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ÍJRA MEGVIZSGÁLT NÉHÁNY HATVANI ÉS GÖDÖLLI
PLIOCÉN EMLÖSMARADVÁNYRÓL ÉS A PLIOCÉN TAGOZÓDÁSÁRÓL

GAÁL ISTVÁN*

XVIII. táblával

f

Legújabban mind határozottabban domborodik ki az a megismerés, hogy
a mesogén, de még inkább a neogén egyes szakaszainak elhatárolását illeten
legmegbízhatóbb útmutatóink az emlsfajok. A fajok meghatározása azonban
kifogástalan legyen.

A gödölli s a hatvani üledékek földrajzi helyzete és a bellük napfényre
kikerült emlsformák sélettani jellegei alapján a két lelhely fajainak vala-

melyes kapcsolata elvárható. A velük foglalkozott két dolgozat (8, 15) szerint

Gödölln jellegzetes közép-pliocén, Hatvanban ennél határozottan régibb emls-
fajok kerültek el, közös faj pedig egy sincsen.

Figyelmesebb vizsgálódásból azonban kitnik, hogy a gödölli együttes
egyöntetsége ingatag alapon áll, mert a közzétett emlssorozatban erltetetten

meghatározott fajok is szerepelnek. .A hatvani fajok feldolgozásába is jelents
hiba csúszott be. Mindez megindokolja az újabb átdolgozás szükségességét.

Megjegyzend, hogy a Hatvanban és Gödölln napfényre került fajok

nem mindenikére terjed ki az átvizsgálás szükségessége. A mostani leírásban

csak azokról a fajokról emlékezem meg kissé bvebben, amelyek meghatározá-
sához, avagy kortani szerepeltetéséhez jelentsebb kiegészít adat vagy meg-
jegyzés fzhet.

A gödölli vasúti bevágás emlsegyüttese M o 1 1 1 M. szerint a következ :

1. * Bunolophodon longirostris Kaiip. — Dibimodon arvernensis Croiz
& J 0 b. 2. Dicerorhinus megarhimis de C h r i s t. 3. *Hipparion crassiim Gerv.
4. Propotamochoerus provinciális race minor D e p. 5. Leó sp. indet (Epimachai-
rodiis'l) 6. Cervüs pardinensis Croiz. & J o b.

A hatvani emlssorozatban a következ fajok szerepelnek ;

, 1. Mesopiíhecus penieliciis Roth & Wagner. 2. Cervoceriis novorossiae

K h o m . 3. Procapreolus latifrons S c h 1 o s s. 4. Capreolus lóczgi P o h 1 .

5. Cerviis cf. axis (Erxleben) f. sarmatica. 6. Hipparionci. richtholeni Kokén.
I . Helladotherium diivernogi Gerv 8. Sus ergmanlhius Roth & Wagner.
9. Dicerorhinus hungariciis G a á 1. 10. Dicerorhinus cf. schleiermacheri Kan p.

II. Rhinoceros sp. indet. 12. * Chilotherium sp. Pl anderssoni R i n g s t r.)

13. Agriarctos gaáU K r e t z o i.

Els áttekintésre valósággal szembeszök a két sorozat kortani külön-
bözsége. A különidejüség kidomborítására elegend a gödölli Hipparion cras-

sum-ot a hatvani H. cf. richthofeni-vel, a gödölli Cervus pardinensis-t pedig a
hatvani Cervocerus novorossiae fajjal szembeállítani. De viszont a Mustodon
longirostre-arvernense, mint átmeneti forma egymagában is elegend a két
sorozat korkülönbségének csökkentésére.

Ezek a röviden vázolt okok ösztökéltek a földrajzilag egymáshoz valóban
közelfekv és sélettani facies tekintetében is bizonyos rokonvonásokat fel-

tüntet két emlsegyüttes egységes szemszögbl való újabb megvizsgálására.

* Eladta a Magyar Földtani Társulat (íslönytani Sz.akoszlálya 19.')2. IV. 28-i szaküléscn.
* A *-gal jelölt fajokról az. alábbiakban bvebben szólok.
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Vállalt föladatom ketts ; az egyik és fontosabb ; a két emlsegyüttes
fajainak, illetleg szereplésük korának fölülvizsgálata, másik : az európai pliocén

természetes tagozódásának megkísérlése.

I.

1. Chilotherium anderssoni R i n g s t r. f. hungarica n. f.

Dicerorhinus hungaricus G a á 1 (1943)

XVIII. tábla

A Geologica Hungarica 1943. évi kötetében megjelent tanulmányomban
legbvebben (8) a Dicerorhinus hungaricus néven új fajként leírt alakkal foglal-

koztam, amelynek vázrészeit a III. t. 5. s a IV. t. 1—2. ábráján mutattam be.

A jellemz bélyegek egyike az összefüggés (symphysis mandibulae) tájá-

nak lapos fakanálszerü kiszélesedése. Ennek a bélyegnek valódi jelentségét

idézett dolgozatom nem domborítja ki megfelelen. Elegendnek véltem annak
megállapítását, hogy a hatvani állkapcson a fogsor kiegészítéseképpen megvan
még az egy gyöker DPj üres fogmedre s az említett befüzdés ez eltt lép föl.

Nem gondoltam azonban arra, hogy a Chilotherium anderssoni faj alsó állkapcsá-

nak pontosan ugyanez a berendezettsége. Ennek megállapításához, mint dönt
tényez a hatvani fogsor hypsodont jellege, valamint a fogak rágólapjának sajá-

tosan hullámos felszíne is hozzájárul.
' Az elmondottak után a helyes megvilágításba helyezett hatvani állkapocs

leírása a következ ;

Az állkapocs teste (corpus) vaskos. X kifejezetten hypsodont jelleg fogsor

az éppen áttörni készül M3 hozzászámításával teljes; hossza 284 mm.ADPi
épen maradt fogmedrén az eltömdésnek kezdetei is alig észlelhetk. Ez az üres

fogmeder ebben az esetben egymagában is figyelmeztet arra, hogy Chilotherium-

mal van dolgunk, mert a Dicerorhinus kintt példányai állkapcsában a DP^
fogmedrének már nyoma sincs.

Itt kell megemlékeznem a dolgozatomban (8) Chilotherium sp. (anderssoni

Ringstr.) néven szerepl agyarról is (1. rajz). A leírásom alapjául szolgált

töredékes agyar (4) annak idején, mint Chilotherium-maradvány magában állott,

neipcsak a hatvani együttesben, hanem a hazai alsó-pliocén emlssorozatban is.

így érthet, hogy meghatározását óvatossággal végeztem. De minthogy az

állkapocs mostani megvizsgálása fényt derített annak faji hozzátartozandóságára,

a töredékes agyar feltételes jelleg meghatározása véglegessé nyilvánítható.

Annál is inkább, mert méretei (40,4 ; 23 mm) szinte hajszálnyi ponto.ssággal

egyeznek a kínai Chilotherium anderssoni him példányai agyarainak — 41 : 24,

40 : 24, 39 ; 24 mm — méreteivel.

Természetes annak a kérdésnek fölvetése, vájjon a szóbanlév agyar nem
a leírt állkapocs fogsorából való-e ? Kiindulópontunk az lehet, hogy a hatvani

hatalmas méret agyar kétségen kívül szintén hím példányéra vall. Viszont a

hatvani állkapocsnak az ivar szemszögébl való elbírálásakor csak arra támasz-
kodhatunk, hogy a corpus az állat fiatal korához képest vaskos, s a fogsor hossza

a kínai öreg példányokéval (276— 296 mm) .vetekszik. Nagy tehát annak való-

színsége, hogy az állkapocs ugyancsak hím példánytól való.

Ha tehát számbavesszük a hatvani zápfogsor hatalmas fejlettségét, más-
fell a csontmaradványok hím állattól való származásának ers valószínségét,

az agyarat is az állkapocshoz tartozónak tekinthetjük.

Néhány idetartozható, ám biztosan föl nem ismerhet csonttöredéken

kívül ugyanis még egy csonttal érdemes foglalkoznunk, a teljes épségben meg-
maradtjobboldali combcsonttal (8. IV. t. 2. á.^ Ennek a Ringström munkájá-
ban (18, IX. t. 4. á.) bemutatott baloldali Chilotherium femurral való össze-

hasonlításakor szembetnik, hogy a kínai combcsonton a kissé sérült taraj-

szer léc (condylus externus) alapja jóval szélesebb és vaskosabb a hatvaniénál,

b'.nnek az eltérésnek esetleg elfogadható magyarázatá lehet, hogy a kínai példány
korosabb hím állatból való. Am arra is gondolnunk kell, hogy a kínai rinó-bölcs-
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löl ily messzi nyugatra elszármazott, s esetleg néhány 10.000 esztendvel késbbi
korban élt faj olyan alaktani módosulást szenvedhetett, amely módosulatot a
rendszerez óslénybúvár kénytelen „földrajzi fajváltozat”-ként értékelni. S ezt
annyival is inkább, mert a kínai fajok Ringström szerint kemény szárú,
pusztai növényi tájdálék rágásához szokottak, míg ezzel ellentétben a hatvani
fajváltozat mocsaras erdség lakója volt. Ezért valószín, hogy a hatvani alakot
több kisebb, de küls níegjelenés szemszögébl eléggé fontos bélyeg alapján
különálló fajnak kellene minsítenünk. Okoskodásom természetesen nagy támasz-
tékot nyerhetne azzal, hogyha módomban lenne az odesszai, valamint a számoszi
Chilotherium példányokat az északkínai törzsekkel összehasonlítani, s ennek
során más elkülönít faji bélyeget is találni.

1. ábra. A Chilotherium anderssoni töredékes agyara (term. nagys.)

Egyelre, azaz inkább átmenetileg elégségesnek vélem a hatvani Chilo-
theriiim anderssoni alakot forma hungarica megjelöléssel különíteni el a kínai
törzsalaktól.

Végül arra hivom föl a szaktársak figyelmét, hogy a téves meghatározásom
révén szerepl Dicerorhiniis hunqaricus G a á 1 fajt törölni, illetleg ennek —
mutatis mutandis — a Chilotherium anderssoni R i n g s t r. forma hungarica
alakkal történt azonosítását tudomásul venni szíveskedjenek.

*

18 ‘
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A Chilolheriiim váratlan és meglep magyar elfordulása alkalmas arra,

hogy ennek az svastagbrü nemzetségnek életmódjáról Ringström-tól
festett képet (18, 96) néhány újabb színfolttal kiegészítsem. Ringström
a nemzetség bölcsjéül a Sivalik képzdmények területét tekinti, ahol a legrégibb

típusú fajok ritkán elforduló maradványait gyjtötték. A Chilolherium törzs-

alakja — Ringström szerint — ott rendkívül kedvez, nedves, meleg, trópusi

környezetben élhetett, amit a nemzetség rohamos felvirágzása bizonyít. Rövid
id alatt messze nyugaton, Maragha, meg Számosz térségében és Odessza kör-

nyékén is megtalálták, ahol a 3 Chilotheriiim fajt Przemyszki Aceratheriiim

néven szerepelteti. Mint különösséget emeli ki Ringström, hogy míg Számo-
szon 4 Chilotheriiim fajt mutattak ki, az ettl alig 250 km-re es Pikermiben
semmi nyoma. Ringström szerint az Odessza— Számosz délkörétl nyuga-
tabbra fekv területek ridegebb éghajlata a Chilotheriiim terjeszkedésének gátat
vetett.

Ringström okoskodásait a hatvani Chilolherium megdöntötte. Elssor-
ban azzal, hogy a ,,délkör mentén elvágódó éghajlat” tételt megcáfolta. Éppen
így rácáfolt Ringström - nek arra az állítására is, hogy valamennyi Chilothe-

riiim faj a füves puszták lakója volt. Az a Ringström - tétel sem fogadható
el, hogy a Chilotheriiim kihalását hcsökkenés és kevés csapadék okozta. Hiszen
ilyen tényezkkel szemben sikeresen védekezhetik az emls állat : egyszeren
elvándorol ! Ringstöm magyarázatával szemben elég csupán arra hivatkoznom,
högy a gyorsan elért magasfokú kikülönültség magában is elég hathatós beve-
zetje és tevleges tényezje a fajok kihalásának.

Annak érintésével, hogy a hatvani Ch. anderssoni mindmáig egymagában
képviseli hazánkban, st egész Közép- és'^Nyugat-Európában is ezt a Kínában
oly gyakori alakot, remélem, hogy ez az eddig nyugat felé csupán Odessza— ^
Számosz délköréig elterjedtnek ismert Rhinocerotida majd más magyarföldi
hipparionos lelhelyünkrl, elssorban az emlsmaradványokban oly gazdag
s Hatvannál még nyugatabbra fekv Csákvárott is elkerül.

2. Mustodon longirostre-arvernense K a u p — C r o i z. et J o b.

A gödölli vasúti bevágás egyik legjelentsebb lelete a disznófogú Mustodon
nemzetségre valló, mintegy 12 db. csontmaradvány. Ezek közül azonban csupán
2 állkapocs-töredék, továbbá ezekhez tartozó zápfogak és agyartöredékek, vala-

mint egy karcsont s egy singcsont a számottevk, illetleg a meghatározás néz-
pontjából használhatók.

M 0 t t 1 M. eléggé kimerítette a jellegzetes bélyegek felsorolását (15, 278).

Kezdve az állkapocs két ága által befogott szög tágasságán, a symphysis mandi-
bulae rövidségén, a masseter tapadási helyének fejlettségén, folytatva a zápfogak
járomfelei kissé váltakozó állású mivoltán, az alsó állkapocs satnyulásán, viszont
végezve ezzel szemben az alsó agyarak még tevékeny szerepén és azon, hogj’ a
kibúvó IMj nem tolja ki medrébl áz ISE-t, hanem megférnek egymás mellett, — a
faji jellegek olyan sorozatát gyjtötte össze, amelynek alapján határozott véle-

ményt formálhatunk a gödölli disznófogú sormányos rendszertani helyét

illetleg.

A fölsoroltak alapján részben igazat adhatunk M o t t 1 M.-nak : a gödölli
Mastodon maradványok a M. longirostre-t a M. urvernense felé áthidaló formá-
nak ismerhetjük el ; azonban ki kell jelentenem, hogy ezt az átmeneti formát
—M 0 t t 1 véleményével szemben — a longirostre fajhoz látom jóval közelebb-
állónak. Mert, ha végigmegyünk a gödölli forma bélyegeinek sorozatán, látjuk,

hogy az urvernense-tö\ elkülönít bélyegek (az alsó agyarak funkcionálása, járom-
ívek alternálásának csekély foka, a zápfogak együttes megjelenése) mindegyike
csak kissé elváltozott longirostre-hélyeg, míg határozott, illetleg kizárólagos

urvernense-hélyeg nem észlelhet.
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3. Helladotheriiim duvernoyi Gaud.

Hatvani tanulmányomban (8, 36—37.) ennek a zsiráfsnek egyetlen éj)

j)atellája szerejiel. Minthogy s-Giraffida térdkalácsa egyetlen más lelhelyrl
sem került el, a legcsekélyebb idevágó részlet is fontos lehet. Közleményem
kiegészítéséül szükséges utólagosan följegyezni, hog}' annak idején az Állatorvosi
Kar Állatbonctani Intézeté^J3en általam összehasonlításra fölhasznált zsiráf-

csontváz — második élet-évében, vágyás teljes kifejldése eltt elpirsztult állat

csontváza volt.

Ennek a kiegészítésnek jelentsége akkor domborodik ki, ha számbavesszük,
hogy a hatvani térdkalács 30 mm-rel rövidebb és ennek megfelelen keskenyebb
a szóbanlév zsiráfcsikóénál. Fontos ez, mert így határozottabl) vonásokkal
tárul elénk a hatvani törpébb formának az sibb idvel való összefüggése.

1. Cervüs sp. indet. (? aff. pardinensis C r o i z.)

(Cervus pardinensis C r o i z. (M o 1 1 : 15, 334. T. V. fig, 3.)

A gödölli lelhelyrl néhány apróbb agancstöredéken kívül két olyan,
nagyobb agancsdarab is elkerült, amelyet M o 1 1 1 M. fajilag azonosnak min-
sített, s a fajt illetleg kétségtelennek vélte a C. pardinensis-sel való azonosít-
hatásukat.

.Szükséges arra az általános érvény tapasztalatra hivatkoznom, hogy az
agancsok bizonyos mértéket meghaladó töredékessége és hiányossága nagyon
könnyen tévútra vezethet. Ennek foka bizonyos agancs-típusok nagyfokú
változékonysága. Elég csak arra utalnom, hogy az agancs hossza, a fág vastag-
sága, súlya, valamint ágainak száma és elhelyezkedése nagy mértékben függ
az állat kedvez vagy kedveztlen életviszonyaitól. Emellett eléggé gyakoriak
a rendellenességek és torzképzdés agancsok is.

M 0 tt 1 tanulmányának V. tábláján bemutatott baloldali agancs 174 mm
hosszú Sértetlen szemággal is ellátott — töredékének (A példány) leírását

azzal kell kiegészítenem, hog^' a rózsa háromnegyedrészén kívül a rózsat kis

részlete is megmaradt, bizonyítékául annak, hogy nem levetett aganccsal van
dolgunk. Helyesbítend M o 1 1 1 - nak az a téves megjegyzése, hogy az A pél-

dány egyik felülete hurcoltság bizonyítékát viseli magán,* holott errl szó sincs.

Épp ellenkezleg : a szóbanlév töredékes agancs megtartása mintaszer, rajta

víz által való hurcoltatásnak semmi nyoma, ami annál inkább figyelemre-
méltó, mert a bezáró anyag (limonitos homok) si ártéri képzdmény, vagy
általában vízjárásos terület üledéke lehetett.

Ami pedig az A példány faji hovátartozandóságát illeti, magán az agancs
töredéken kevés útbaigazítást találunk. Valamelyest az agancstörzs feltnen
erteljes fejlettsége, valamint a szemág kiágazási pontja (68 mm a rózsa fölött),

továbbá a szemágnak a fághoz való hajlásszöge (34°) tájékoztat. Mindezek a

tulajdonságok ugj'anis valóban olyanok, amink a legkezdetlegesebb típusú s-
szarvas fajoknál jóval fejlettebb formára utalnak.

Ha D i e t r i c h W. O. fölfogását követnk és ezeket a fejlettebb — C.
issiodorensis, C. pardinensus, C. perrieri — formákat összevonva, talaknak a
C. pardinensis-t fogadnók el, a szóbanforgó gödölli A példányt — fönn-
tartással — ennek a csoportnak rokonsági körébe utalhatnék. Mindaddig azon-
ban, amíg ennek az egyesítésnek kérdése el nem dl, fölfogásom szerint az

.4 jelzés agancstöredék egyelre csupán Cervus sp. indet. (? pardinensis C ro i z.)

megjelöléssel szerepelhet a gödölli együttesben.

5. Cervocenis novorossiae K h o m e n k o.

(2. ábra)

Cervocerus novorossiae K h o m. (Gaál 8,27. I. t. 1. á.)

Cervus pardinensis C r o i z. (M o 1 1 : 15,334.)

Az eredetiben : „Die eine Fláche dér Stange ist abgerollt.” (15,334).
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Említettem, M o 1 1 1 M. a Gödölln talált második — tanulmányában
nem 'ábrázolt — agancstöredéket (B példány) is aC. pardinensis fajba tartozónak

2 ábra. Cervocenis novorossiae khom. baloldali levetett agancsa. A. sagittalis,
^

B. volaris felület (1.5 x kisebbítés)

|
A

határozta meg, holott a kett között szembeszök a faji eltérés. Annyit M o tt 1 ^

is megemlít, hogy a B. példány gyöngébb testalkatú, korosabb állat fejdísze

volt, amelyen a szemágon kívül a középág csonkja is látható. Ezen a különbségen
kívül azonban els pillanatra szembeszök a megtartási állapotban észlelhet ,

nagy eltérés is. S ez annál inkább figyelemreméltó, mert mindkét agancstöredék
a vasúti bevágás ugyanazon (366) szelvényének 13 m mélységébl, limonitos
homokból került napfényre. Ennek a rejtélyesnek látszó jelenségnek egyszer •
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ma^’arázata csak az lehet, hogy mig a Cervida maradványok A példányát

csak' kis távolságról sodorta oda a vízfolyás, úgyhogy ezt elsdleges lelethelyen

találtnak minsíthetjük, a B példányt (levetett agancs) régibb üledékbl s nagyobb
távolságból hurcolta másod-, esetleges harmadlagos helyére a vízáradat.

A lényegbe vágó faji eltérések abban csúcsosodnak ki, hogy az agancs-

törzs a szemág fölött általában hengeres, st csaknem négyszögletes, míg fels

fele táján a volaris s a sagittalis oldalán is laposodó ; a rózsa fölötti 170mm magas-
ságban — a középág kiágazása alatt — pedig kiszélesedvé válik.

Mindezen kívül a B példány egész habitusa az A példánnyal szemben hatá-

rozottan ódon szabású, s mint ilyen, mindjárt Taraklia (11), Nova-Elisabetovka

(1), illetleg Hsia-Yin-Kou (23) és Hatvan nevezetes szarvasfajára, a Cervo-

cenis novorossiae-ra emlékeztet. Zdanszki munkájában (23) a III. tábla 5.

ábráján bemutatott agancstöredéknek minden mérete igazolja ezt a megálla-

pítást. íme az idevágó számadatok :

IIsiii-Yin-Kou Gödöllíi Hatvan
(Kína) B. jiéld. 1 t. 1. á.

Nagyobb álmér a rózsa fölött .

Kisebb ,, ,. ,,

Nagv'obb ,, szcniág ,,

Kisebb ,, ., ,,

A szeinág kiágazása a rózsa fölött

A közéjtág ,, ,,

26,4 mm 28,0 mm 30,0 mm
— 18,7 „ 26,8 ,,'

18,0 ,, 18,5 „ 25,3 ,,

— 16.7 ,, 22,7 ,,

57,0 ,, 56,8 ,, 73.0 ,,

184,0 ,, 182,0 ,, 235,0 ,,

Ezek az adatok, s a gödölli B példány ágainak a 2, ábrán bemutatott
helyezkedése megnyugtatóan igazolják K h o m e n k o szarvasfajának Gödölln
való szereplését.

6 , Hipparion sp. indet

Hipparion crassum G e r v. (M o 1 1: 15,311. IV. t. 3. á.)

Egy jobboldali ép karcsonton és töredékes baloldali sípcsonton kívül 7

darab Equida-fog is elkerült Gödölln. M o 1 1 1 M. szerint mindezek a marad-
ványok a Hipparion crassum fajra vallanak. Legels megjegyzésünk, hogy a

fogak — jobboldali Pg és P 3 , továbbá baloldali Pg—

M

3 — az állat alsó állkap-

csának fogsorából valók; vagyis olyan leletanyag, melynek bizonyító ereje a

hipparionos együttesek kutatói (Boriszjak, Kokén, Kretzoi,
S e V f e, \V e h r 1 i, stb.) szerint vajmi csekély.

M o 1 1 1 M. arra hivatkozik, hogy D e p é r e t tanulmányában (5. XX. t.

4. á.) közölt roussilloni alsó zápfogsor teljesen megegyez a gödöllivel. Emellett
azonban azt is fölhozza (15,315), hogy a S e v f e munkájában (22.) leírt Hip-
parion plaiyodus S e v f e nagyon közel áll a gödölli fajhoz.** A különbség szerinte

néhány aprólékos zománc-eltérésen kívül csupán annyi, hogy a platyodus Mg—
Mg fogai ,,lényegesen” kisebbek, mint a ,,crassum”-éi. Ha pedig maga M o 1 1 1

az alsó-pliocén plaiyodus-t a modern jelleg (?) crassum-mal találta nagymérték-
ben megegyeznek, arra vall, hogy a gödölli „crassum” mégsem annyira jelleg-

zetesen modern típus, mint aminnek beállítani igyekezett.

*

Végighaladva a két sorozaton, a kissé megváltozott gödölli együttes a
következ fajokból áll

:

I. Mustodon longiroslre — arvenense K a u p — C r 0 i z et .J 0 b. 2. Óice-
rorhinus megarhinus de C h r i s t. ; 3. Hipparion sp. indet.

;
4. Propotamochoerus

provinciális race minor D e p. ; 5. Leó sp. indet. (l Epimachairodus

)

; 6 . Cervus
sp. indet. (? aff pardinensis C r 0 i z.) ; 7. Cervocerus novorossiae K h 0 m.

* Az eredeti szöveg szerint ; ,,Dem’Hipparion von Gödöllö áhnelt H. platyodus ani meisten. .
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Ezzel szemben a Hatvanban elkerült fajok sorozata annyiban változott^

hogy a Dicerorhinus hangariciis, mint tévesen meghatározott faj törlend, s

helyébe a Chiloiherium anderssoni R i n g s t r. lép
; ezzel kapcsolatban aChilo-

iherium sp. (Anderssoni R i n g s t r.) kiesik, aminek következtében az idáig

13 tagot számlált együttes faj létszáma 12-re olvadt le.

*

A szorosabb értelemben vett slénytani föladat megoldásának függelékéül
nem lehet érdektelen — legalább futólag — ösélettani szemszögbl is végigtekinteni
Gödöll és Hatvan semlös sorozatain. Ha Gödölln a sok tekintetben fontos bezáró
kzet iránt érdekldünk, Mottl tanulmánya arról értesít, hogy a leletek a 362—
363, valamint a 366 — 368. szelvények közötti területrl, minden esetben a rozsda-
barna, ersen csillámos mészkonkréciós, öregszem, limonitos homokrétegbl
kerültek el. Errl a homokról Ferenczi I. a vasúti bevágás kéziratban lév
földtani szelvényének jelmagyarázatában följegyzi, hogy ,,részben átmosott”.***

S hógy ez födi a valóságot, de viszont Mottl M. ebbl alig észlelt valamit,
abból a futólagos megjegyzésébl is kiviláglik, hogy „Kilúgzás vagy koptatás
nyoma csak 1—2 darabon látszik”. (15,258.)

Az sem érdektelen adat, hogy ennek a homoknak fekvje igen szívós, kékes-
szürke agyag. Ilyen agyag különben a szelvény középs szakaszán srn váltakozik
homok, homokos, agyag, meg barna és szürke agyagrétegekkel. Egyik homokrétegen
álrétegzdést állapított meg Ferenczi. Ezen a gyakori szintingadozást jelz
k^etváltozásokon kívül a 366 -f 64 — 367,04 szelvényrészleten megállapított két
vet is amellett bizonyít, hogy ennek a kéregdarabnak ugyancsak mozgalmas a
pliocénkori múltja.

Ha pedig a rétegtani és szerkezeti adatokhoz az itt élt sfajok együttesét is

hozzákapcsoljuk, az sföldrajzi képet néhány biztos vonással ugyancsak fölvázol-
hatjuk.

A szívós, kékesszürke agyag minden bizonnyal hajdani állóvíz, üledéke ; a
reátelepült, élesen elhatárolt homok pedig kétségtelenül hirtelen kiemelkedés bizo-
nyítéka. Vagyis tehát a Mustodon, orrszarvú, sertés, szarvas, zömök termet sló,
stb. ott tanyázása ideje táján Gödöll környéke afféle vízjárásos, s emellett bozótos
vagy ligetes terület lehetett. Csaknem szakasztottan ezt az stájképet festhetjük
meg Hatvan környékérl is ; de azzal a különbséggel, hogy a hatvani emls-együttes
közvetlenül az állóvíz partmellékének mocsaras, bozótos területén tanyázott és

elkerült csontmaradványai elsdleges helyrl valók.

A környezetviszonyok ilyetén hasonlósága s a két lelhely közelsége (25 km)
mellett nem lehet váratlan, hogy — legalább mutatóba — egy közös fajuk is akadt

:

a Cervocerus novorossiae. De mindjárt szerencsés körülménynek kell mondaimnk,
hogy ez az agancstöredék föltnen megviselt mivoltával arra is figyelmeztet,
hogy a hatvani s a gödölli bezáró rétegeket ne minsítsük azonos korúaknak.

Érdekes és jellemz, hogy noha a Cervoceruson kívül nincs más közös fajuk,.

Gödöll és Hatvan ,,élethelyrokonságát” az emlstípusok rokonsága is megersíti.
Elég röviden csak a mindkét helyütt szerepl Hipparion, ssertés, Dicerorhinus
nemzetségekre hivatkoznunk. Bizonyos párvonalasságot különben a gödölli Mus-
todon s a hatvani Chiloiherium, valamint a hatvani Agriurctos s a Gödölln elfordult
Epimuchuirodus is igazol. És ezt a szembetn, kétoldali párvonalasságot ismét
szerencsés körülménynek nyilváníthatjuk, mert hiszen az együttesek kortani
értékelése biztosabb alapokon nyugszik abban az esetben, hogyha közös faciesbeliek.

A kor közelebbi megállapításának kérdését azonban a következ fejezet
keretei közé utalva, ezt a függeléket arra való emlékeztetéssel zárom, hogy míg a
Dunántúl régóta ismert hipparionos együtteseinek faji összetétele az ottani terület
szavannaszer jellege mellett tanúskodik, az itt szóbanlév vidéken a hajdani erds,^
mocsaras térségek pliocén emls-fajai kerülnek mind srbben napfényre. Csákvár
viszont, mint a legkülönbözbb környezetviszonyok összeszögellési pontja vált
nevezetessé (14, 395—397).

*** Mottl taiuilniányában nem látom annak nyomát, hogy F e r e i1 c z i földtani szelvényét
ismerte. S ez annyiban sajnálatos, mert igy nem derül ki világosan, hogy a csontmaradványokat rejt
homokréteg a 362. szelvénytl a 368-ig azonos-e.
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II.

A föntebbi függelék fölhasználásával nagy mértékben könnyebbé vált

annak a kérdésnek megválaszolása : van-e kimnlalható korkülönbség a gödölli
s a hatvani emlsfajok között, s ha igen, milyen mérték az '?

Fejtegetéseimnek a fajok meghatározásával foglalkozó I. részében — leg-

alább per apices — több ízben kellett szóvátennem azt a jelenséget, hogy míg
Hatvanban az emlösegyüttes egységességén törésnek nyoma sincs — amit külön-
ben a rendkívül finom szürke agyag, mint zavartalan bezáró kzet is elvárható-

I

nak jelez — addig Gödölln mind a megtartás, mind pedig a fajok már az els
pillanatban az egyveretség hiányára mutatnak. Oda jutottunk tehát, hogy
legels sorban a gödölli üledék korának a lehetség határain belül való tisztá-

I zására kell rátérnünk.

1
Kiindulásunkkor nagy könnyebbségünkre szolgál a mindkét lelhelyen

' elforduló Cervocerus novorossiae. Ennek az agancstöredéknek hurcoltsága még
I

abban a tekintetben is fölvilágosít, hogy a gödölli lelhelyre hosszabb vándor-

I

lássál, bizonyos idk mültával jutott el.

j

Márpedig az a körülmény, hogy a hurcolt Cervoceriis-agancü a feltnen
i friss Ccryu.s-aganccsal nemcsak azonos rétegben, hanem egymás közelében
hevert, az összemosottság kifogástalan bizonyítéka.

A kérdés most már az, mely alakokra támaszkodhatunk a gödölli homok-
réteg korának megállapításakor ‘?****

A Maslodonlongirostre — arvernense,\ii\á\l alongirosire formához való közel-
állása révén elég világosan szól az alsó-pliocén — messinai-emelet — mellett.

Ezzel szemben a Dicerorhimis megarhinus-t a szakirodalom a középs-pliocén
— asti-emelet — vezérfajaként tartja számon. Ami pedig a Cervus sp. (? pardi-
nensis) feltnen friss agancsát illeti, esetleg már az arnói-emelet elejét jelzi.

A gödölli smaradványok összesodródásának ilyen kortani sorrendjét
természetesen csak abban az esetben rekonstruálhatjuk az itt leírt módon, ha
a bezáró homokrétegben a szakaszosságnak, illetleg a kortani szintezdésnek
megfelel bizonyítékai vannak. Ellenkez esetben, vagyis, ha a homokréteget
rövid id leforgása alatt keletkezettnek minsítjük, az üledék létrejöttét teljesen

az arnói-emelet kezd szakaszára kell kitolnunk.
A II. szakasz bevezet soraiban föltett els kérdésre tehát azt a határozott

választ adhatjuk : a gödölli és hatvani emls-együttes kora semmiesetre sem
azonos. De hozzá kell fzni, hogy a hatvani együttes egyveretü, a gödölli semmi-
esetre .sem az.

Ami viszont azt a kérdést illeti, vájjon milyen mérték a korkülönbség •

kettejük között, megválaszolása nagy nehézségekbe ütközik. Mert kétségtelen,
hogy azidevágó fejtegetések során nem kerülhet el az euráziai pliocén elhatá-
rolásainak és természetes tagozódásának kérdése sem. Errl viszont tudjuk, hogy
máig sem jutott el a megnyugtató megoldásig. A részletes fejtegetést más al-

kalomra halasztva, most csak a helyi szükséglet megkívánta mértéket tartjuk
szemünk eltt.

Mivelhogy emlsmaradványok alapján kívánunk tájékozódni, s ebben a

tekintetben a franciaországi lelhelyek sorozata szolgálhat irányadóul, ez id
szerint a pliocén hármas tagozódásához tarthatjuk magunkat. Ezen az alapon
viszont odajutunk, hogy a hatvani emls együttest még az alsó-pliocén
fels — esetleg legfels — szintjébe, ezzel szemben a gödölli faunát bezáró üle-

déket a közép-pliocén fels szintjébe tartozónak állapíthatjuk meg. Ám tüs-
tént hozzá kell fznöm, hogy a hazai pliocén rétegtani tagozódása sokkal inkább
a tlünk K-re és Dk-re fekv területekével egyez, úgy hogy a hármas tago-
zódáshoz igazodó kortani megállapításokat csupán ideigleneseknek lehet tekin-
tenünk.

**** Közbevetve meg kell itt jegyeznem, hogy az alább következ néhány sorban, a szakirodalom-
ban a pliocénnek hármas tagozásához alkalmazkodom. De fölfogásom szerint ez a beosztás nem felel
meg a magyarföldi viszonyoknak.
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Úgy vélem, Gödöll és Hatvan sokat emlegetett semlseinek újabb átvizs-

gálása jó alkalmat nyújtott a pliocén-probléma napirenden tartására, s a meg-
oldásra váró egyes kérdések forgópontjainak megvilágítására. Hozzáértk szá-

mára pedig az elmondottakban nem csak tudományos, Jianem gyakorlati irányú

útmutatások is rejlenek.
^
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