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A BUDAPEST KÖRNYÉKI AEQUIPECTENES RÉTEGEK
KORÁRÓL.

Irta: Dr. Horusitzky Ferenc.

ÜBER DEM ALTÉR DÉR AEQUIPECTEN
SOHICHTEN DÉR ITMGEBUNG VON BUDAPEST.

Von F. Horusitzky.

A Földtani Közlöny 1934. évi kötetében ti.) megjelent dolgo

gozatomra, melyben a pestkörnyéki mélyebb miocén rétegek, els-

sorban az Aequipecten praescabriusculus-os rétegek rétegtani ér-

tékelésével foglalkoztam, Noszky Jen dr. részletes bírálatában tér

vissza Közlönyünk múlt évi kötetében. (2.) A legkevésbbé sem volt

célom idézett dolgozatommal öncélú vitát felidézni s örömmel lát-

hattam, hogy Noszky Jen dr. helyesen értelmezte szándékomat,
midn a vita ösztönz hatását hangsúlyozta s a kérdés felvetését

örömmel üdvözölte. (2. p. 163.) A tárgyilagos vita ell tehát

nincs okon kitérni, st kötelességemnek érzem, hogy fonalát felve-

gyem, annyival is inkább, miután a fiatal harmadkor! stratigrafia

terén uralkodó bizonytalanság megszüntetése már-már sürgeten
szükségesnek látszik. Legközelebb alkalmam lesz Fér e nézi István
dr-al az alsó miocén kérdés egész komplexumát sznyegre hozni s

egységesen elfogadható s a nemzetközi kortáblával is párhuzamosít-
ható természetes megoldás tekintetében javaslatot tenni. E helyütt
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csak dolgozatom által felidézett vitánk gerincével, az Aequipecten
praescabriuseuhisos rétegek rétegtani helyzetével kiv nk foglal-

kozni, illetve mérlegelni azt, hogy mennyiben sikerült Noszkj
-1 e n ö dr. ellenvetéseinek érveim bizonyító erejét gyengíteni. Ha
í'sak egy lépéssel is közelebb jutunk a vita folyamán a kérdés
tisztázásához, elérte ez az eszmecsere azt az egyedüli célt, ami tudo-
mányos viták célja lehet.

A megbeszélésünk tárgyát alkotó kérdést az alábbiakban ele-

venítem fel. Idézett dolgozatomban hangsúlyoztam, hogy a burdigá-
lien Budapest környékén fannisztikailag, rétegtanilag és s-föld -

rajzilag jól meghatározható szintet alkot, faunájának jellem-
z vonásaiban a llhone medence és a bécsi medence burdigólien-
jével teljesen megegyezik s vezéralakja itt is az Aequipecten praes-

cabriusculus F o n t. faj, melyet más szintbl, mint az alsó miocén-
bl eddig sehol sem mutattak ki, s melynek felterjedése az alsó

miocén magasabb szintjére, a burdigálienre psik Ugyanezt a ré-

tegtani helyzetet szabja meg a képzdmény települése a helvetien

briozoás mészk (Ft, Csornád, Imrebázamajor, stb.) illetve a slir

(Mogyoród) fekiijében s sföldrajzi kapcsolata Budafoktól a Cser-

háton keresztül az Eger-Saj vö 1gv i medencéig jól követhet, tehát

azokig a területekig, ahol e képzdmények burdigálien korát már
Xoszkv Jen dr. sem vonja kétségbe. E képzdmények fedjében
a briozoás mészk a helvetien sekélyebb tengeri zátony fáciese, míg
e kor mélyebb tengeri, illetve iszapos fáciesei már a slír alakjában
ülepedtek le. Ahol a briozoás mészk a slíren fekszik (Garamvölgy)
ott a briozoás mészk a helvetien regresszív szakaszában ülepedett

le, midn a tengennéÜység már annyira megcsökkent hogy a slír-

képzdés feltételei megszntek, a zátonyképz briozoák megtelepe-

désének oekologiai feltételei viszont kialakultak. Budapest körvé
kén, ott, ahol a briozoás mészkövek közvetlenül alkotják az Aequi-

pecten praescabriuseuhisos rétegek fedjét, vagy különösen ahol a

briozoás mészk közvetlenül a mélyebb fekiire, az oligocénre tele-

pül (Pilisvörösvár, Pomáz, Szentendre, Leányfalu környéke), ott

közel vagyunk már a partokhoz, a szedimentációs milin széléhez,

ahol pedig a tenger a helvetien egész folyamán sem érhette el a

slirfáciesnek megfelel tengermélységet. A briozoás mészk ezért e

helyeken egymagában képviseli a helvetient.

A fent vázolt összefüggéseket az alábbi vázlatban ábrázolom,

(1. ábra.) ahol Á nál a pilisvörösvári, pomázi, Szentendre leányfalu-

si, B nél a fóti-csomádi, C nél a galgavölgyi s D nél a salgótarjáni

rétegegymásutánt vázoltam, anélkül, hogy e pusztán az Összefüg-

géseknek szemléltetése végett készített vázlat a rétegvastagságok,

vagy távolságok tekintetében hségre tartana igényt. E vázlaton

tudom a legtömörebben bemutatni álláspontomat a Cserháti és pest-

környéki briozoás mészkövek és helvetien slirek s a burdigálien Ae-

quipecten praeseabriusculusos rétegek sztratigrafiai és fáeiesbeli

viszonya tekintetében.
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Idézett dolgozatomban az itt ábrázolt felfogást kénytelen

voltam szembehelyezni a Noszky Jen dr. dolgozataiban elfog-

lalt állásponttal (3., 4.) mely szerint a cserháti s a pestkörnyéki

dombvidék Aequipecten praescabriusou lusos rétegei stratigrafiai

szempontból nem egyenértékek, csak különböz szintekben kifej-

ldött izopikus fáciesek. A budafoki, dr. F ö 1 d v á, r i Álad á r által

leírt képzdmények (.) voltaképen a fels oligocénnek a „hornii

molti” üledékekkel izopikus fáciesei, a pesti dombvidék fóti, csomá-
di, mogyoródi, cinkotai aequipeetenes rétegei a helvetien slíreknek

heteropikus, az eggenburgi rétegekkel izopikus fáciesei, míg a sal-

gótarjáni medence aequipeetenes üledékei valóban a burdigálient

képviselik. A briozoás mészkben Noszky Jen dr. a helvétien

rétegsor magasabb tagját látja. A burdigálien hiányára Budapest
környékén az a véleménye készteti, hogy az alsómiocén transzgresz-

sziója szerinte csak a Galga-Kürtös völgyig hatol, ahol az akvitán
folyamán beállott kiemelkedés következtében ez a transzgresszió

megakadt. Az alsó miocén üledékei e vonaltól nyugatra már nem
jutottak el.

Fig. 38. ábra. Az aequipeetenes rétegek és a helvetien fáciesek viszo-

nyának sémája. 1. briozoás mészk, 2. slír, 3. aequipeetenes rétegek, 5.

oligocén (-mquitán). A rétegek egymásutánja: A) Szentendre-Leány-

falu, fí) Tót-Csomád, C) Püspökhatvan, I)

)

Salgótarján környékén.

Nem kívánok ismétlésekbe bocsátkozni és álláspontom indo-

kolása tekintetében csak idézett dolgozatomra utalok, s ezért ehe-

lyütt csupán azokkal az érvekkel foglalkozom, melyeket Noszky
Jen dr. bírálatában felsorolt s végül újabb ténybeli bizonyítékokat
mutatok be, melyek alkalmasak arra, hogy a vitát véleményem sze-

rint eldöntsék.

Mieltt a kérdés tárgyalásába érdemben belebocsáj tkoznék,
Noszky Jen dr. egyik nem tárgyi vonatkozású megjegyzésére
kell reflektálnom.

Szerznk ugyanis az általam idézett doktori értekezése-
ket (6. 7.) a tárgyalás anyagából eleve kirekeszti, (2. p 165.) azzal a
különös indokolással, hogy ezek megállapítását nem tekintheti más-
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nak „mint irányításból, ill. kényszerbl (!) erednek, melyet szerzi
sem fognak teljes mértékben fenntartani, ha majd e tárgyról eset-

leg szabadabb lélekzettel (!) írhatnak”. Tartozom annak megállapí-

tásával, hogy ha az Egyetemi Földtani Intézetben mindég meg is

adtuk hallgatóinknak a ktelességszerü tudományos irányítást, soha-

sem késztethettük ket sem „kényszerrel” sem a „szabad lélekzet”

lehetségének bármifajta megvonásával arra, hogy tudományos
vizsgálataik eredményeként kialakult meggyzdésükkel ellenkezt
írjanak, s alig képzelhet el ilyen presszió azzal a céllal, hogy ma-
gamnak elrelátóan hivatkozási alapot teremtsek

A dolgozatomban foglalt érvelést sorra véve Noszky Jen
dr. mindenekeltt újra a Földvár y Aladár által ismertetett (5)

budafoki képzdményekkel foglalkozik és megmarad régi álláspont-

ja mellett, mely az itteni,, miocén faunájú és az oligocén fedjében
települ rétegsort is az oligocéne sorozza, mint annak a horni-mol-
ti réteggel megegyez kifejldést) fáciesét. Álláspontjának indoko-

lására, szemben azon véleményemmel, mely a budafoki faunát 100

% -os miocénnek tekinti, utal a kereszthegyi árok 0.5 m vastag pa-

dos homokkövére, melyben Földvári az Aequipecten praescabri-

usculus mellett valóban sorol fel olyan alakokat is, melyeknek e-

gyüttese a felsoligocén faunaképéhez áll közel Egyelre, anélkül,

hogy e faunával foglalkoznék, meg kell állapítanom, hogy Föld-
vári a budafoki nagyárokból a jellegzetes fels oligocén felett te-

lepül mintegy 43 m vastag rétegsort ismertet, melynek a fenti fél

méter vastag homokk a legalsó, az oligocénnel közvetlenül érint-

kez tagját alkotja. A többi negyvenkét és fél méter már nyomát
sem mutatja a fels oligocén vonatkozásoknak s faunájuk teljes

egészében alsó miocén jelleg. Alig lehet helyes eljárás a 43 m vastag
rétegsor korát a bázis pár deciroéteres rétegének faunájával eldön-

teni próbálni, miután nem lehet csodálkozni azon, ha az érintkezé-

seknél a faunák egy ilyen jelentéktelen vastagságú rétegecskében

keverednek. A magasabb tagokban, mint említettem, az oligocén

alakoknak már nyoma sincsen, fellép ellenben az Aequipecten prac

scabriusculus Font. mellett a Pecten pseudobeaudanti Dép.-Rom,

a Chlamis, varia L. a Pecten Beaudanti Bárt., tehát olyan alakok,

melyeket sem hazánkban, sem külföldön nem kísérelt meg senki a

miocénnél mélyebb szintekben keresni. Ezek az alakok igenis „ve-

zérkövületek” és kizárják e rétegek oligocénbe helyezését, különösen

akkor, mikor mellettük oligocén alakok nincsenek és stratigrafiai-

lag sincs semmi okunk arra, hogy e rétegeket a faunájuk áltál meg-

szabott rétegtani helyükrl kiemeljük. A bazális fél méteres réte-

gecske faunájával, miután a Cserhalban másutt is megtaláljuk ana-

lógiáját, másutt fogok foglalkozni, itt csak azt említem meg, hogy

a Pectuncidus obovatus-nak az oligocénre jellemz tipikus alakja,

mint ezt N o s z k y Jen dr. felsorolásából gondolni lehetne (2. p.

16G.) itt nem fordul el, hanem csak egy közelebbrl meg nem je-

lölt varietas, (5) melyet, ismerve a Pectunculusoknalc sokszor amúgy
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is nehezen értékelhet faji bélyegeit, csak igen óvatosan szabad a

kormeghatározásra felhasználni.

A Qardium cingulatum viszont egyáltalában nem nevezhet

az oligocénre jellemz alaknak, mert ez közös alakja az alsó mio-

cénnek és fels oligocénnek. Mindenesetre le kell szögeznem, hogy

ettl a bazális rétegecskéíl eltekintve, nem találom a többi szint-

ben is meglev „elég olyan formát”, „melyeknek jelenléte jócskán

levon a hangoztatott 1IJ0 %-ból”, de különösen nem találom a fa-

unában állítólag jelenlev Peeten arcuatus-t, „melyet Kubacska oly

jellemznek talált a vác vidéki Chattienre”. (2. p. 166.) A Peeten ar-

cuatus, mely egyébként is hosszúélet (alsó oligocén — középs mi-

océn) faj itt ugyanis egyszeren — nem fordul el. Felsorolja

F ö ld vári A. a Peeten subarcuatus-t, mely viszont jellemz — mi-

océn forma, tehát épen az én álláspontomat igazolja, éppenolyan

dönten, mint a fauna többi elemei, miután Teppner Fossilium

katalógusa szerint eddig a ni lréiméi mélyebb szintbl sehol sin-

csen leírva.

A budafoki faunával kapcsolatban rá kell még mutatnom
arra, hogy a Földvári A. által annakidején átmeneti oligo-mio-

cén rétegekként leírt, tehát azoknak a rétegeknek a sorából, melyek-

nek határozott alsó miocén jellegét kimutattam, s melyeket N o s z-

ky Jen dl*, a fels oligocénbe oszt be, Földvári A. a Nemzeti
Múzeumban megtalálható mikrofaunát is sorol fel. (5) Megemlí-
tette többek közt a Polystemella obtusa, Polystimella Macella , és

Polystomella flexuosa fajokat, tehát egy olyan miocén jelleg, po-

lystomella fajokban gazdag mikrofaunát, mely éppenúgy kizárja e

rétegek oligocénbe sorozhatóságát, mint ahogy azt makrofauna
teszi.

Kétségtelen, hogy alsó miocénünk, beleértve azokat a képzd-
ményeket is, amelyeket Nsz k y Jen dr. mint horni-molti tipu-

sú fels oligocén üledékeket kezel, a fels oligocénhez képest transz-

gresszíve jelenik meg. A transzgresszió fogalmát itt Stille értei

méhen használom s a transzgresszív jelleget a fáciesek egymásután-
jában látom felismerhetnek, amennyiben az oligocén végi brakkos
behatásokat mutató faunák után a pectenes alsó miocén újra mint
tisztán sósvizi üledék, éspedig mint új ffiunát hoz') új tenger iile

déke jelenik meg, ami földtörténeti szempontból is nehézzé teszi e

faunáknak a fels oligocénbe sorozását. A recski Darnóhegyen e

pectenes rétegek tényleg transzgredálnak is a paleozoós alaphegy-
ségre. Noszky Jen dr. azonban nem lát ebben a tényben állás-

pontjával szemben nehézséget, mivel szerinte „az a bizonyos Blan-
kenhorn féle princípium, hogy minden új geológiai korszak, vagy
földtörténeti szakasz transzgresszióval kezddnék, ezer és ezer el-

lentmondást tartalmaz, már csak az aktual izmus elviéinél fogva is.”

(2. p. 167.). Meg kell vallanom, hogy ezekbl az ellentmondásokból
egyet sem látok. A geológiai korbeosztás voltaképen konvenciókra
< pül. A kronológiai tábla azonban akkor lesz a leghelyesebb, ha a
konvenciók alapját alkotó szempontokat úgy választjuk meg, hogy
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minél nagyobb területre alkalmazhatók legyenek, s a földtörténeti

szakaszok határai a legjobban megfeleljenek a földtörténet folya-

mán valóban beálló fordulópon lóknak. Hang (8, 8a, 8b) és G i g-

noux (9) egyaránt a szedimentácisó ciklust választják a földtörté-

neti korbeosztás egységeinek, melyeknek az ideális tagolás szerint

egy-egy emelet felelne meg. A diasztrófikus iskola (Chamb er-n T. C. (10, 11, 12), Pirson (13), Seb u eh ért (13, 14). IT11-

rich (15), stb.) ugyancsak a nagy epirogenetikus mozgások, transz-

gressziók és regressziók alapján revideálja Amerika földtörténeti

kortábláját.

Stíllé „epirogenetikus idszabáiy”-a (16), mely szerint a nagy
epirogenetikus mozgásokat „egyidej egyértelmség” jellemzi, va-
lósággal kronológiai elvvé emelhet és történeti geológiai kérdések
megítélésében is a leghasználhatóbb szempontokat adja. Ma, mikor
a diasztrófikus elv, a földtörténet szedimentációs ciklusokra való

tagolása, a stratigrafiának úgyszólván egyöntet törekvése, koránt-

sem lehet felette, mint meghaladott „B Iánkenhorn-féle princípium”
felett napirendre térni, különösen azért nem, mert az ellentmondá-
sok is alig lesznek kimutathatók. Kétségtelen pl., hogy a rupclien,

s a cenomán Európában általában transzgresszív, a fels szenou,

vagy a cattien viszont regresszív, stb.

Ha a kérdést az aktualizmus szempontjából nézzük, valóban
megszorítást kell tennünk iá t i 1 1 e „epirogenetikus idszabály”-án,

amit azonban voltaképen már maga Stíllé megtesz, midn ezt az

„orogenetikus idtörvénnyel” szemben csak szabálynak nevezi,

mely alól tehát kivételek lehetségesek (16). Ha a mai tengerparto-

kon megfigyelhet epirogenetikus mozgásokat nézzük, azt látjuk,

hogy helyenként a tengerpart sülyedése, tehát transzgresszió folyik

(Hollandia), másutt viszont kiemelkedik a tengerpart (Skandiná-

via). Az aktualizmus még sem áll a diasztrófikus elv alkalmazható-

ságának útjában. Ha tekintetbe vesszük, hogy Eurá.zia és Észak

-

nmerika partjai egész hosszukban emelkednek, ami pedig nem te-

kinthet másnak, mint a regresszió jelenlegi példájának, nyilván-

való lesz, hogy az epirogenetikus mozgások „egyidej egyértelm-
sége” sokszorosan nagyobb területeket jellemez, mint pl .a miocén
földközi tenger területe, mellyel esetünkben a miocémsztratigráfiá-

nak számolni kell. Azokat a területeket, melyeken a epirogenetikus

történés egyértelmen folyik le, a legcélszerbben egy-egy diasztro-

fikus régiónak nevezhetnénk, s egy-egy ilyen diasztrófikus régión

belül sem az aktualizmus, sem a geológiai múlt nem fog a valósá-

gos földtörténeti jelenségekre felépül korbeosztás útjában állani,

Dolgozatának további részében Noszky Jen dr. a Duna-
balparti képzdményekkel kacsolatos érveimet bírálja, mely aequi-

pectenes képzdményeket velem szemben már nem az oligocénbe,

hanem a helvetienbe sorozza.

A pestkörnyéki Dunabalnarti aequipectenes képzdmények tár-

gyalása kapcsán rámutattam arra, hogy e képzdmények a földi-

jükben lev anomiás homokokkal együtt faunájuk és településük
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egybehangzó tanúsága szerint az alsó miocénbe helyezendk, lévén

feküjük a kattien, fedjük pedig a belvetien. Különösebb súlyt

helyeztem az Aequipecten praescabriusculus F o n t. fellépésére,

mely Teppner Fosilium Catalogusa szerint (17) eddig sem a fels

oligocénbl, sem a helvetienbl nem ismeretes. Végig szaladtam a

burdigálien európai és északafrikai kifejldésén is, annak bizonyí-

tására, hogy ez az aequipectenes szint rokon kifejldésben világ-

nyerte a burdigálienbc tartozik. Noszky Jen dr. stiláris olda-

láról támadja meg e megállapításomat, hangsúlyozva, hogy Te pu-
né r !) „helyrl” említi az Aequipecten praescabriusculus elfordu-
lását, mely 9 hely „terjedelme ugyan legfeljebb 1—2% -át öleli fel

a világnak, i 11. pontosabban a földfelszín szárazulatának” (2 p/(iS.).

Alig kell megemlítenem, hogy a Teppner féle Fossilimn Catalogus
9 helye nem ugyanannyi lelhelyet, hanem 9 nagy kifejldési terü-

letet jelent, mely „csak” Egyiptomot, Magyarországot, Ausztriát,

Olaszországot, Algírt és Spanyolországot öleli fel, tehát az egész

mediterrán miocénvidéket. Utal még Noszky Jen dr. arra,

hogy Teppner fajunk egyiptomi elfordulását kérdjellel közli,

továbbá, hogy Sacco-nál e faj „nem effective szerepl olaszor-

szági kövület, hanem csak az Aequipectenek törzsfájának egyik
ágacskája. Minélfogva a fenti kis világocska is immár jó három-
negyedrészével megfogyatkozik” (2 p. 168). Mindezek a legkevésbbé
sem fogják tudni valószínsíteni, hogy az Aequipecten praescabri-

usculus a burdigaliennél magasabb szintben, vagy az oligocénben
is felléphet. Nem érdekelhet szempontunkból, hogy Sacco milyen
rendszertani értéket tulajdonít az Aequipecten praescabriusculus-

nak, „effective” szerepel-e Sacco-nál, vagy besorozza-e fajun-
kat valamely más Aequipecten csoport rendszertani skatulyájába.
A burdigalienre jellemz alak maga a legkevésbbé sem fog ezáltal

megváltozni, sem szintjének rétegtani értéke Olaszországban. Az
som változtat semmit azon, amit eddig függleges elterjedésérl

tudunk, hogy Teppner a faj egyiptomi elfordulását kérdjellel
közli. Ami Noszky Jen dr.-nak a „földfelszín”-re vonatkozó
sajátságos százalékszámítását illeti (2 p. 168) szinte felesleges rá-

mutatnom arra, hogy e százalékszámítás az egész földfelszínt, a

Kanadai pajzstól a Brazíliai pajzsig felöleli, ahol én igazán nem
akartam Aequipecten prescabriuscnlusokat keresni. Elfogulatlan
olvasó alig érthette „világszerte” kifejezésemet másképpen, mint
hogy ez fajunk egész ismeretes elterjedési területére vonatkozik.

Nem látok nagyobb bizonyító ert Noszky Jen dr. állás-

pontja mellett abban a körülményben sem, hogy Almera Bo-
ti I 1 a spanyolországi Aequipecten praescabriusculusok között

több varietást különböztet meg, (17) hiszen egy varietén sem hagy-
at el a burdigalient. Ilyen varietások másutt is vannak, csak pa-
leontologiai feldolgozásuk hiányzik. A variálódási készség volta-

képen a változó, illetve különböz környezethez, különböz oekoíó-
giai feltételekhez való alkalmazkodás eszköze és csak kisebb mér-
tékben a szervezetben szunnyadó De V r i e s féle mutációs hajlam
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eredménye. Az a körülmény, hogy az Aequipecten praeseabrius-

eulus, dacára annak, hogy ilyen variációs készséggel rendelkezik,

mégsem tudott, eddigi ismereteink szerint, az alsómiocénen

kívül más szintben gyökeret verni, csak a faj rétegtani értékét

fokozza. Nem gyöngíti e faj korjelz értékét az sem, ha helyenkint

más Aequipecten veszi át szerepét a burdigálienben. Ft, Csornád

környékén is megfigyelhet volt egyik-másik aknánkban és féltéi

árásban, hogy az aequipectenes rétegekben az Aequipecten prae-

scabrinsoulns szerepét tömeges fellépésével az ubiquista Aequipec-

ten opercularis veszi át, néha az Aequipecten scabreltussol, éppen

úgy, mint az Eger-Saj völgyben, ahol Sch rétet' Zoltán dr.,

az Aequipecten opercularis fajnak egy új varietását, nem ugyan
a var. „Rükkiánumot”

,

(2 p. 170), hanem a var. hevescnsist (21)

állítja fel.

Az Aequipecten pro,escg.briusculus fajt F o n n tannes irta

le a Rlmne medencébl (18), ahol a lmrdigálien mész-márga mo-
lassz jellemz alakja. Noszky Jen dr. mlég ezt a helyi megálla-

pítást is kétkedéssel fogadja, mert Fon tannes alapvet mun-
kái már „több, mint félszázados tisztes múltra tekintenek vissza”

s ma már „revizióra szorulnak”. Szerinte messzemen következte-

léseket „abból az általános stratigrafiára csak akkor lehetne vonni,

ha a fenti rétegeket valaki modern alapon s az összefüggéseket ki-

mutató szintezéssel, — a burdigáliennek, mint alsó miocénnek a

megfelel alsó vagy fels szinttájába is besorozná” (2 in 109) stb.

Még azt sem tartja kétségtelennek Noszky Jen dr., hogy e

faj a Rhone medencében a burdigálienbl került el, mert „hátha

Fon tannes is, — ami nagyon valószín, akkoriban még a bur-

digálient összevont értelemben, egész a lajtamészk szinttájáig ki-

terjesztve vette, mint nálunk is szokásban volt, akkor szintje ma
voltaképpen a — helvetient jelenti!” (2 p. 170.). Itt mindenekeltt

azt kell leszögeznem, hogy munkámban nem elégedtem meg F o n-

t a nnes adatainak tekintetbevételével, mert a N o s z k y J e n

dr. által kívánatosnak vélt új rétegtani tagolást már Deperet
elvégezte (19). A Rhone medence akvitánienjét, cerithiumos (Tym
panotomus margaritacevm, Potaw/ides bidentatus, Potamides pa-

pa veruceus) Melongena lainei-t és Ostrea aginensis-t tartalmazó

márgák és konglomerátok alkotják. A burdigálíent Aequipecten

praescabriusculusos fehér mészmárga molasszok képviselik,

míg a helvetienben itt kék márgák és homokos briozoás

márgák ülepedtek le, Retepera cellulosával, Aequipecten substria-

tus stb. fajokkal. Az alsó miocén és a helvetien kifejldése tehát

nagymértékben rokon a pestkörnyéki kifejldéssel, „az alsó mio-

cénnek a megfelel alsó vagy fels szinttájába” az aequipectenes

mészmárga molasszok már régen be vanak sorozva s még a lehe-

tsége sincs meg annak, nem hogy „nagyon valószínír volna, hogy
az Aequipecten praescabr iusculus szintje a Rhone medencében
„összevont értelemben vett” burdigálíent jelentene, ragy annak,

hogy szintje „ma voltaképen a helvetient jelzi.”
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Minden esetre el kell ismernem, hogy slénytani szempontból
az aequipeetinidák feldolgozása terén még igen sok tennivaló van
hátra és köszönettel veszem N o s z k y Jen dr. tanácsát, aki a
hazai miocén Aequipeetinidák általam is tervbe vett monografikus
feldolgozását ajánlja. Elre is hálás köszönettel tartoznék Noszky
igazgató úrnak, ha e feldolgozáshoz a Nemzeti Múzeum gazdag
anyagát is rendel kezésmere bocsátaná, annyival is inkább, mert a

pestkörnyéki aequipeetenek-bl már eddig is bséges anyag van
birtokomban.

Az eddig felsoroltakban Noszky Jen dr. azokat az érvei-

met iparkodott gyengíteni, melyek az Aequipecten praescabriuscu-

lusos szint réitegtanilag konzekvens helyzetét bizonyítják, Megjegy
zéseinek további során példákkal iparkodik ezen általa vitatott

rétegtani érték faj elfordulását a burdigáliennél magasabb szin-

tekben igazolni. Felhívja figyelmemet arra, hogy Böckh Hugó
nagymarosi munkájában Rétfaluról ábrázol egy Aequipecten prac-

scabnusculust, (20) melynek kora a lelhely födltani viszonyai

szerint legfeljebb helvetien, vagy még inkább tortonien lehet. Va-
lószínleg elkerülte azonban Noszky Jen dr. figyelmét az áb-

ra maga. Böckh Hugó Rétfaluról egy sr bordás cca. 25 bor-

dája Aequipectent ábrázol itt Pecten praescabriusculus Font.
megjelöléssel, az ábrázolt alak azonban, mint ez már az ábrából is

látható, lehet Aequipecten Opercularis, estleg Aequipecten maiéi
nae, csak éppen — Aequipecten praescabriusculus nem lehet. E-

gyébként siem tudtam schogysem rájönni arra, hogyan került e

nyugatmagyarországi kövület ábrája Böckh Hugó nagymarosi
munkájába.

Etái Noszky Jen dr. Seb r éter Zoltán dr. Eger-sa-

jóvölgyi munkájára is, (21) melyben a szerz a szénfed csoport

Aequipectenes rétegeit a szénnel együtt már a helvetienbe helyezi

E téren felesleges itt vitába bocsátkoznom, miután e rétegeket

itt Noszky Jen dr. velem együtt maga is burdigalien koriak-

nak tartja, s újabban e téren Seb rété r Zoltán dr. is revideál-

ja álláspontját.

Hivatkozik még Noszky' Jen dr. a fóti Somlyóra is,

(2. p. 171), de alig szerencsélsen, mert hiszen a fóti Somlyónak a brio-

zoás mészk fakiijében lev murváját faunájának mindkét feldl
gozója burdigalien korinak határozza meg (22, 23) Strausz
László dr. azon véleményét, hogy a hegy lábánál lev bánya
murvájának és a briozoás mészknek faunái között nincs lénye-

gesebb eltérés, mint a szerztl szóbelileg értesültem, már maga
sem tartja fenn s ez az egyezés a két fauna között, mint ugyan-

csak „konkrét megfigyelés alapján” megállapíthattam, a valóság-

ban nincs is meg. A briozoás mészkben nyoma sincs a murvabá-
nya jellemz hatalmas eehinidáinak, s a jómegtartású alsó miocén
fajokat képvisel nagy pecteneknek, s apró süriibordás Aequipec-
ten töredékeken kis fibuláriákon és briozoákon kívül alig lehet
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mást a faunában itt találni. Ugyanilyen fajszegények a

Csornád környéki briozoás mészkövek is. (7) Némi rokonságát a

két képzdmény között csak az a véletlen fáciesmegegyezés hoz
létre, hogy a murvabánya kzetében is gyakoriak a briozoák, me-
lyek a kzetbe briozoás padok alakjában települnek. Az a körül-

mény, hogy a fóti Somlyón „már egész közel” a briozoás mészk
szintjéhez még találunk Aequipecten praeseabriusculusokat, s hogy
a helvetien briozoás mészkben . ritkán ugyan(!) de szintén meg-
találni az aequipecten praescabriusculusra emlékeztet (?) formá-
kat, ha töredékekben is, (!)” (2 p. 171) alig fogja igazolhatni, hogy
az Aequipecten praeseabriusculvs a burdi gáti ennél magasabb szint-

be is felhúzódik. Ebben a helvetienhez már közeli szintben az

aequipectenes rétegekbe vágódó vízmosásban a kimállott aequinec-

tenek között gyüjhet, s a tet briözoásmészkövének alak >aival

megegyez mikro- és apró makrofauna-elemek jó néldái annak,
hogy mennyire nem szabad az ilyen meredek hegyoldalakba vágá-

dó vízmosásokból gyjtit, kimállott és a tetrl lemosott kevert

faunákra rétegtani következtetéseket építeni. A fti Somlyón tehát

egyáltalában nem látom bebizonyítottnak, hogy a ..Burdigálien

pectenje itt is felhúzódott a vitán felüli helvetienbe” (2 p. 1T1)

st ez a felhúzódás továbbra is ersen vitatható marad.
A burdigálien m olasz fáciessel kapcsolatban megemlékeztem

az Aequipecten praesaabriusculus kisérfalmájának egynéhány,
legkülönbözbb területeken visszatér alakjáról, s felsoroltam ezek

közül a Peeten subbenedictus Font. és a Cidaris avenionensis

D e s in. fajokat, anélkül, hogy azt állítottam volna, hogy ezek is

csak a burdigálienre szorítkoznak, vagy akármelyikük is olyan -

„segédvezérkövület volna”. (2 p. 171). Nem akartam ezzel mást,

mint a stratigrafiai analógia mellett a fáciesbeli megegyezést is

kiemelni.

A pestkörnyéki és cserháti burdigálien összefüggésére vonat-

kozólag véleményemmel szemben Noszky Jen dr. újra eladja
álláspontját (2 p. 173) s ez voltaképen dolgozatának egyetlen po-

zitív része. Utal arra. hogy a briozoás mészk alatt a Galgavölgy-

ben egy legalább 100 m vastag slíres márga rétegsorozat van, mely-

közvetlenül a kattienre települ s mely heteropikus fáciese a pest-

környéki ugyancsak a briozoás mészk fekiijében települ aequi

peotenes homok-homokknek. A briozoás mészk fáciest Noszky
Jen dr. helyzeténél fogva „kitünen fixirozott szint”-nek (2. p.

173) tekinti s ez gondolatmenetének f pillére. Ha a bri-

ozoás mészk elterjedését nézzük településével kapcsolatban, ez

már magábanvéve elegend ahhoz, hogy meginogjon bizalmunk o

képzdmény „kitnen fixirozott szint”-értékével szemben. N o s

k y J e n dr. is rámutat arra, hogy Pilisvörösvár, Pomáz, Szent-

endre—Leányfalu környékén a briozoás mészk közvetlenül a kat-

tienre települ. Ezek az elfordulások a tengeri helvetien legnyu-

gatibb elterjedését, a transzgresszió kulminációját jelzik. A Galga-
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völgyben ezzel szemben, ugyancsak Nsz k v J. dr. rámutat arra,

is, hogy a briozoás mészk szintje itt mint. „magas helvetien” fo

gandó fel, képzdése tehát akkor kezddött, mikor vagy a feltol

tdés vagy a regresszió folyamán a tenger elsekélyülése már
elérte azt a fokot, hogy a zátonyképz briozoák mködése nyu-

godtan megkezddhetett és ezáltal a slírszedimentációt a brio-

zoás zátonyképzdés felválthatta. A transzgresszió csúcspont-

ja idejében leülepedett briozoás mészk és a regresszió végi briozo-

ás mészk nem képzdhetett egyidben. ez a körülmény tehát ki-

zárja azt, hogy e kimondottan fáeiesértékíí képzdménynek jól rög-

zíthet szint értéket tulajdonítsunk, ugyanakkor, midn Koszi; y
Jen dr. jellemz és korjelz faunáknak viszont puszta fácies ér-

téket tulajdonít. Az aequipectenes szint korát ugyanis nemcsupán
az Aequipecten praescábriusculus Font. szintjelz értéke dönti

(d, melynek talán a többi faunaelemek mellett túlságos hangsúlyt

adtam, hanem Budafokon, Foton és Cinkota környékén d fácies

kövületekben gazdagabb lelhelyein, tekintélyes kisérfauna is,

mely a képzdmény korát illetleg nem enged kétséget.

Ha Szentendre—Leányfalu környékén elismerjük, hogy a

teljes helvetien a briozoás mészkre redukálódott, (2 p. 173) nem
találok nehézséget, mely ezt lehetetlenné tenné e területtl alig 12

km távolságban K felé. A briozoás mészk, mely a Galgavölgyben
a slírre, Ft—Csornád környékén a praescabriusculusos homokra.
Szentendre—Leányfalu környékén viszont közvetlenül az oligocén-
re települ, tipikus fácies-érték képzdmény, melynek megjelené-
sét csupán a zátonyképz briozoák életfeltételeinek kialakulása,

elssorban a megfelel kis tengermélység szabja meg. A helvetien

egész folyamán megjelenhetnek briozoás mészkövek lokálisan ott,

ahol a fenti feltételek kialakultak, s a slír és a briozoás mészk
horizontálisán is helyettesíthetik egymás. Ez utóbbira példa a mo-
gyoródi slír, (24) mely az Acquipecten praescabriusculusos homok-
k felett a fót—csomádi briozoás mész helyét foglalja el.

A fentemlített mogyoródi slir-elfordulással kapcsolatban, il-

letve a fóti briozoás mészk és a mogyoródi slír stratigrafiai egy-
értékségére vonatkozólag Nsz k y Jen dr. még aknázással,
fúrásokkal, megfelel kísérleti alátámasztást vár, mert szerinte a

sl irtl ,,a szokásos közelítéssel földijének vehet P. praescabriuscu-
lus-os rétegek 2—300 m. légvonalbeli távolságban bukkannak csak
lel” (2 p. 178). Noszky Jen dr. e kétségét egy ténybeli téve
dés okozza. Mogyoródon ugaynis nincs szükségünk a slír fekii je-

nek megállapítása végett megközelítéssel dolgozni, miután a slír-

nek altalam már leírt feltárása (24) és az Aequipecten praescab-
i iusculus-os homokk kibukkanása között nem hogy 2—300 m tá-

volság nincs, hanem szinte egyáltalában nincsen távolság. Az
Aequipecten-es homokk itt a slir közvetlenül megfigyelhet fe-

lnijét alkotja, st e homokkben borospincék is haladnak a közvet-
lenül ratelepiil slír alá, úgy hogy a település megállapítása vé-
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gett itt semmiféle kísérleti alátámasztásra nem lehet szükség.

Szerencsés körülmény folytán ina már éppen a Galgavölgy-

ben is ki tudom mutatni az Aequipejcten-es homokk jelenlétét és

pedig ugyancsak a slir alatt, mely adatom dönt súllyal jöhet szá-

mításba, hiszen Noszky Jen dr. gondolatmenete elssorban,

mint láttuk, éppen a briozoás mészknek és a slírnek itteni telepü-

lési viszonyaiból indul ki. Az a körülmény teszi ugyanis számára

szükségessé a helvetien slírnek és a pestkörnyéki balparti Aequi-

pecten prnescabriusculus-os homokoknak párhuzamba állítását, hogy

a Galgavölgyben szerinte a briozoás mészk alatt még vagy 100 m
slír fekszik, mely állítólag a kattienre települ, s a kattient és a

briozoás mészkövet tekintve lerögzíthet szinteknek, a közöttük fek-

v slírnek, illetve pesitköruyékén az aequipectenes homokknek
kénytelen azonos rétegtani értéket tulajdonítani.

A fentemlített szerencsés körülmény az, hogy a Salgótarjáni

kszénbánya r. t. a Galgavölgyben a briozoás mészkben több fú-

rást telepített s a fúrási szelvényeket Vitális Sándor dr. szí-

ves volt rendelkezésemre bocsátani, amiért ezúton is hálás köszön
temet fejezem ki. Álláspontomat ilymódon fúrási szelvényekkel is

igazolhatom. A Galgavölgyi fúrások közül a miocénben kettt Piis-

oökhatvannál telepítettek. Az egyik közülük a Galga K-i part-

ján, a község északi végénél lev vályogvet gödör mellett

az alábbi rétegsort harántolta- 0 m — 710 m lösz, 7.10 m —
24.25 m. briozoás mészk, homokk, 24.25 — 40.04 m slír,

40.04—113.00 m Aequipecten 'praescabriusculusos homokk, 113.00

—

239.63 m fels öli gócén. A püspökhatvani cigánysortól ÉK-re veze-

t mély vízmosásos árok É-i partján mclyesztett fúrás a következ
szelvényt fúrta át: Ö—11.04 m holocén és pleisztocén, 11.04—43.55

m

briozoás mészk-homokk. 43.55—58.50 m slir, 58.50—156.75 m aequi-

pectcnes homokk. 156.75—213.18 m felsob gócén.

Fúrást telepített a Salgótarjáni r. t. Galgagutánál, a Márta-
nia Wnál is, mely fúrás szelvénye a következ: 0—61.70 in slir,

61.60-^115.37 m Aequipecten praescabriusculusos homokk, 115.37

—

187.90 m fels oligoeén.

Az aequipectenes homokkövekbl fúrási magok is állanak

rendelkezésemre, úgy, hogy e képzdmény jelenlétével szemben
kétség nem merülhet fel. A felsoligocén kifejldésére nézve a fú-

rásokban nincs közelebbi adatom, de valószínnek tartom, hogy
magába öleli a pestkörnyéki anomiás homokokkal aequivalens

mélyebb, illetve bazális alsómiocént is.

A fenti fúrási szelvények most már kétségtelenné teszik,

hogy 1. A briozoás mészk alatt a slír korántsem fekszik 100 m
vastagságban, hanem cSiak 14—15 m vastagságban. A galgagutai

Márta Majornál, ahol a briozoás mészk nincs meg, a slir 61.60 m
vastag. A briozoás mészk és a slír egymás rovására fejldött ki.

2. A slir nem az oligocénen fekszik közvetlenül, hanem 3. a slir fe-

küjében éppenvgy megvan az Aequipecten praescabriusculusos
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szint, mint Budapest környékén, s ezzel a salgótarjéini és pestkör-

nyéki területek a szelvények megegyezi rétegsorukkal összeköthe-

tek. A két területet kétféleképen értékelni tehát nem lehet. 4. A bur-

áigátién transzgresszió nem akfidt meg a GalgnvölÜgynél. 5. Az
Aequipectenes szint a helvetien sl írrel nem aequivalens, hanem
annak fekjében fekszik, tehát idsebb.

Nem kívánok részleteiben foglalkozni a Börzsönyalja kép

zödményeivel, mintán ezt a területet autopsziából nem ismerem.

Az Aequipecten praescabriusculusos padok beékeldése az itteni

sl írkép üledékekbe azonban inkább arra késztet, hogy a szendehe-

ly i országút egész 40 m-es rétegcsoportját a burdigálienbe tegyem,

mint arra, hogy pusztán a slírszer márgás tagoknak a slírekkel

való kzettani rokonsága és a püspökhatvanihoz hasonló brachi

opodás fáeies fellépése folytán az egészet a helvetienbe soroz-

zam. A burdigálienben is paleogeográfiai szükségszerség, hogy
helyenként mélyebb fáciesek, iszap fédesek is fellépjenek. A püs-

pökhatvani brachiopodafaunával való hasonlatosság sem mond so-

kat, miután e faunának, melyet magam is begyjtöttem a leggya-

koribb alakja éppen a Terebratula Hörnesi Suess.. a bécsimeden-

ce burdigálienjének jellemz faunaeleme. Nem bizonyít a helveti-

en mellett az a körülmény sem, hogy e képzdményre közvetlenül

eruptivumok települnek, hiszen a helvét-torton határán lezajlott

eruptiók terméked nem egyszer borítják közvetlenül az oligocén

üledékeit is (Szentendre-Visegrád hegység).

A kérdés érdemi tárgyalását a fentiekben be is fejeztem,

csak Noszky Jen dr. egynéhány kisebb megjegyzésére szeret-

nék még válaszolni.

Félreértette Noszky Jen dr. sföldrajzi térképvázlato-

mat, midn azt írja, hogy a kbányai artézi kutakból kikerült kö-

völiitmentes kavicsokat a fóti-mogyoródi burdigaliennel azonosí-

tom, illetve velük kötöm össze a tétényi plató burdigalienjét. A k-
bányai kavicsokkal értekezésemben egyáltalában nem foglalkoztam,

(ízeket egyébként a sashalmi helvetien konglomerátokkal tartom
egyidseknek. A tétényi platóval való összeköttetést a csepelsziget-

en és csepeli dunaágakon átcsapó Aequipecten praescabriusculus-
os homokkövek tették lehetvé. (25, 26).

Térképvázlatomon Budapest alatt, a burdigálienben, K felé

nyúló félszigetszer szárazulatot ábrázoltam. Ezzel szemben nehéz-

séget lát Noszky Jen dr. abban, hogy a zuglói Telep-utcából
st reás kavics került az altalajból el. Ez a kavics azonban nem
egyéb mint a Duna pleisztocén terrasz-kavicsa, melyet az 1933-34

évi. Pávai Vájná Ferenc vezetésével végzett felvételeink

folyamán nagy területen feltártunk aknáinkkal, s mely helyenkint
az oligocén peetunculusoktól a pannon Congériákig a lehordási te-

rület különböz kori kövületeinek néha egész gyjteményét tartal-

mazza.
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Végeredményképpen tehát Noszky Jen dr. közleményé-
ben nem tudtam olyan momentumot találni, mely megakadályoz-
hatná, hogy a Budafoktól Pest-környékén éls a Galgavölgyön ke-

resztül az északkeleti középhegység alsó miocénjéig követhet bur-
digálient a salgótarjáni hasonló képzdménnyekkel kapcsolatba hoz-
zam, még kevésbbé találtam meg dolgozatában anpak az állítás-

nak indokolását, hogy az általam sem vitatott, st részben térképi
lég is hangsúlyozott Ny-i szárazulat jelenlétébl következ „paleo-
geografiai összefüggés Ny. felé még jobban kizárja a Budapest vi-

déki Burdigálient. F Ny-i szárazulat a burdigálien jelenlétének,
tehát a Tv felé való összefüggésnek alig lehet útjában.

A galgavölgyi, galgagutai és püspökhatvani fúrási szelvé-

nyekkel újabb tárgyi adatokkal is igazolhatom álláspontomat a

vestkörnyéki burdigálien kérdésében s örülnék, ha ezzel elsegít-
hettem volna, hogy mioeén-stratigráfiánk problémáinak legalább
egyike közelebb jusson a megnyugtató megoldáshoz. Szeretném,
ha soraimból mint egyetlen törekvésem, ez a szándék volna kiol-

vasható.
•* * #

Per Verfasser hevei,st mit Paten von fTiefbohrungen, dass

die Aequipecten Schichten von dér Tlmgebung Budapest iiberein-

stimmen mit den von Salgótarján, und er betrachtet sie als burdi-

galien Sedimente. Seine Auffassung spricht wieder dem von J.

Noszky sen. (Földt. Közi. — Geol. Mitteilungen Bánd. LXV.
Heft 7—9); dér die Schichten mit Aequipecten praescabriusculus
teils im oheren Oligozán, teils un Helvetien einreicht. Verfasser
faiul in den Tiefbohrungen vöm Galgatal im Liegenden vöm hel-

vetischen bryozoen Kaik aequipectenfiihrende Schichten in be-

tráchtlicher Máchtigkeit, so dass dér Verfasser íiberzeugt ist, dass

die aequipectenführenden Sandsteine weder dem helvetischen

Schlier, noch dem helvetischen bryozoen Kaik entsprechende Sedi-

mente seien; er haltét sie für altere Ablagerunge. Dér Aequipecten
praescabriusculus Font. Species iiberschreitet nicht — nach Mei-

nung Horusitky’s —

-

die helvetischen Schichten.
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Évi jelentése az 1932. évrl.

A KÁROSPUSZTAI HOMOKOS RÉTEG FAUNÁJA.

Irta: Dr. Bogsch László.

DIE FAUNA DÉR SANDIGÉN SCIilCHT VON RÁROSPUSZTA.

Von Dr. L. Bogsch.

Az 1936. évi nyári földtani intézeti országos felvételek során

dr. Feró nézi István fgeológus, egyetemi m. tanár úr mellé

nyervén beosztást, Piliny, Endrefalva. Nógrádszakál és Litke kör-

nyékén végeztem felvételeket. Ez alkalommal a nógrádszakál i Ber-

tece-patakból ismeretes tortonien lelhelytl mintegy 2 és fél

km-nyire észak felé újabb kövületlelhely vált ismeretessé, amely
nek érdekes faunáját jelen sorokban szeretném közölni.

Ez a köviiletlelhely a Nógrádszakálról Rárospuszta felé w-
zet. vasút bevágásában a 90,1 és 90,2 km-kövek között van, ahol

homokos rétegekbl került el az alanti fauna. Az innen elkerült

kövületek rendkívül törékenyek, megtartásuk általában gyenge,
úgyhogy ez a köviiletlelhely nem szolgáltat olyan szép és pom-
pás megtartású kövületeket, mint amilyeneket a Bertece-patak-
ból ismertettem.

A faunalista a következ: Bryozoák, Arca (Arca) ((Auadara))
diluvii Lamarck, Arcé (Acor) ((Bathyarca)) polyfasciata S is-

in o n d a, Glycymeris (Glycymeris) deshayesi Mayer, Pederi sp,

Astarte ftisca P ol i var. incrassata Bronn, Astarte sp. ex a ff.

degrangei Cossma nn -Peyro t, Diplodonta rotundfita M o n -

tagú, Phacoides (Linga) columbella Lamarck, Divericella or-

nata A g a s s i z, Loripes dujardini Deshayes, Loripes denhatus

De f ránc e, Loripes denlntus D e f r ance var. hoernesi B o g s c li,

Ctordium sp., Venus (ClausineTla) ((Mioclausinella)) scalaris B r o n n,

Venus (Clausinella) ((Mioclausinella)) kautskyi n. sp., Venus sp..

Paphia pappi n. sp., Ervilla miopusilla n. sp. Lutaria (Psamrno-


