltérnek

Böekh Hugó leábrázolta magyarországi formáktól (15. II. T.).

St ebben maga Horusitzky íkartárs is nagyon helyesen meg-
jegyzi munkájának 325. lapján a mogyoródi formákra vonatkozólag,

liogy ezek „kisebb, finomabb díszítés változatok, amelyek még a
közeli Fót-Csomádiaktól is elütnek

4
'. Vagyis az identifikálás már

ezért is észrevehet nehézséget okoz, még az ilyen kicsi területen
is; hát még világszerte!

A fenti kérdésnek megvilágítására még — hazai vidékeink
két ersen számbaveend tényét — tartom szükségesnek felihozni a

Pecten praescabrhtscvlusokra vonatkozólag. így a salgótarjáni me-
dencében, ahol a széntelepek felett — a megfelel, modern értelem-
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ben vett Burdigalien nívójában, nagy elterjedésiben Ny. felé a

Kürtös, Feketevíz és Galga völgyei által határolt vonalig K. felé

pedig az Eger—Sajóvölgybe áthúzódókig is — tényleg van egy ha-

talmas, összefügg pectenes homokkszint. Ez a mai felfogásunk

szerint, természetesen ilyennél végeredményben többnyire csak meg-

közelítésrl lehet szó, legjobban megegyezik az ©ggenburgi homok-
k szintjével. Fedjében van ugyanis a, mai felfogásunk szerint már
Helvétienbe sorozott, 3—500 m vastagságot is elér, schlierfaciesben

kifejldött, echinoideá®, homokos márgakomplexus. Továbbá a

szorosabban vett salgótarjáni területeken (ezektl — meg kell je-

gyeznem, hogy a Galgavölgy elég messze van; jó 70—80 km-re lég-

vonalban) belyenkint elég bven vannak az idevágó irodalmi ada-

tok szerint Pedert praescabriusculusoknak minsíthet, jellegzete-

sebb féleségek is e fajból. Miég pedig nem az eggenburgi, zömök vas-

kos alakok, hanem a normálisabb, ill. filigránabb formák. Meg
vannak azonkívül a fajnak tbbé-kevésbé elüt varietásai; továbbá
pedig más, eltér Pederi formák, ill. fajok is. Ellenben a Sajó, ill.

Egervölgyben a megfelel nívóban, mint S ehró tér kimutatta,

(18. p. 15.) a Pederi praescabrhisculus Font., faj tulajdonképen

nincsen is is meg, hanem csupán a Pederi opercularisnak egy általa

„Bükkiánn rúnak“ elnevezett, új varietáisa. Vagyis ennélfogva szer-

znknek idevágó állítása, (1. p. 32G.) ill. a ráépített következtetések

ersen rekt i f ikálandók

.

Mindenesetre a P. praescahriusoulus probléma, úgy paleon-

tológiái, mint stratiigiráphiai tekintetben nagyon érdekes eredmé-

nyeket hozhatna, ha valaki tényleg és valósággal, vagyis nem csu-

pán a jobb-roszabb irodalmi leírásokon vagy ábrázolásokon, hanem
tényleges példányokon csinálna róluk egy megfelel, objektív re-

víziót. Szerznk éppen Franciaországi személyes kapcsolatai révén

talán tudna szerezni ilyeneket Fontannes Rlione vidéki tipikus

példányaiból — kiindulási alapul; meg egyéb Földközi-tenger mel-

lékiekett iis. így a könnyen rendelkezésre álló hazaiakkal pontosan

egybevetve — a legjobban el tudná végezni ezt a munkát: amivel

nagy szolgálatot tenne az egyetemes geológiának és a paleontoló-

giának is.

Egyébként hátha Fontannes is, — ami nagyon valószín
akkoriban még a Burdigalient, összevont értelemben, egész a lajta-

mészk szintjéig kiterjesztve vette, mint az nálunk is szokásban

volt; akkor szintje ma volta képen — a I fel vetiént jelzi!?!

Itt kell felemlítenem azt is, ami úgylátszik, mint kisebb és

eldugottabb adat elkerülte Ilorusitzky figyelmét, hogy Böekli

Hugó nagymarosi munkájában lerajzolt (15. II. T. 3d. ábra.) rétfalui

(Sopron megye) Pecten prai scabriuisculus Font. példány legfeljebb

a Helvetienbl szármaizhatott, ha ugyan nem a Tortonionlkíl. Tehát
már ez is egy ersen elüt adat a P. pruescabriuscuiusnnk csupán

az alsó miocénra való iszo rí tk ozása ellen.

S eh r éter az Eger-Sajóvölgy miocénjének stratigraphiai
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beosztásában (18. p. 13—15.), amelynek ha nem is minden részleté-

vel érthetek egyet, mint azt munkámban kifejtettem (3. II. p. 161—

1G2.), de bizonyos, súlyos nézpontok alapul vétele, ill. keresztül-

vitele nem vitatható el tle — a Helvetient közvetlenül az alsó pla-

gioklász-riolittufa után, a szóntelepes csoporttal k ,lzdi. Ide sorozza

a széntelepeken és közti rétegeiken kívül a Cordinmos, Pectencs és

(ipokíis (sehlieres) csoportokat Vagyis a salgótarjáni szint beosztás-

hoz viszonyítva, jó 200 m-rel elbb kezdi már a Helvetient. Ez pedig

a szóbanforgó, Duna balparti rétegekhez viszonyítva, kl>. két egész

emeletnyi differenciát jelent.

A fóti Somlyó homokbányájának, stb. faunájára vonatkozó

lag pedig — sokkal lényegesebb Strausz L. (lí). p. 213) az a,

konkrét megfigyelésen alapuló megállapítása, hogy a homokbányái
és a felette lev rétegek faunája között nincsen lényegesebb eltérés;

mint az, hogy 1925-ben, ill. eltte pár évvel, mikor ez a munkája
elkészült, még a szokásos módon vett Burdigalienbe tette a faunát.

Mert ha ez a faunisztikai egyezés is fenn áll, akkor a concordans

településbl kifolyólag, — amit is és V o g 1 is kiemelnek — a

briozoás betelepüléseket is tartalmazó, peetenekben elég gazdag fóti

kavicsos homok — stratigraphiailag nem választható el a hegytetn
észlelhet, ú. n. tipikus briozoás mészkpadoktól. És tényleg úgy
is van ez, mert a kis, megsuvadt eldomb fels részében (a kavics-

homokgödör ennek ÉNy-i aljában van) már briozoásmészk kép-

zdményeket találunk, amelyek fokozatosan mennek át a tetn ész-

lelhet, ú. n. tipikus mészkpadokba; régi búváraink „alsó lajta-

mészkövébe“.

A fóti Somlyón különben is, már egészen közel a fels, pados

briozoás mészk nívójához (melyben ritkán ugyan, de szintén meg-

találni a Pecten praescabriitsculuskra. emlékeztet formákat, ha
töredékekben is) vannak olyan laza, agyagosabb meszes homokkép-

zdmények is — fáciesváltozatként — a fenti kis eldombtól dél-

keletre a szlk közt felhúzódó árokf déli vízmosásaiban feltárva,

ahol a kimállott Aequipecten töredékek milliói közt P. pruescobri-

usculus is akad elég bven. Ebben azután bven gyjthetk a tet-

rl idézett (3. p.) apró Eehinoidák; a Fibuláriák, azonkívül pedig az

Astropectenek párkánylemezei, a nagy, 12—15 nmi-es Nodosáriák,

Amphisteginák, Bvachiopodák, egy egész csomó faj kisebb termet
Briozoa, Serpula, egyszóval a megfelel facies, haazi magas Hel-

vétienbl és Tortonienbl ismeretes formák.

A „Burdigálien pectenje“ tehát itt is felhúzódott a vitán felül

álló Helvetienbe.

Ami most már a Pecten subbenedictus Font. fajt illeti, mely
olyan — segédvezérkövület volna, s melyet Hor usitzky a eso-

mádi Hátulsó-hegy orrán mélyesztett 4-es aknában talált meg (de

csak egy helyen, mert Strausz és Vogl, akiknek faunalistáira

hivatkozik, nem említik a fóti homokbányából) erre nézve Tepp-
ner faunakatalógusából is ellentmondás olvasható ki. Ugyanis ott
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(17. p. 258.) a P. subbenedictus elterjedésére az „Untermiocén, Mittel-

miocén, Obermioeén és Mittelplioeén ('?)“ szerepelnek. Vagyis ez —
ersítés helyett ellenkezleg — legyöngítené a P. praescabriusculus-

nak alsómiocénbeli kizárólagos jellemz voltát; ha ugyan azt már,
az iménti közvetlen bizonyítékok úgyis le nem rontották volna. A
másik, u. n. kizárólagosan jellemz faj: a Cidaris avenionensis
l)esm. pedig szintén megtalálható jóval feljebb is, mint az alsó
miocén rétegek. Hiszen pl. hazánkból Vadász több fels Tortonien
lajtamészk elfordulásból (Kemence, Ribice) említi, a külföldön pe-

dig f elterjedési szintjének a Helvetient találta (20. p. Sí).)

A pestkörnyéki miocén szelvénynek a Salgótarján vidéki mio-
cénnel való párhuzamosításának kérdésénél legelször is le kell szö-

geznem azt, amit már annak idején részletesen kifejtettem (4.),

hogy az ottani Helvetien sclilierek nem mutatnak fiaciesbeli egye-
zé.-t a Budapest-v ielékiekkel. Márpedig a Salgótarján-vidéki miocént,

mint kiváló teljesség rétegsorozatokkal bíró kifejldést, ame-
lyekben jellegzetes tengeri és terresztrikus rétegek és elvitnthatat-

lanul izoehrouikus, vulkáni vezérszintek is vannak; t. i. az alsó ri-

olittufa (3. II. p. 171.) és a nagy alsó Tortonien riolit-andesit kitörés

hatalmas takarói (3. II. 188—192.), amiket nem találni sem a bécsi

medencében, sem a franciákban — elssorban kell számításba venni.

Annál is inkább, mert rétegeinek a méretei és azoknak megfelel
változásai, átmenetei, a bányamveletek alapos feltárásai révén és

egyébként is — kitn szelvényekben észlelhetk; így tehát minden
Magyar Közóphegység-i miocén stratigraphiájára nézve alapvet
fontosságúak. Különösen, ha hozzájuk vesszük a Sajó, i 11. Kge ‘völ-

gyieket még, ahol az alsó Aquitanien terresztrikuma helyett is

tengeri kifejldés jelentkezik még: tengeri faunák vannak a fekii-

kavicsokban és az alsó riolittufákban. így tehát, ha mindezek össze-

függését és átmeneteit végig követjük a Mátra, Cserhát, Osztrovszki

és Börzsöny bázisán, amelyek vulkáni takarói jó védpajzsai voltak

az erózió pusztításai ellenében a miocén rétegeknek, és ha látjuk

az aequivalons rétegeknek a megváltozó faciesviszonyok következ-

tében létrejött ers eltéréseit, amelyek természetesen a faunában is

jelentkeznek (már t. i. ahol megfelel, jobban megmaradt kövületek

is elkerülnek); akkor ezekbl az összefüggésekbl szintén kénytelen

az ember valamire következtetni. Még pedig minden esetre inkább

mint egyes, önkényesen kiválogatott fauna elemekbl, amelyeknek

igazán nem lehet mar a harmadkorban — juraszintekbeli „Leitmu-

schcl“ értékeket tulajdonítani. Annál inkább, meit a juránál is.

mihelyt a fácies megváltozik, vagy ha más tájakat veszünk figye-

lembe, — nem csupán a sváb jurát, vagy az alpesit, — az egész régi,

jó, kényelmes geológiai varázsvessz pozdorjává törik össze.

Ami most már a tényleges strntigraphiai összefüggést illeti,

ami a kérdésnél számbajöhet, ez a következ:
A (ialgavülgv középs részén, Ácsától kezddleg a sehlieres

márgás képzdmények fedjében jelenik n cg az a bizonyos briozoás
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inés 'köszint. amelynek fedje a (serhat, Mátra es Szentendrei hegy-

ség hatalmas össze fiit.'gö riolit-andcsit vulkáni takarnj ibol all. A

hriozoás mészk nagy elterjedésénél és jellegzetes kitejldeenol,

me;.; helyzeténél fogva — helyi szintnek bizony hcillik minden el-

lenkez vélemény dac-ára is (1. i>. 324.). A schlierek pedig közvetlen

összefüggésben állanak a herencsenyi és kiskéri Aciuitauien szén te-

lepes csoportnak a peetenes Burdigalien fedi, sth. révén, ill. köz-

vetítésükkel a Cserhát alatt a salgótarjáni széntelepek magasaid)

fedjében lev, izopikns é.> aequivalens rétegsoroz ittál.

A hriozoás mészk a Galgavölgybl átmegy 1) és DNy tele

(st foszlányokban Cattien homokk kemplexu-on Ny felé is ész-

lelni) a Dunáig, st azon is túl: Pilisvörösvár (Garancshegy I,

Pomáz (Metsselia-Köhegy ) ,
Szentendre-Leányfalu vidékére. ^Minde-

nütt a nagy kitörés közvetlen feküjét alkotva s a keleten oly hatal-

mas vastagságú schlier fölött megjelenve tehát egy kitünen fixi-

rozott szintet alkot. Nyomai megvannak Földvári, ill. Löre-n-

tliey szerint (11. p. 50.) a tétényi platón is.

A hriozoás mészk alatt, a Galgavölgyben egy legalább 100

150 m vastagságú, sclilieres márga rétegsorozat van, amelyet semmi-

kép sem lehet elválasztani a vele közvetlen összefüggésben álló, ke-

leti nagy Helvetien schlier-sorozatoktól. A galgavölgyi Helvetien

sehliertlk pedig közvetlenül a Cattien rétegekre települnek, mert az

utolsó Burdigalien homokkrétegek Kiskér vidékénél tovább nem
nyomozhatok. Csupán a terresztrikus Aquitanien kavics és alatta a

Cattienek eróziós mélyedéseibe települt, bicskei tipusú szénlencsék

hatolnak még tovább nyugat felé a mélyebb miocén származékok bál.

A hriozoás mészkszint, vagyis a legfels Helvetien, mert fe-

lette már közvetlenül az alsó Tortonien eruptivus takarói követ-

keznek, tehát itt sem egyedül képviseli a Helvetient. Ellenkezleg

annak csupán egy kicsiny — éspedig a sekélyebb tengeri kifejldés-

bl következtetve idben is jóval kisebb tagja, mint az alatta lev,

nagy vastagságú és mélyebb neritikus jellegénél fogva jóval las-

súbb szedimentációra valló , tehát hosszabb idt igényl, márgás
homokos képzdmény; amely kelet felé a Zagyva-völgyben 400 ln-

nél is nagyobb vastagságokat ér el. Hasonlóképen vastag a mélyebb

schlier s fejldéseben is nagy változatosságé, az Egervülgyben (IS.

p. 15—Ki.).

Nyugat felé a Galgavölgytl tehát bizonyos, de semmikép
sem olyan ers — mint szerznk feltételezi — redukció észlelhet

a Helvetien rétegek kifejldésében; úgy itt, l)Ny-on, n int fenn-

ÉNy-on, az Oszt rovsaki-hegység alján (4. p. 106 ). Csak tovább Ny-
ra a Börzsöny és Szentendre-Visegrád-i hegység keleti bázisának

egyes szakaszain ersödik meg a reductio annyira, hogy még to-

vább nyugatra, Esztergom, Szob és Helembánál, ahol az andesitek-

uek már követ lenül az oligocónre való települését látjuk, teljessé

is lesz. Vagyis oda már a Helvetien transgressio nem jutott el.
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Csapásban természetesen, mint a Drógely-vidéki viszonyok,

továbbá az Újpest Rákospalota és Kbánya-vidékiek mutatják, a

transgrlessió mérete az üledékképzdési viszonyok, tengermélység

stb. tekintetében szintén elég változatos volt, miért is a gyorsabban

slyed, ersebb szedimentációjú részeken itt is tekintélyes vastag-

ságú rétegsorozatokat találunk. Mégpedig az erteljes nívódifferen-

ciáklioz képest nagy változatosságban; különösen pedig a transgres-

sió kezd rétegeiben.

Ácsától délnyugat felé követve a viszonyokat, azt látjuk, hogy

a. briozoás mészkövek és a Cattien rétegek között lev képzdmé-
nyek, amelyek a facieskülönbségek szerint természetesen meglehe-

tsen eltérék, hol schlieres agyagos márgák, hol schlierekkel vál-

takozó, kavicsos-homokos képzdmények, hol pedig tisztán homo-

kos, esetleg c: ak kavicsos képzdmények — már a bázison is. így pl.

Vácbottyánnál, ahol az ottani kavicsbányában a viszonyokat sok-

kal jobban látni, mint a Hollós-féle, szlvel borított Csrög-hegvi

sapkán (21. p. 207). A fenti összefüggések alapján mindezek most

már csík nagyobb joggal sorozhatok bele a Kisújfalu-Csomád-Fót-

Moigyoród-i pectenes homokkal együtt a Helveitienbe, mint a Bur-

digalienbe, amely utóbbinak jellegzetes és pontosan meghatározható
nívójú fedvel és fekvvel bíró szintjei nem jutottak tovább a nyu-

gati Cserhát aljánál. Hiszen Becskénél, északon pedig az Osztrov-

szki alján, Csábnál már teljesen nyomuk vész. Ellenben úgy a Cat-

tien, mint a Helvétien még messze) nyugat felé nyomozható. Ez a

szóbanforgó stratigraphia lényege területünkre vonatkozólag.

A többször apostrophált, Vác-Ver ce-v idék i viszonyokra vo-

natkozólag a legutóbbi években eszközölt, részletes vizsgálataim

alapján, abban a helyzetben vagyok, hogy pozitív részletes szelvé-

nyekben és összefüggésben észlelhettem az ottani viszonyokat. Itt

a Cattien jellegzetes padjai fölött, — helyenkinti vékonyabb, terro'-zt-

rikus, kövületnélküli agyagos, stb. betelepülések után, ersen kavi-

csos és homokos, 1 itorál is képzdmények jelennek meg; kb. 30 m
vastagságban. Ennek magasabb szintjeiben lépnek fel helyenkint

a. pectenes padok, ill. lencsék . Ezekben tényleg akadnak, ha nem
is olyan bven, mint a fóti árokf Helvétienjóben, vagy Mogyoró-
don, stb. — egyéb pecten fajokon kívül, P. proescabriusculusok is.

A pectendús padok fölött concordans településsel meszes márga kö-

vetkezik; rajta pedig márgás — agyagos schlieres képzdmények,
mint a szendehelyi országút bevágásaiban jól látni, kb. 10 m vas-

tagságban. Feljebb pedig már az andesittakaró foszlányai, mara-
dékai következnek. A pectenes padok fölött lev márgás képzd-
ményben nagy bségben találni, éppen úgy mint Püspökhatvanban,
vagy a mogyoródi Csíkvölgyben, a kisebb-nagyobb Brach'u.porfákat.
Az itteni miocén képzdmény tehát, amely nem több, mint 40 mé-
ter vastagságú, igazán egységes Helvótiennck tekinthet c-upán;
ha természetesen megfelel változásokat, átmeneteket mutat is. A
pectenes kifejldés különben e vidéken ersen korlátozott. Ügy DNy
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felé, mint pe<liíí É-nnk, a Katalinpuszta körül, helyette már c.öllá-

mos, sárgás-zöldes agyagos homokok, tehát sehlier-fóle képzdn é

nyék lépnek fel — a megfelel nívóban. Mégpedig jóformán egysé-

gesen a. CaDientöl egészen az amh sittrkai óig. A h.avie.os facie>

megszntével persze eltnnek a pectenek is, mint azt már Böckli
Húgó is jelezte (15. p. 7—8.). Vagyis így az egész P. praescabriuscu-

fusns Burdigalien — össze függés nélküli képzdmény volna csak, ha

valaki l'ormalisztikusnn annak venné ma is és nem egyesítené a

vele szorosan összefügg, aecpiivalens, seb lieres, stb. kifejldésekkel.

Mert I)Xy-felé viszont agyagos homokok, söl laza kavicsos homokok
gyenge lignit nyomokkal jelennek meg a megfelel szintekben.

A változatos Börzsönyaljai képzdményeket a n egfelel 3ie-

lyen már vázoltam. (4. p. 1(5—106) Kiegészítésül még azt kell itt

közölnöm, hogy a Nagyoroszi és Drégelyvár közti völgyekben a

nagy kitörés bázisát alkotó sehliermárgák között nem egyszer

találni betelepült homokos, st kavicsos rétegeket. Hasonlók a vi-

szonyok a szentendrei hegység bázisán is, ahol, mint jeleztem,

messze északra, Szentendrén túl felhúzódik a vékony bric.zoás ta-

karó, habár csak vékony foszlányokban észlelhet. Alatta azonban
s a kövületekkel jól jellegzett Cattien és az átmeneti „oligomiocé i‘

-

nek vehet tpgok felett egy vékonyabb, de változatos fácies mio-

cén soroaztocska van még. Benne jellegzetes sósvízi fácies kép-

zdmények is vannak, mint azt pl. a Szalui T. felfedezte, dobra-
vodai, grandi fácies gazdag fauna (a Nemzeti Múzeumban),
gazdag molluskum os képzdményei mutatják. Természetesen, ahol

nagy változatosságéi, eltérbb jelleg, partközeli faciesek vannak,
ott nem lehet egységes, izopikus kifejldéséi peetenekkel megtömött
homokk padokat várni, mint Ft, Mogyoród, Csornád vidékén.

Ilyeneket azonban Buda pest-vidékén nem is találunk 'öbbet. Leg-

kevésbbé godig a tétényi plató aequivalens, magasabb Hclvétien

szintjeiben. Itt, mint Földvári kifejtette (11. p. 49—50.) els-

sorban terresztrikus (számos fosszilis fatörzset tartalmazó) kavi-

csos-agyagos rétegek alkotják a képzdmények zömét. Bennük csak

itt-ott találni gyengébb tengeri ingressziók nyomait; a fokép ost-

•eoknt tartalmazó, agyagosabb betelepülések alakjában. A felszín

feltárásaiban észlelt, fenti viszonyokat az új érdi település számos

kút-ásásából kikerült anyagok is igen jól mutatják (Nemzeti Mú-
zeum gyjteményei). Az ottani terresztrikus agyagok felett még
gyengébb keservízeket is észlelhetni.

A pectenes padok hiányából tehát igazán nem kell máskoréi

rétegeket, vagy pedig egészen eltér fácies Burdigalien „parti-

lagunákat ‘ stb. felvenni. Mert ezek a Helvétien viszonyaiba illeszt-

ve, amelynél inéig' jóval nagyobb változatosságok is akadnak, —
elég jól kijönnek. Itt csupán a Cattien után bekövetkezett, hosszú

terresztrikus Aquitanien-Burdigalien idszakaszt kell egységesebb

valaminek feltételezni; amikor területünkön legnagyobbrészt nem
szediinentáíió folyt, hanem ellenkezleg lehordás: mint az ilyen ma-
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gasra emelkedett részleten. Itt, valamint északabbra a nyugati

Osztrovszki-heigység és a Börzsöny alatt, csak a felsbb Helvétien

folyamán észlelni a transgressió ideérkezését, amely a helyi sül-

lyedések folyamán már a bizonyos mélyedésekben kiképzdött,

terresztrikus szedimentációra változatos, tengeri, félsósvizi rétege-

ket borított rá, amelyek között kisebb-nagyobb szenesedés nyomai

másutt is bven mutatkoznak (22. b.). így nem kell külön fúrási

bizonyítékok után se járni a Burdigaliennek szárazföldi faeieseire

nézve. Hiszen az egész, mint Földvári megállapításai igazolják

(11. és 23. b.), szárazulat volt akkoriban. Nem kell éis nem is sza-

bad, minden kis lignitnyomocskában, vagy foszlányban Budapest-

környékén, már az alsó miocén jelét látni, hiszen a dunakeszi-i

terjedelmes lignitmezk ugyancsak benne' vannak a Helvétienben

magában. Kisebb-nagyobb lignit telepek vannak Vercén és az

Osztrovszki alján a Helvétien legfelsbb szintjeiben is; st magában
az Alsó Toirtonienben is. Ezért pl. az idézett (1. p. 329.) városligeti

artézikét 20 m-es, édesvízi faunát tartalmazó agyagjai — egész nyu-

godtan és ellentmondás nélkül beleilleszthetk a Helvétienbe.

A fenti változatos Helvétien rétegekre, amelyek directe a

Cattienre települnek, jó példákat nyújtanak a Göd-Dunakeszi hatá-

rában észlelhet viszonyok. Ezekbl az oligocéneket Böeh Hugó
részletes szelvényei mutatják. (15. p. 10-11.) A miocénbl pedig

S zalai már 1924-i közleményében (22. p. 109.) jelezte a riolittufás

betelepülésekkel együtt a jelents lignit telepet a Szentendreszigeti

fúrásban. Késbb pedig 1926-ban praktikus célból rendszeresen fel-

dolgozta a Székesfvárosi Vízmveknek a fenti körzetben eszközölt,

kutató fúrásainak anyagát, és ezekben úgyszólván valamennyiben,
észlelte a nem is egy riolittufapadot tartalmazó rétegekben a lignit

telepeket, amelyek itt tehát tekintélyes elterjedési! lignitmezt al-

kottak Ezek a riolitos tufák azonban nem a Sajó Ipoly völgyi Aqui-
tanien szénfekünek riolitos dacittufái, hanem részben az Alsó Tör-
tömén kitörésbe tartozó; részben az azt megelz, kisebb tufaszórá-

sok termékei. Nem a lignitek alatt, hanem felettük, vagy velük vál-

takozva jelénnek meg; mint a Mátrában a sehliér agyagok között

(23. p. 37.) — Hasonló riolit vulkáni nyomokat észlelni a Csömöri
pectenes homokban, stb.

A Dunakeszi-i MÁV mhelyteleptl északra lev Dunapart-
oldalban és minden kisebb vízálláskor a meder sekélyebb parti rész-

letén is, nagyon jól látni egészen Adélházáig, hogy itt sehlieres

kékesszürke, homokos márgák bukkannak ki, a Szabó József
által (24) ojy szépen leírt, forrásokban dús, Ó-Holooén terraszkavi-

csok feküjében. A 14-16 hrás és 8-HP-ois dlés, sehlieres márgák
fedjében ismételt felbukkanásokban észlelni a riolitos tufák Kite-

lepülését, ami egy északnyugat-délkeleti irányú feltördcltségre

vall. Az Alsógödi állomástól kissé északabbra pedig, az agyagos-

homokos rétegekben elég dús, bár a nedves homokból kikerülve

bizony meglehetsen összetöredez — grundi típusú faunák gyjt-
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hetük. Alattuk- a dlésben É-felé; a kis szigettel szemben a fenti

;

Böckh-féle gödi Cattien létegek következnek.

A másik változatos rétegsorral bíró Helvétien kifejldést

líalaváts nagy budapesti, összefoglaló munkájának. Kbánya-
vidéki f rásszolvényei mutatják (25. p. 297—310.). Ebben a riolittu-

fás és lajtamészköves Tortónien alatt meglehets nagy vastagságú,

(több száz méteres) és változatos faeies rétegcsoportot találunk,

melyet a szerznk, mint térképvázlata mutatja (1. p. 330.) a Fót-

Mogyoródi rétegekkel azonosít, i 1 1 . velk köti össze a tétényi plató

— „Burdigalienjét**. Pedig ezekben nyoma sincs a Pecten praes-

cabriusculusoknak! Ellenben rétegeik zöme foraminiferás, homokos

svlilioragyag. amelybe a HbÍvétien nívóingadozásoknak megfele

len, belyenkint elég tekintélyes vastagságú — durvább detritus i-

belekerült; a déli szárazulatokról lehordva.

Mindezeket a képzdményeket tehát sokkal egyszerbben cl

lehet képzelni egy magasabb Helvétien korú, változatos fácies so-

rozat üledékeinek, mint a fent már említett, ers ellentmondásokkal
nem számolva — az eggenburgi homokk, ill. egyéb eggenburgi ré-

tegek aequivalenseinek. Hiszen az eggenburgi medence rétegei fe-

lett, mint Sness E. tanulmányai (26.) mutatják, 1>K felé szintén

megvannak tetemes kifejldésben a Helvétien schlierek. ill. a gran-
di rétegek; akárcsak nálunk a salgótarjáni és Eger-sajóvölgyi terü-

leteken. amely utóbiakkal tehát elssorban kell számolni minden
néven nevezend, idevágó stratigrapliiai megállapításainknál. A
t.ulajdonképeni Burdigalient, még ha azt az egész alsó mioeénra
alkalmaznék is, Budapest vidékén nem lehet kapcsolatba hozni

semmiképen a szomszédos területekkel. Legfeljebb, ha visszatérnénk
az alföldi „stengerek 44

archaisztikus elméletéhez, ahol a nngyvas-
t igságú fiatal rétegek eltakaró hatása miatt, sokáig — mindent fel

lehetett tételezni.

Paleographiai térképvázlatára vonatkozólag (1. p. 330.) még
két ellentmondó adatra, ill. tényre kell felhívnom, a megfelel kor-

rectió végett Homsitzky dr. figyelmét. Az egyik az, hogy Örszent-
miklóstól kelet felé, Vácbottyánnál, az ii. n. „Horni Tó hegyen

14

megvannak a csrögivel teljes aequivaleneiájú, ostreás-kavicso*
rétegek; a Cattienre rátelepülve. Ez pedig itt már az ú. n. pectenes
zónájába esik és így „összeköttetést

14

alkot a kisjfalusi Várhegy
Fölé; holott a csrögiek még — a lagunáris fáeiest képviselik! Ha-
sonlóképen a VII. kerületi Telep-utcában, a Zuglóban — Vend 1 A.
közölte (27. p. 47—18.) ostreás-kavicsos rétegek, amelyek már a

fenti térkép Burdigálien szárazföldjére kerülnének, vagy ha nem,
— akkor szintén a pectenes zónába esnének! Természetesen ezek az

ellentmondások is eltnnek a többiekkel együtt, ha az összes Buda-
l 'est-környéki mélyebb miocént (kivéve természetesen az „oligo-mio-
cén“ rétegeket) besorozzuk cda, ahová kell: a fels Helvétienbe.
Akkor egyetlen kérdés okozhat csupán még néminem nehézséget:
t. i. a Kbánya-Újpesti, mély teknbe települt, nagyvastagságú Hel-
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vótien, viszonyítva a Kisújfalu-Csomád és Ft-Mogyoród környéki,
sokkal vékonyabb rsszletet alkotó rétegekhez. Itt mindenesetre egy
ersebb mélység, ill. gyorsabban slyed részletet kell feltételez-

nünk abban az idben, amilyenre É és K felé számos példát találni.

Fz a terület tehát már elbb is tenger alá kerülhetett, amikor még
fle K-re .lev, fenti sziget részletek — kiemelkedett szárazulatként
állottak ki még egy ideig és szedimentáció helyett erózió folyt raj-

tuk; csak késbb, a további süllyedés folyamán kerültek a tenger
nívója alá. Máskép igazán nehéz megérteni azt, hogy az egyébként
jóval erteljeseid) ütem koralligén, sekélyvizi szedimentáció
harmad, vagy negyedrész vastagságú rétegösszletet hozzon csak
létre, mint a nyugatabbra lev, nagyobb mélység vizekre v-lló,

subneritikus faciesben kifejldött sorozatok.

Az Újpest-vidéki, jelzet le újabb fúrások. — megfelel feldol-

gozásban — mindenesetre becses adatokat fognak majd szilgáltatni;

de egy-egy Deriláiium fa jócska közlése bellük mérem lehet teljes

erej bizonyíték a korra vonatkozólag (1. p. 327.'. Dohát a kort

egyébként is megadja innét a Fr an zen au-féle közlemény (28.):

a nem messze lev, rákospalotai Niedermann-szanatórium kútjá l>ól

kikerült b faunája révén. Valamint a, Schafai'zik közölte ká-

posztásmegyeri fauna (29. p. 51.) ; ha más faciesben is. Az újpesti

pamutgyári fúrásból (1. p. 329.) említett fiatalabb, pontusi és fels
miocén terresztrikus agyagról szóló, érdekes adata e vidékrl érté-

kes és fontos nóvum; úgyhogy ennek részletes és megfelel bizonyí-

tékokkal ellátott leírását nagy érdekldéssel kell várnunk. Annál is

inkább, mert Mogyoród és Ft közt újabban elkerültek egyes bá-

nyákban, a ri öli t,tufák, stb. felett a középs Pannonién tran-gressiv

rétegeinek foszlányai.

Azonkívül a tárgy fontosságát tekintve megfelel kísérleti

alátámasztással: aknázással, vagy fúrással való bizonyításra szorul

még (amelyet remélhetleg már megcsináltak, vagy meg fognak csi-

nálni), az a, csak valószínség számba men megállapítása annak
(2. p. 27. stb.), hogy a mogyoródi korallos schlier tényleg a legfels
Helvetienbe tartozó aequivalense a fóti Somlyó, stb. lmiozoás mész-

kövének és a sashalmi kavicsnak. T. i. az utóbbiaknál, legalább a

fedre nézve, van bizonyító adatunk az alsó Tortonien riolitos tu-

fákban; ellenben a mogyoródi korallos schlier egészen elszigetelt

képzdmény, amelynél a szokásos közelítéssel, fejjének vehet, P.

Praescnbriusculusos rétegek 2—300 m légvonalbeli távolságban buk-

kannak csak fel. Közöttük elfedett a térszín, az ott lev futóhonok
a terület zömét, eltakarja. Már pedig rz ittni, elég tördelt terüle-

teken ilyen távolság — akár dlésben, akár csapásban, — nagy meg-
lepetéseket rejthet. Annál is inkább, mert a csíkvölgyi árokban, az

ottani szikvízgyái nak nemrégiben eszközölt építkezései alkalmával,

az tnt ki, hogy a vet által mélyre síilyesztett riolitlapilis, piroxen-

andesit törmelékes Tortonien alatt briozoákat is tartalmazó, bra-

chiopodás mészmárga rétegek kerültek el; amelyek tehát úgy hely-
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zetüknél, mint faunisztikai analógiáiknál fogva (Püspökhatvan)

tényleg a legfels Helvétien tagjának bizonyulnak. így a mogyoródi

schlier problémája most már a fed felé is komplikálódik. Ezt te-

hát, legalább is a fclkíí felé, tényleg megfelel, mesterséges feltárá-

sokkal kellene megoldani

Ami most már a tényleges paleogeograpbiai viszonyokat il-

leti. ahová tulajdonképpen a szóbanforgó terület képzdményeinek a

szomszédos területek aequivalens rétegeivel való összefüggése és a

kifejlödési differentiáknak lehetleg konkrét összefüggésben val<>

vizsgálata tartoznak — ebben a tekintetben kelet és észak felé most

is és régebben is (4.) kifejtettem egyet-mást. DK felé a hatalmas

transgressiv rátelepülésíi, középs és fels pannon retegsorozatok

miatt ez id szerint nincseü semmiféle adatunk. Mert mélyebb fúrás

e vidéken, amely a Pannon alatti rétegekbe is behatolt volna, nem
volt; legalább is nincs tudomásunk róla.

A legfontosabb volna most már az összeköttetésnek, ill. össze-

függések Ny. felé való kimutatása az eggenburgi medence megfe-

lel szintjeivel: perdönt bizonyítékként. Azonban errenézve az ada-

tik cp az ellenkezjét adják ki. T. i. a bels alpesi, vagyis a tulaj-

donképeni bécsi medencében a Helvétiennél mélyebb szinteket még
nem is tudtak kimutatni. Hasonlókéi>en hazánk nyugati megyéiben

nevezetesen Sopron megyében, mint az Ven dl M. részletes mono-
graphiájából (30. p. 4—5.) cs Bd a A. (31. p. 330.) speciális miocén

tanulmányából kitnik, szintén csak Helvétien rétegekrl lehet szó.

Az mkíviil a dunántúli Magyar Középhegységnek miocén képzd-
ményeiben sem lehet kimutatni tengeri Burdigalient és Aquitanient,

sem a bakonyi kavicsokban, sem pedig egyebütt. Ahol pontosabb,

kézzelfoghatóbb adatok vannak, ott mindenütt Helvétien van. így
Várpalotán, mint azt Tel égd i P.ótli Károly stratigraphiai

megállapításai (32.), valamint Szalai faunái (33.) mutatják.
Pgyszintén a Mecsek-Zengben, ahol V a d á s z ma már a régebben
összefoglaló névvel alsó mediterránnak vett, (egészen a lajtamész-

kig terjed) mélyebb miocén szintjeit: úgy a tipikus sehliereket,

mint a hatalmas terresztrikus kavics- és homekréteg-soroz lto-

kat — nem teszi mélyebre, (mint szíves szóbeli közlésébl érte-

sültem) a Helvétiennél.

A dunántúli viszonyokkal hasonlókat észleltek a szomszédos
Stájerország nagy vastagságú és nagy változatosságú mélyebb mi-

océn rétegeinek a zöménél (34. és 4. p. 110—111.), amelyeket ellen-

tétben a régiek megallapításaival, ma legtöbben feltesznek a Helvé-
tienbe: a báz’sukon lév széntelepekkel együtt. Vagyis a paleogeo-

graphiai összefüggés Ny felé még jobban kizárja a Budapest-yidéki
Burdigalient.

# * #

Verfasser ist dér Ansicht, dass die in dér Umgebung von
Budapest, unter den Scliiehten dér grossen Andesit-Rhyolith Erup-
tionen befindliclien, ziemlich mannigfaltigen, tieferen Miozan-
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scliichten, — im Gegensatz zu dér durch Dr. F. Horusitzky im
Földtani Közlöny (Geol. Miit., 1:134. LXIV. p. 321-333) entwickelten
Ansicht, — nicht in das Burdigalien im alteren Sinne (Aquitanien
und Burdigalien), scndern in das liöhere Helvetien zu reihen sind.
Und zwar:

í) Weil die bestrittene Alt Pecteii praescabrimculus Font.,
wie es eben ungiarlándische Beispiele zeigen, in zweifellos h-
here Sehioliten übengeht. Ebenso gehören die angefiihrten „typi-

soben begleitenden Arten“, wie Cidaris avenionemis De sin. und
Pecten subbenediclus Font. eher zu den Fennen dér 1 öhe ,-en
Ft 'gén.

2) Wie es sich aus den stratigraphisclien und faziellen Ver-
baltnissen dér benxchbarten L.indstricbe mit vollstandigeren

Schichten reihen ergibt, kann mán auch die obengenannten Peeten-
scliicliten bloss als einen den unter dem Bryozoenkalk befindlich-

en, in betrácbtliclier Machtigkeit entwickelten SehHertonen, bezw.
dérén Aequivalenten entsprechenden Horizont betraehten.

3) Endlich zeigen die palaogeographischen Zus-vmmenhange,

das-s dér Horizont des tatsachlichen Burdigolien-San jsteines (das

Burdigalien im modernen Sinne, als höhelres X iveau des untereu

Miozans aufgefasst) sich weiter östlieb, in dem Galga-Kürtös-

tal auskeilt. Dazu kommt nocli, dass gégén Westen, in den Trans-

danubischen Gegenden, ferner in Steyerrnark und im Inneral-

pinen Wiener Becken, die neueren ltevisions-Forscbungen keine

tieteren Marínén Niveaus, als das Helvetien nachweisen konnten.
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A DUNAI ARANV MOSÁS KÉRDÉSE.

Irta: Pantó Dezs.

DIE FRAGE DÉR GOLDWASCHERE1 AN DÉR DONAU.*

von D. Pantó

.

Bevezetés.

Az aranymosást a Duna völgyben sidktl kezdve zte a

partmenti lakosság.

Nemcsak a Duna, hanem a Mura, Dráva, Maros és Aranyos

mentén is külön aranymosó eljárások alakúitok ki az arany el-

fordulásának megfelelen, amit a gazdasági viszonyoknak és az

arany mindenkori árának megfelelen többen vagy kevesebben

gyakoroltak.

De nemcsak a partmenti lakosság, hanem a tke és az állam-

hatalom is több ízben megkísérelte az aranymosás gazdaságos meg-

oldását.

Azt mondhatnám, hogy ez a gondolat, kinyerni a Duna vagy
a többi folyók aranytartalmát, állandóan kísértett s egy-egy Lelet,

egy egy fanatikus optimisztikus számvetése elegend volt ahhoz,

hogy a kérdés eltérbe kerüljön.

Ilyen események összejátszása, a napilapok cikkei, továbbá
az a tény, hogy ez a kérdés tulajdonképen mindig mint elintézet-

len izgatta a közvéleményt, bírta rá a Magyar Nemzeti Bankot,

* I)er ausführlicher deutsche Auszug befindet sicli nach dem
ungarisehen Texte.


