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getreuen und kunst vollen Zeichnungen wurden grösstenteils von
Herrn Béla Rediger in dér Kgl. Ung. Geologisehen Anstalt

angefertigt und mit Genehmigung dér Direktion dér botr. Anstalt

publiziert, Herrn Univ. Prof. Ludwíg v. Lóczsy, Direktor

dér Kgl. Ung. Geolng. Anstalt sei hiefür aueh an diesel- Stelle

warmstens geídankt.

Es wurden mehrere Abbildungtn in liebenswürdigster Weise
von meiner Kolliegin: Eri. Dr. Marié Mottl angefertigt, wofiir

ich ihr aueh kiér bestens diánké.
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KÉRDÉSÉHEZ.
BUBDIGALIEN

Irta: Horusitzky Ferenc*

REMARQUES SUR LA QU ESTION HIT BURDf
GÁLIÉN DES ENVIRONS DE BUDAPEST,

pár M. F. Horusitzky.**

1927 ben foglalkoztam elször a Budapest környéki miocén
iiledéksor sztratigráfiájavai, midn Mogyoród környékét tanulmá-
nyozva, általánosabb érvény beosztás és párhuzamosítás megállapí-

tására törekedtem (1). A burdigaliennel kapcsolatban megállapítot-

tam, hogy a dunabalparti dombvidéken két különböz szintet kép-

visel két fáeiesben fordul ele. Az idsebb horizontba a mogyoródi
„Bcdzás“-on feltárt (mondás kavicsos homok tartozik, amely az

oligocén végén kialakult regressziót követ burdigálien transz

gresszió els üledéke, a magasabb szintbe pedig a nagy elterjedésül

Aequipecten proescnhriusculus-os homok, mely a még burdigálien

idsebb slier (ottnangi szint?) heteropikus fáeiese. Akkoriban még
a briozoás mészköveket is ebbe a magasabb burdigálienbe gondoltam
sorozhatni. A fenti beosztás megfelelt az akkoriban még általánosan

elfogadott sztratigráfiai sorrendnek, csupán az anomiás homokok
kora volt vitatott, amennyiben Noszky Jen dr., analógiák
alapján, valamennyi balparti anomiás homokot az oligoeénbe he-

lyezi (2). Az Aequi'pecien praesmbriusculus-o® rétegekre nézve meg-
egyezett valamennyi kutató véleménye ezen üledékek burdigálien

korát illetleg. A vélemények azonban késbb az Aequipecten prae-

scabriuseulusos rétegek korára nézve is elágaztak. Noszky Jen
dr. a magyarországi slírkérdést öszcfoglalóan tárgyaló értekezésé-

ben (3) kitér idézett dolgozatom megállapításaira is, de itt már
velm szemben a helvetienbe helyezi, paleegeográfi ai meggondolások-

ból kiindulva, a Galga völgytl Ny-ra található aequipeet.enes kép-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi május hó

2-i szakülésén.
** Note présentée á la séance de la Soe. Geol. de Hong. du 2.

mai 1934.
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zdmónyeket. A Galgavölgytl Ny-ra eszerint már egyáltalában
nem volna kifejldve tengeri lmrdigálien, hanem az addig burdi-

gálien korinak lelírt üledékek részben az oligocénbe, részben a hel-

vetienbe volnának helyezendk. Ezen meggondolások szerint: „A
Vepor és az Öspannon Masszívum közötti gecszinklinális-fólében az

alsómiocénbcn legrelsszív, denudációs idszak alakult ki", s a, helyzet

csak a lmrdigálien bem fordul meg, midn K-rl lassan új transz-

gresszió indul Ez a keletrl jöv új 1 ranszgresszió azonban a burdi

gálienbcn i em jut még el a Galgavölgytl nyugatra, mivel a burdi-

giilien ott már mindenütt hiányzik. Erre a megállapításra támasz-
kodva volt kénytelen Földvári Aladár (4) a budafoki jelleg-

zetes lmrdigálien faunát is valami nehezen definiálható átmeneti
oligOHmiccénbe helyezni. Ilymcdon, a számos helyen található buuli-

gálien fauna ellenére, valóban nem maradna a Budapest környéki
rétegsorban a lmrdigálien be tartozó üledék.

A Budapest-környéki lmrdigálien kérdése ezzel faunisztikai tér-

rl paleogeográl'iai térre helyezdött át, és a faunisztikai és sztrati-

gráfiai adatokkal ellentmondó megoldást nyert. A faunisztikai ada-

toknak, a sztratigráfiai helyzetnek és a paleogeográl'iai munka-
hipotézisnek ellentmondása késztette arra Wekerle Imrét (5)

és Majzon Lászlót (6), hogy bölcsészetdoktori értekezéseikben

a konzervatív megoldás mellett foglaljanak állást. Wekerle 1.

a Csórná di Aequipectcin praeseabriusculusos rétegeket, Majzon L.

pedig a Leányfalu környéki, már némileg a brakk fácies felé hajló

alsó miocén jelleg faunát tartalmazó üledékeket továbbra is, mint

a lmrdigálien üledékeit sorolják fel.

Az 1933. év nyarán a m. kir. Földtani Intézet Igazgatóságának

megbízásából Pávai Vájná Ferenc fbányatanácsos mellé

beosztva alkalmam volt folytatni tanulmányaimat a pesti dombság
északi részén, s megfigyeléseim arra késztettek, hogy a pestkörnyéki

burdigáliennel kapcsolatban eredetileg elfoglalt álláspontomat fenn-

tartsam. Szükségesnek látom ezért, hogy állásfoglalásomat részlete-

sebben indokoljam s a kérdést most már nemcsak faunisztikai és

sztratigráfiai, hanem paleogeográfiai oldalról is iparkodjam meg-
világítani. A késbb tárgyalandók alapjául azonban elbb a pesti

dombság burdigálienjének elterjedését és kifejldését kívánom át-

tekinteni.

A mogyoródi „Bodzás“-on a lmrdigálien bázisán és a fels oli-

gocén fedjében fellép, jellegzetes lmrdigálien kísér faunát tar-

talmazó, anomiáis homokot régebben már ismertettem (1). Ugyan-
ebben a fáciesben fejldött ki a bazális lmrdigálien a fóti Somlyó
alján, a Somlyó ÉNy-i lábánál, ahol 4 m mély aknából cipó nagy-

ságú kavicsokból álló anomiás kavics került el, a turritellás,

növónylenyomatos chattien fedjébl és az Aequipecten praescabtitts-

culus -os rétegek fekjébl és a Csornádtól Ny-ra lev Juhászhalmon
ugyancsak a chattien és az Aequipecten praescahriusculus-os rétegek

között. Ismerve az Altatnia ephippitim L. faj nagy vertikális elter-

jedését, korántsem kívánok az anomiás kavics névvel e fajnak a
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burdigálien mélyebb szintjére jellemz vezérkövület értéket tulaj

douítani, csupán annyit kívánok jelezni, hogy ez az auomlás homok-
kavics fácies a burdigálien mélyebb szintjének egyik leggyakoribb

fáciese. Semmiképen sem vonom tehát kétségbe a chattien kisér-
faunát. tartalmazó s a chattienhe betelepül anorniás rétegek chattien

korát. Ilyen pl. a Csomádi Csonkás anorniás homokköve. A kort

zen izopikns fáciesek esetében mindig a kísér faunának és a sztrati

gráfiai helyzetnek kell eldönteni. Valószínleg a mélyebb burdi-

gálienbe tartozik a csömöri, Lrén fc'hey I. által leírt anorniás

homokk is (7). Többhelyütt a kövületbe anorniás homokot, vagy
kavicsot, a chattien és az Aeguipecten praescabr tuséul us -os rétegek

között a burdigálien hazális üledékeinek egy másik fáciese, kereszt-

rétegzéses, összeálló, durva kövület mentes homok (zátonyhomok!)
helyettesíti. Ezt a kzetet észleltük a Csomádi Magashegy chattien

magját gallérszeren körülölel burdigálien bázisán, az Oldalhegy
DK-i oldalában mélyesztett 4 m-es aknában és a fóti Somlyó ÉK i

oldalán húzódó régi lövészárokban, ahol DK felé, a mogyoródi
Bodza® felé anorniás kavicsba megy át.

A burdigálien bázisán tehát a chattien végi regressziót, illetve

esetleg a közben kialakult szárazföldi idszakot transzgressziós ten-

geri üledékek követik, durva kavicsos homok, vagy ers tenger-

mozgást, eláruló keresztrétegzéises parti zátonyhomok alakjában.

Fontosabb és nagyobb kiterjedésben követhet tagja területünk,

s általában Budapoist környék miocén sorozatának az Aeguipecten

pi aescabriusculus Font. tömeges fellépése által jellemzett homok,

murva, vagy homokk, amely a fenti üledékeket fedi. Ez a képzd
n lény a pesti dombvidék legegyenletesebb fáciesben kifejldött kép-

zdménye. Böickh Hugó Nagymaros környékérl is leírja (S), s

délfelé számos feltárásban Cinkotáfg követhet. Kzete többé

kévésüké meszes, helyen kint kavicsos, murvás homokk, melybl az

Aeguipecten praescahrmsculus Font. és más aequipectinidák százai

gyjthetk.
Gsomádtól Ny-ra, a Juhászhalmon ez a képzdmény a burdi-

gálien hazális kavicsát fedi. Megfigyelhet a Csomádi Öreghegyen,

Oldalhegyen, a keresztrétegzéses mélyebb burdigálien fedjében, to-

vábbá a Disznóhegyein, az í mrcháza-majortól D-ro, a Khegyen, i

1 úti Somlyó oldalaiban és Mogyoród községben (1). 4 m-s aknákkal

elértük a. Magashegy D-i lejtjén, és a Magashegy és a Disznóhegy

között is.

A leggazdagabb faunát ebbl a szintbl a fóti Somlyó porond

fejtje szolgáltatta, melyben a kövülete®, összeálló porondot vékony,

pár em-es briozoás padok tagolják. E lelhely gazdag faunája már
régen ismeretes, Vogl Viktor (9) és Strausz László (10)

értekezéseibl. A fauna mindkét feldolgozója egyönteten állapítja

meg a fauna legközelebbi rokonságát a gaudendorf-eggenbúrgi rété

gekkel úgy szint, mint fácies tekintetében, tehát a képzdmény
tiszta burdigálien jellegéi Ugyanezt az elhelyezést kívánja a kép-

zdmény sztratigráfiai helyzete is, miután a Somlyó tetejét már
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lielvetien mészk alkotja, fekiije pedig a chattienre transzgredáló
bazális burdigálien. A fauna összetételére nézve elég az említett

értekezésekre utalnom, s csupán a briczoás mészkövekkel kapcsolat-
ban kell még egy két megjegyzést tennem. 1927 ben, midn az
Aequipeeten ] )ra.ese ) br i 1

1

sci i lusos rétegek heteropikus fácieseit keres'
tem (1), úgy véltem, lmgy a pestkörnyéki briozoás mészkövek álta-

lában az Aequipeeten praescabriusculusos rétegekkel egy szintbe

sorozhatok, és mint annak heteropikus fáciesei foghatók fel. Na-
gyobb területen végzett összehasonlító vizsgálataim azonban kétség-

telenné tették, hogy bár az aequipectenes szintnek is vannak lielyen-

kint briozoás fáciesei, s betelepülések alakjában is tartalmaz a

Somlyón ez a képzdmény briozoás padokat, a típusos, nagyobi
tömeg, briozoás mészkövek mindenütt az Aequipeeten praescubrius-

eidus-os rétegek fedjében települnek, a fóti Somlyón, az Imreháza
majortól D-re, a Khegyen, a esomádi Hátulsóhegyea és a Váekis-

újfalusi Várhegyen egyaránt. Fedje, ahol megfigyelhet, a törtön

eleji eruptív tufarétegsorozat. Korukat tehát helyzetük a helvetien-

ben szabja meg. Ezt bizonyítja az a körülmény is, hogy Mogyo-
ródon az Aequipeeten praescahriuscidus-os rétegek közvetlen fed-
jében a briozoás mészkövet gazdag faunát tartalmazó típusos „magos
slir“, tehát bel rétién sür helyettesíti. Közvetlen peleontólogiai bizo-

nyítékot szolgáltatott a Somlyó tetejét koronázó briozoás mészk
lielvetien korára a S zalai Tibor által gyjtött apró echinidák-

ból álló tüskönc fauna, s általam a Khegy briozoás mészkövében

talált Trochus miliáris Brocc, amely fajt eddig a burdigálienbl
még nem írták le, a bécsi medence steinheimi felsmediterránjának
v iszont jellemz alakja. Ezek a típusos briozoás mészkövek tehát o

lielvetien tufafek/ slir heteropikus fáciesének tekintendk. A Somlyó
tet mészkövére nézve már eredetileg is ezt az álláspontot foglaltam

el (1). Helyesen most már meg kell állapítanunk, hogy a „briozoás

mészk", mint fácies, nem jelölhet szintet a miocénen belül. Brio-

zoás mészkpadek települnek a burdigálienbe a fóti Somlyón, és

ilyen briozoás Aequipeeten p r

a

esca.briusculus-os fáciesbe megy át

a burdigálien a mogyoródi Bodzás és a Somlyó DK-i vége közötti

szlkben is. Helyesebb volna ezeket a lielvetien kori típusos brio-

zoás mészköveket egyszeren lielvetien mészköveknek jelölni, hogy

így a félreértéseket kizárjuk.

Az Aequipeeten praescabriuscidus-os szint fóti elfordulásához

legközelebb áll fácies tekintetében a esomádi Hátulsóhogy D-i

orrán mélyesztett 4 m-es aknából elkerült meszes porond. Ebbl
a kzetbl a következ kis faunát gyüjtkettem: Aequipeeten oper-

cularis L-. Aequipeeten praescahriusculus Font., Aequipeeten scab-

rellus La m.. Chlamys iauroperstriata S a c c., Anomia ephippium L.,

E.rogyni miotaurinensis Sacc, st reá sp., Pectcn subbenedictas

Font. var. taevis, Cidaris avenionends Lesni., Cidaris cf. zeamays

S i s ni., Lámna fog.

Különösen kiemeli a rokonságot a fóti faunával a Pectcn sub-

benedictus Font-, miután az aequipectenes szint többi elforduló-
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saiban Pecten genust nem találtam. Valamivel szegényebb a mól
lusca fauna az Irnreházi majornál lev Khegyein és az Oldal
hogy tetején. Ezeket a faunákat Wekerle Imre dolgozta fel (5).

Az Exogyrák, a Pecten suhhenediclu ,s és a lumnafogak kivételével
az általa felsorolt fauna megegyezik a hátulsóhegyivel. Gazdagabb
viszont e< hinida-tüske faunája, s egynéhány foraminiferát is sike-

rült a kzetbl meghatároznia.
A esm;' dinál úgy látszik még szegényebbé válik a fauna D-felé.

A Somlyóra Ny fell a 279 rn ponttól D-re felhúzódó árok fejénél

az Aequipecten praescahriusculus és az Aequipecten opereularis nagy
tömegben gyjthet példányain kívül más fajt nem találtam. A
kzet itt már nem olyan kavicsos, meszesebb, úgyhogy Aequipecten
práescabriusculus-os mészknek mondható. Ilyen kifejldésben hú-
zódik azután az aequipectenes szint D-felé a 233 m magassági pont-
tól a mogyoródi szlkig, ahol az aequipectenekhez nagy briozoa-

törzsek társulnak.

A mogyoródi elfordulást már régebben leírtain (1). Az
Aequipecten praescahriusculus faj itteni képviseli a fótiaktól és

csomádiaktól, mely utóbbiak a Böckh Hugó által Nagymaros
környékérl leírt példányokkal egyeznek meg, kissé eltér varietást

mutatnak, vékonyobb héjúnk, kisebbek és díszítésük finomabb. A
cinkotai elfordulásokra nézve Lrenthey Imre dolgozataira

utalok (7) s megemlítem még, hogy a Földvári Aladár dr. által

ismertetett budafoki faunában is jellegzetes burdigálien fauna
kíséri az Aequipecten praescabriusculust (4).

Az Aequipecten praescahriusculus-os képzdmények pestkör-

nyéki elterjedését így áttekintve, most már e képzdmények helyét

a sztratigráfiai sorozatban kell tisztáznunk. Az els kérdés, ami
itt felmerül, az Aequipecten praescahriusculus Fo/nt. fajnak, mint
vezérkövületnek az értéke. Erre a kérdésre Teppner fossilium-

katalógusa (11) világos választ ad, amennyiben Spanyolországból,

Franciaországból, Ausztriából Tirolból, Olaszországból, Magyar-
országból, Algírból és Egyiptomból sorolja fel e faj paleontológiai-

lag is leírt elfordulását az egész szakirodalom felhasználásával,

éspedig mindenünnen a burdigái'lenbl. Ha a rendelkezésemre álló

adatok alapján a fenti elfordulásokat közelebbrl vesszük szem-

ügyre, azt látjuk, hogy a Szubbeti láncokban az Aequipecten prae-

vcabriusculus Font. Pecten subbenedictus Font.-tal és Cidaris

avenionensis Dem. társaságában fordul el a burdigálienben. Ez

a két kísér alak megtalálható a fóti Somlyó porond l ejtjében és

a csomádi Hátulsóhegyen is, Ca talóniában fehér burdigálien mészk
tartalmazza az Aequipecten, praescabriusculust, ugyancsak Pecten

subhenedictus^szál továbbá, briozoák és eehinidák társaságában, tehát

a fótihoz hasonló fáciesben. Franciaországban a Rhone-medencében,

az Aequipecten praescabriusculus-os rétegek klasszikus területén, a

fels burdigálienben találjuk meg e, fajt, mószmárga melaszban,

mint e szintnek itt jellemz vezérkövüleíét. A burdigálien mélyebb

szintjében e faj itt még ritkaság, míg a fels burdigálien legközön-
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ségesebb kövülete (akárcsak a pesti dombságban). A Tengeri Alpok-
ban a Vente-i sárga burdigálien molaszban a Pecten subbeneilictus
Font. is hozzájárul, a Digne medencében az Aequipecten praescab-
riusculust burdigálien molaszban exogyrákkal és Pecten subbene-
dictusszal együtt találjuk, a esomádi burdigálienhez hasonlóan-
Svájcban a fels burdigálien tengeri molaszra jellemz az Aequi-
pecten praescabriusculus, ahol ugyancsak Pecten subbenedictusszal
és Cidaris avenionensisszel együtt fordul el. A burdigálient Dél

némelországban is Aequipecten praescabriusculus tartalmú homok-
kövek alkotják, a bécsi medence vonatkozását faunánkhoz pedig már
említettem, ahol fajunk ugyancsak a magasabb burdigálienbe tar-

tozó eggenburgi rétegek vezéralakja. A helyzet nem más Európán
kívüli területeken sem. így pl. Kelet-Algírban a burdigálienben
szintén megtalálható az Aequipecten praescabriusculus Font., és-

pedig ugyancsak Európában is csaknem állandó kísérivel, a Pecten

subbenedictus Font. -tál és a Cidaris avenionensis Desm-el. Az
Aequipecten praescabriusculus Font. faj tehát , ahol a burdigálien

leélte osztható, mindenütt a burdigálien magasabb szintjére jellemz,
éppenúgy, mint területünkön, s áltáléiban a burdigálien jó vezér-

kor életének tekinthet. Jellemz kísérfaunájában csaknem állandó

alak a Cidaris avenionensis üesm. és a Pecten subbenedictus Font.
Felsorolásom korántsem kívánt teljes lenni, csupán azt kíván-

tam igazolni, hogy hu a pestkörnyéki Aequipecten praescabrius-

culus-os rétegeket a helvetienbe helyeznénk, nem csupán egyetlen

fajnak egy magasabb szint izopikus fáciesében való perszisztálásá-

ról volna szó, hanem egy világszerte jellemz fauna együttes feljebb

való helyezésérl. Ez a kivételes helyzet pedig csupán ilyen kis

területre szorítkozna, mint Budapest környéke, ami alig látszik

valószínnek. Hiszen még hazánk egyéb területein, a salgótarjáni

és borsodi medencékben is a burdigálien magasabb részére jellemz
az Aequipecten praescabriuscutusok tömeges fellépése. Ha még
hozzátesszük ehhez az egész fóíi-csomádi kísérfauna burdigálien

jellegét, indokoltnak látom megkísérelni, hogy a párhuzamosítás és

a pnleegeográfiai rekonstrukció terén megoldásommal szemben fel-

merült nehézségeket is eloszlassam.

A pestkörnyéki miocén szelvény párhuzamosítása a salgótar-

jáni medencéjével mindenesetre csak úgy történhetik, ha nem hajt-

juk túl a szintenkint való analógiák keresését. Miután az kétség-

telen, hogy nyugat felé mindjobban közeledünk a burdigálien szedi-

mentáció® terének határához, elméletileg is várható, hogy a szel-

vény nyugat felé leegyszersödjék. Véleményem szerint tehát, ha
a salgótarjáni analógiák alapján nem keressük itt a briozoás mész-
kövek fekjében még a helvetien magasabb síi r egyenérték kép-

viselit, hanem a briozoás mészköveket tekintjük pl Csornád, Fót,

ímreházama jor, Váckisújfalu környékén a kivékonyodott teljes salgó"

tarjául slir és briozoásmészk rétegsorozat képviseljének, nem
kell a 1‘ekíi aequipectenes rétegekben sem a mélyebb lielvetient

keresnünk. Hogy a helvetienbein slir, vagy briozoás mészk szedi-
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mentálódik e, az kizárólag a fáciesv iszonyok kérdése. Mogyoródon,
pl. a briozoás mészk helyeit már típusos schisasteres, szivacsts
slir fedi az Aequipectcn praescabriusculos'.s homokkövet. A brio-

zoás mészk, mint zátonyképzdmény, mely sekély tengerfenéken
képzdött, természetesen nem alkalmas olyan vastag és oly mérték-
ben tagolható üledéksorozat kifejldésre, mint a slir. Ahol terüle-

tünkön a helvetien mélyebb tengeri fáeiesben fejldött ki, ott

ugyancsak tekintélyes vastagságot képvisel. Az újpesti Pannónia
báránybrnemesít telkén mélyesztett fúrás, mely a pleisztocén alatt

mindjárt a hélvetient érte el, még 345 m mélyen se jutott ki a

helvet ien bi. Ebbl a mélységbl még DentaUmn tetragonuiv

Brocc.-ot, 120 m mélybl pedig Denbalium muiabile I)od.-ot hatá-

roztam meg. A városligeti artézikéit szelvényében a ehattien fölé

települ édesvízi rétegtl felfelé 15.53 in ig terjed a helvetien. 112.)

A salgótarjáni medence briozoás mészköve a terület lassú fel-

töltdése folytán, vagy a terület kiemelkedése folytán a helvetien

üledékképzd idszak végét jelzi, de a helveíienen belül másutt
korábban is kifejldhet, vagy leülepedése akár az egész helvetien

folyamán is tarthat, ott, ahol a briozoák a maguk oekologiai felté-

teleit megtalálják.

A képzdmények ilyetén értelmezése mellett meghagyhatjuk
az Aequipecten praescabriusculns jellemezte szintet a burdigálien-

hen, ahová világszerte tartozik. Ha emellett egyszeren elfogad-

juk, hogy a kelet fell jöv transgresszió nemcsak hogy elérte már
a burdigálienhen a pesti dombságot, hanem dél felé még a Duna
jobbpartjára is eljutott, nem kell a budafoki, teljesen miocén fau-

nája, a ehattien és a helvetien között települ és a fels oligocén-

nel semmiféle íaunisztikai vonatkozást nem mutató burdigálient

sem a burdigálien alá, valamilyen alig definiálható olige miocénbe

szorítani. A budafoki faunának ilyen mélyebbre tolása már csak

azért is nehezen volna hazai miocénünk fejldéstörténetével össz-

hangba hozható, miután az ilyen átmeneti oligomiocén az oligoeén

bi csak az aquitánba vezethetne át, ha az aquitánient, mint ön-

álló sztratigráfiai egységet általában elfogadjuk Ebben az erset

ben, tekintettel arra, hogy a szóban forgó képzdmény fedjében

eróziós diskordancia figyelhet meg, a terresztrikus idszak csak

az aquit.ánt követleg, a burdigálienhen alakult volna ki, itt tehát

ugyancsak egészen lokális kivételt kellene feltételezni, mivel közép-

hegységünkben épen a fordított fejldésmenet általános: a terreszt-

rikum a ehattien szedimén tációs idszakát zárja le, az aquitánt a

terresztrikummal szokták bevezetni, és a burdigálien transzgresz-

szióval indul. A budafoki helvetien bázisán kimutatható eróziós

diszkordancia a burdigálien—helvétien határon lejátszódott kéreg-

mozgások (Steier hegyképzdés) folytán létrejött oszcillációval ki-

elégíthetén magyarázható s a száz százalékos burdigálien faunának

az oligoeénhez csatolását még akkor sem indokolja, ha feküjében le-

felé az adott feltárási viszonyok között nem is lehet diszkordanciát

megfigyelni. A budafoki faunát a burdigálienbe helyezve, a kép-
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zdmény faunája és sztratigráíiai helyzete által megszabott helyre

kerül és a fedjében lev diszkordancia csak megersíti álláspon-

tomat, hogy az alsó ni iccén fels határát az Aequipecten praeseab-

riusculus tartalmú rétegek felett kell meghúzni.
A balparton a diszkordancia a helvetien és a hnrdigálien kö-

zött nem volt eddig megfigyelhet, de az e határon beállott kéreg-

mozgások rovására lehet irni a helvetien jóval változatosabb kifej

ldését, mely a hnrdigálien egyhangú fáeieseit felváltja. Az Aequi-
pecten praescabriusmlus-Q\s üledékek kifejldése Nagymaros kör-

nyékén és Váckisujfalutól Cinkotáig megegyez fáciest mutat. Ezt
az egyhangú képet, melyet csak a tengerfenék relatív egyenletes-

ségével lehet n agyarázni, a helvetienhen tarka, különböz fácies-

ben kifejldött üledékek váltják fel. Briozoás mészkövek (Csornád,

Ft, stb ), slirszer mészmárgák (Mogyoród, Mátyásföld), agyagok
(Káposztasmegyer, Újpest altalaja), homokok (Újpest altalaja), dur-

va konglomerátok (Sashalom), különböz tengermélységeket képvi-

selve és jelezve, hogy a tengerfenék morfológiája megváltozott.

Tekintettel arra, hogy a heilvetien és a burdigálien között itt nincs

eróziós idszak, ez a változás csak az emelethatáron lezajlott kéreg-

mozgások eredménye lehetett. A változás helyenként a fenék kiemel-

kedésében (Sashalom), másutt ki mélyülésével (Mogyoród, Újpest,

Budapest) járt együtt. Mivel tényleges földtörténeti változás figyel-

het meg az Aequipecten praescabriuscülus-os rétegek leülepedése

után, mely változás nem csak a transzgresszió fokozatos elnyomu-
lásában, hanem egészen uj üledékképz feltételek teremtésében
nyilvánult meg, a két szintet feltétlenül különböz földtörténeti sza-

kaszba kell helyezni s így a burdigálien és helvelien határát az

aequipectenes rétegek felett kell meghúzni.
A burdigálien és helvetien között a faunisztikai határ is éles.

Az Aequipecten prctescabriusculusas rétegek, mint említettem, jel-

legzetes burdigálien faunát tartalmaznak, fedjükben ellenben már
mindenütt a fels mediterrán fauna elemei jelennek meg. Mivel
az Aequipecten praescabriusciiluscs rétegek fedjében jelenik meg
elször a kövületes helvetien (Imreháza majori Khegy, fóti Som-
lyó, Mogyoród), nemcsak elméleti, de gyakorlati követelmény is,

hogy az emelethatárt az érintkez különböz faunák között húzzuk
meg.

A fentieket szem eltt tartva a hnrdigálien transzgresszió

nyugati határát a Galgavölgytl természetesen jóval nyugatabbra
kell keresnünk. Ebben a paleogeográfiai rekonstrukcióban az a logi-

kus szempont vezetett, hegy midig terjesszük ki a burdigálien hatá-

rait, amig a kétségtelen helvetien és kétségtelen chattien között

típusos burdigálien fannál találunk. Ezt az elvét követve, a burdi-

gálien partvonalat épen területünkön kell megrajzolni, kikerülve

a rekonstruált parttal azokat a területeket, ahol a burdigálien üle-

dékei a helyeiden és chattien közül hiányzanak, vagy esetleg száraz-

földi üledékképzdés nyomai észlelhetk. Ebben a munkában tám-

pontul szolgálhattak azok a fúrási szelvények, melyek Budapest
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környékérl rendelkezésemre állottak. A pestulyhelyi OTl kórház
anyagát Pávai Vájná Ferenc fbányatanácsos úrnak, az újpesti

Erzsébet fürd és az újpesti Pamutgyár területén fúrt ávtézi kutak
fúrási anyagát pedig Édesapámnak, Horusitzky Henriknek
köszönöm, a fóti Suum euique telep ártézi kútjának anyagát és szel-

vényét pedig a m. kir. Földtani Intézettl kaptam meg. A teljes

szelvények ismertetése messze vezetne tárgyiamtól és ezért meg-
elégszem azzal, hogy megemlítem, hogy a pestújhelyi OTI kórház,

az újpesti Erzsébet fürd és a fóti Suum euique telep fúrásában

riolittufa felnijében köviiletes lielvetiemt hozott fel a fúró, Pestúj-

helyen és Újpesten köviiletes homok, Foton pedig briozoás agyag
alakjában. A helvetien féltjében mind a három fúrásban kövület-

mentes, többé kevésbbé oxidált, sárgás agyag következett, az iszapo-

lási maradékban lignit darabkákkal, tehát szárazföldi üledékkóp-

zdésre valló kzet A Pamutgyári fúrás szelvényében a helvetien

nincs meg, erodálódott. Itt fiatalabb, pontusi és fels miocén ter-

resztrikus agyag alatt választható külön az oligocén fedjében a

fentiekkel megegyez jelleg üledék. A pestújhelyi fúrásban, az

Erzsébet fürd fúrásában és a fóti fúrásban 30 m körüli vastagság-

ban tárták fel ezeket a kövületmentes, lignitnyomokat tartalmazó

agyagokat A Pamutgyárban csak 14 m az agyag vastagsága, miu-

tán egyrésze már a fels miocén eróziónak esett áldozatul. A Fóti

fúrás 327 m mélyen ebben az agyagban állott meg, míg a többi mind
elérte a köviiletes fels oligoeént. A burdigálienben hasonló viszo-

nyokat, árul el a városligeti artézi kút szelvénye is, ahol a chattien

cs a már helvetien jelleg faunákat tartalmazó rétegek között

Zsigmon'dy V. szerint mintegy 20 m édesvízi faunát tartal-

mazó réteg települ. A burdigálien hiányára Budapest alt Jajában
utal Földvári Aladár is (18). A tervezett újabb városligeti

artézi kút elkészít fúrásainak felhasználó ával készített É i szel-

vényébl a burdigálien teljesen hiányzik, a déli szelvény üledék-

sorában viszont u VII., XIV. és VIII. fúrásokban feltárt homok-,
kavicsos homok-rétegek képviselhetik a burdigálient, melyekben
csak néhány koptatott, bekérgezett foraminiferát (másodlagos he-

lyen?), így emls csontot és egy s pelleíogat talált. Az üledék tehát

itt is terresztrikus hatásokat árul el. Földvári A. hangsúlyozza
ezen adatok fontosságát a Dunántúli Középhegységben kimutatott
burdigálien-szárazföldhöz csatlakozó szárazulat elterjedésére nézve,

ugyancsak ö megállapítja egyik dolgozatában (4) a burdigálien part
közelségét Budafokon, és ettl nyugat felé a burdigálien szárazulatot.

A szárazulatra valló képzdmények a Városligetben, Budapest
altalajában, Újpesten, Pestújhelyen és Fótjfalun ugyanazt a
helyzetet foglalják el, mint a bazális burdigálien és az Aequipecten
praescabr iusculusós rétegek sorozata: a köviiletes chattien és a kövü-
letes helvetien között. Fótújfalutól egy kissé nyugatra, a Somlyón
már az anómiás kavics és az Aequipecten praescabriusculus-os
rétegek települnek ugyanilyen helyzetben, s a kövüleimen tes, lignit-

nyomos agyag ott már nem fejldött ki. A Somlyó ÉNy-i lábánál
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mélyesztett aknáink tanúsága szerint itt a tengeri burdigálien már
közvetlenül a turritellás tengeri oligoeénre települ. A szóbanforgó
két fácies, a szárazföldi és a tengeri, tehát valóban heleropikus

fáciesek gyanánt helyettesítik egymást. Ugyancsak közvetlenül a

tengeri oligoeénre fekszik a burdigálien a csomó di Magashegyen és

Mogyoródon is.

Földtörténeti szempontból az sem változtatna a dolgon, hogyha
a kövületes chattienen fekv kövületmentes, agyagot nem a kurdi
gálienbe helyeznénk, hanem mint a chatthmben megindult regresszió

végs állomását, még a chattieniheli csatolnánk. Plbben az esetben

ugyanis a burdigáliennel mint eróziós idszakkal kellene Budapest,

Újpest, Pestújhely stb. altalajában számolni.

Mindezek ismeretében, hozzávéve még egynéhány adatot a

Szentendrei hegység miocénjének elterjedésére és kifejldésére vo-

natkozólag, a burdigálien transzgresszió Ny-i határa Budapest kör-

nyékén elég pontosan meghúzható. A dunabalparti dombvidéken
eddig ismert legészakibb, s egyszersmind legkeletibb elfordulása
az Aequipecten praescabriu.-culusos rétegeknek a váekisújfalusi Vár"

hegyen van. Csornád környékén azután ersen nyugatra nyomul e

képzdmény, amennyiben a községtl nyugatra lev Juhászhalmon
még megtalálható a bazális kavicsok felett. Innen I) felé a K
hegyen, Ftéri és Csömörön át halad az Aequipecten praescabrius-

culusos rétegek elterjedésének nyugati határa, majd maga mögött

hagyva Cin kot a környékét, DNy-ra fordul, a Csepelsziget északi

vége táján átcsap a a Dunán és a budai oldalon az alaphegység D-i

peremének közelében halad tovább.

A mellékelt térképen, melyen a burdigálien pestkörnyéki paleo-

geográ fiájának képét szerkesztettem vázlatosan meg, ezt a határt

úgy rajzoltam, hogy valamivel Ny-abbra, északon és délen pedig

valamivel E-abbra húztam a burdigálien tengeri fáciesének hatá-

rát, számolva valamelyes erózióval is. A térkép a tengeri burdi-

gálien összefüggését Ki-új falutól Budafokig jól szemlélteti. Fttl
D-re a part a Budai hegységhez csatlakozó burdigálien szárazföldet

kerüli meg, melyrl az ismertetett fúrási adatok tanúsága szerint

a tengeri burdigálien hiányzik, délen pedig az alaphegység peremét
követte. A gödi dunaparton már nem találjuk meg az Aequipecten

praescabriusculusos rétegeket. Az anomiás homokot ott kiédesed,
de határozott miocén jelleg félsósvízi üledék követte (8). Nincsenek
meg az aequipectenes rétegek a gödi parttól nyugatra, a Szentendre-

Visegrádi hegység területén sem, ahol az anomiás kavics felett ugyan
még sokhelyütt megtalálható a burdigálien, Pomázon, Szentendrén,

a Pismányon, a Tyukovác-árckban, Leányfalun stb., ez a burdi-

gálien azonban már mindenütt többé-kevésbbé kiédesed lagúna
üledéke és a gödi part fáciesóhez áll közel. Rokonsága az oligocén

egynémely üledékével csak fáciesbeli. Oszt reá padokkal jellemzett

üledékek alakjában fejldik ki a burdigálien a csörögi telérek kör-

nyékén, az aequipectenes rétegektl eltér fáciesben (13). Ez a

terület is a Szentendre—Visegrádi hegység — gödi part lagunáris te
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rületóhez tartozhatott. Ennek a lagúnának a kialakulása természe-

tessé válik, ha rekonstruáljuk azokat a területeket, amelyek Buda-
pest környékén a burdigálienben szárazulatot alkottak. Kétség-

telenül szárazföld volt a Buda—Pilisi—Esztergomi hegység mai
területe és a Szentendrei hegység Ny-i része, ahol az eruptívumok
közvetlenül az' öligócén re települnek A határt itt Vend! Alá d á r

professzor úrtól nyert adatok alapján húztam meg. Valószínleg
még északabbra is állottak ki idsebb hegységrögök, legalább erre

látszik vallani, hogy Szádeezky G y u 1 a (14) és P a p p Ferenc
(15) a Szob környéki andezitekbl ids kzetzárvánvokat, Biliteket,

cordierit gnájszokat, csillámpalákat ismertetnek. Szárazulat volt a

burdigálienben a dunabalparti idsebb rögök területe is, mely terü-

let Vadász E. szerint (Ki) csak a helvetien folyamán darabolódott
szét. Ez az utóbbi szárazulat nem kapcsolódott közvetlenül a Szent-

endrei hegység szárazulatához, miután Vercétl északra és a szende-

helyi országút mentén a burdigálien még az Akquipecten praescabri-

iisculiisos tengeri fáciesben fejldött ki (17).

A mellékelt térképen azokat a területeket választottam külön,

amelyek: 1. a ma is meglév pnleogén-mozozo i hegységet alkotják,

2. a burdigálienben a fenti szárazulathoz még szárazföldként csatla-

koztak és csak a helvetien transzgresszió által boríthattak el,

3. azokat a területeket, amelyek a transzgresszió els elretörése és

sokhelyütt az anomiás kavicsok lerakása után csakhamar lagúnává
alakuló, kiédesed irányzatot mutatnak, s fácieseikben a chattiennel

mutatnak rokonságot, végül 4. azokat a területeket, melyeken a

burdigálien egész folyamán tiszta tengeri szedimentáció folyt, mely
területek (az Aequipecten praescabriusculusos rétegek elterjedésének

területei) a burdigálieni nyilt tenger partszegélyét alkották. Az
ilyenmódon szerkesztett térkép alapján egyszeren magyarázható
a burdigálien fáciesek eloszlása. Szemlélteti ez a térkép az aequi-

pectenes rétegek összetartozását is Váckisújfalutól Budafokig, s egy'

úttal a burdigálien tengeri fá.cies természetes geológiai határát

nyújtja, amennyiben a burdigálien a fenti elgondolás szerint az

alapheigységbe és a burdigálienben még a mai pesti oldalon az alap-

hegységhez csatlakozó szárazföldbe ütközve torpant meg. Az álta-

lam rekonstruált parttól K-re nem volna érthet a partvonal kiala-

kulása, illetve a transzgresszió megakadása, hiszen ezt semmiféle

geológiai, morfológiai határ nem indokolná. A Szentendrei hegység

a dunapart gödi szakaszával és a lv-felé csatlakozó területtel a

burdigálien szárazulatok állal körülölelt öblöt alkot, melybl a

három oldalról is beöml édesvizek alakították ki az Aequipecten

praescabriusculusos rétegekétl eltér, lagunáris fácietet.

A mellékelt paleogeográfiai térkép még vázlatos, és a partok

a további kutatás folyamán kijjebb vagy beljebb tolódhatnak, de

meggyzdésem, hogy alapelveiben a pestkörnyéki burdigálien

problémájának: helyes megoldását adja. A végleges megoldást ter-

mészetesen az fogja jelenteni, ha sikerülni fog a kapcsolatot a pest-

környéki burdigálien és a salgótarjáni és borsodi medencék burdi-
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gáliénjének paleogeográfiái között is megteremteni.

A burdigáliennel tehát, mint a pestkörnyéki miocén üledék-

sorban képviselt emelettel, feltétlenül számolni kell, mintán ez az

emelet itt paleogeográfiailag, sztratigráfiailag és paleontológiailag

egyaránt meghatározható, többet pedig egyetlen sztratigráfiai

szakasztól sem kívánhatunk.
* # &

La présence du Burdigalien des environs de Budapest est

réoemment disoutée. -T. Noszky piacé les dépots, considerés jnsqu‘

ici ccmme les sédiments du Burdigalien, sóit dans le Helvetien, (les

cciuch.es a Aequipecten praeseabriusculus Font. prés de Csornád,

Ft, Cinkota, Mogyoród ele) sóit dans le Chattien (a Budafok etc.).

L'auteur insiste sur l‘age burdigalien des couches á Aequipecten
prescalu'iusculus, pár rapport ü leur position stratigraphique et

leur fauné netteiment burdigalienne (Aequipecten praejscabriuscul u

s

Font., Exogyra miotarinensis Saec., C-idaris avcnionensis Desm.
etc.) et il esnnipp aussi la paleogeographiei du Burdigalien de le

région en question.

IRODALOM - BTBLIOGRAPH1E.

1. Horu sitzky F.: Új adatok a Budapest-környéki miocén sztrati-

gráfiájához. — Neue Daten zr Miozan-Stratigraphie dér Umgebung
von Budapest. Földtani Közlöny. LVI. 1926.

2. Noszky J.: A Magyar Középhegység É—K-i részének oligocén-
miocén rétegei. I. Az oligocén. — Die oligozan-miozan Bildungen in

dem N- -O-Teile des Ungarisdhen Mittelgebirge I. Oligozan. Annales
Musei Nationales Hungarici XXIV. 1926.

3. Noszky J.: A Magyar Középhegység sohlier rétegei. — Die
Sohlierschiehten des Ungarischen Mittelgebirges. A Debreceni Tisza
István Tudományos Társaság II. osztálya munkái. III. 1929.

4. Földvári A.: Adatok a bia-téténvi plató oligocén -miocén réte-

geinek sztratigrá fiájához. — Beitrage zr Stratigraphie dér oligo-

zan-mir.zan Sohichten des Plateaus vöm Bia-Tétény. Annales Musei
Nationales Hungarici. XXVI. 1929.

f). Wekerle I.: Csornád és környékének oligocén- és miocén-kori
üledékeinek geológiájához. Doktori értekezés. Budapest, 1932.

6. Majzon L.: Leányfalu és környéke harmadkori üledékeinek geo-

lógiai és paleontológiái leírása. Bölcsészdoktori értekezés. Buda-
pest, 1933.

7. Lrén t he y I. Újabb adatok Budapest környéke harmadidszaki
üledékeinek geológiájához. Mathematikai és Természettudományi
értesít, XXIX, 1911. .... . . ,,

8 Böckli IL: Nagymaros környékének földtani viszonyai, höldt.

Int. Évk. XIII. 1899. — Die geologischen Verhaltnisse dér l mge-

bung von Nagymaros. Mitteilungen aus d. Jahrbuche dér Kgl.

Ungarischen Geologischen Reichsanstalt, XIII 1899.

9. Vogl V.: Adatok a fóti alsómediterrán ismeretéhez. — Beitrage

zr Kenntnis des Untermediterran von Fót. Földtani Közlöny

XXXVIII 1907.

10. S transz L.: Újabb adatok Fót alsómediterran faunájához. —
Neuere Daten zr Untermediterranen Fauna von Fót. Földtani

Közlöny, LV. 1925.



334 Horusítzky Ferenc
13.

Teppner W.: Lamellibrauchiata Tertiaria Anisomyaria TI Fos-
silium Catalogus, pars 15.

12. Zsigmondy V.: A városligeti artézi kút Budapesten. Bpest, 1898.
13. Hollós A.: A csörögi andezit-telérek földtani viszonyai. Die

geologisahen Verháltnisse dér Csöröger Andezitgánge. Földtani
Közlöny. XLVII.

14. Szádeezky Gy.: A szobi Sághegy andezitjérl és kzetzárvá-
nyairól. — Über den Andesit des Berges Ságh bei Szob und seine
Gesteinseinschlíisse. Földtani Közlöny, XXV. 1895.

15. Papp F.: A Börzsönyi hegység andezit és dácit kontaktusai. •

Über die Andesit- und Daeit-Kontakte im Börzsöny Gebirge. Föld-
tani Közlöny. LXII. 19.32.

16. Vadász E.: A Duna-balparti idsebb hegyrögök slénytani és
földtani viszonyai. A m. kir. Földtani Int. Évkönyve. XVIII. 1912.
— Die palaontologischeu und geologi seben Verháltnisse dér alteren
Schollen am linken Donau-Ufer. Mitteilungen aus d. Jahrbuche dér
Kgl. Uugari seben Geologischen Reichsanstalt, XVIII. 1912.

17. Kubacska A.: Adatok Nagyszál környékének geológiájához. —
Daten zr Geologie dér Umgebung des Nagyszál. Földtani Köz-
löny. LV. 1926.

18. Földvári A.: A tervezett újabb városligeti artézikét elkészít
fúrásai. — Die Forschungsbohrungen des geplanten, neueren arte-

sdsehen Brunnens in Budapest. Földt. Közi. LXII. 1932.
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Irta: Dr. Száva-Kovái ts né, Dr. Rcscli Katalin *

BETTRÁGE ZER KRISTALLOGRAPHISCHEN KENXTXIS DÉR
ENGAR ISCHEX KÚPFÉR KIESE.

Von Frau Száva-Kováts, K. Rések.**

Anyagom a Magyar Nemzeti Múzeum ásványgy iijtöményéi ) al

való. Hálás köszönetét mondok Dr. Zi mányi Károly igazgató

úrnak, hogy azt nekem vizsgálatra átengedni szíves volt.

Négy olyan lelhelyrl való kalkopiritet dolgoztam föl, ahon-

nan — tudtommal — még nincsen kristallográíiailag leírva, ezek:

lírád (TTunyad m.l. fíucsony, azeltt Búcsúm (Alsófehér m.), Sajn-

liáiza, régebbi néven Xadabula (Gömör m.), és Számolnk (Szepes un).

Brád.

Brádon, i 1 1. Hunyadkristyoron a kalkopirit andezitben lev,
aranytartalmú érctelérekben pirít, szfalerit és galenit társaságában
kvarcon, i 1 1. kvarcban fordul el. Anyagom a Valea Mari, Valeu
Arsului és a Ká.roly-telérhl való, 1895- és 1911-bl kelt gyjtemé-
nyekbl. Ezt az anyagot a helyszínen személyesen gyjtött kristá-

lyokkal egészítettem ki.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926. évi március 3-i

szakiilésén.
* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 3. Marz 1926,


