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A felsorolt részleteredmények számbavétele már sejtteti, hogy célszer

kísérleti kutatások a földrengéskárok ellen való építésmszaki védekezés

kérdéseinek megoldásában alapvet jelentségek ; új, sikert Ígér utat

követünk. Az eddigi eredmények ellenrzése az 1940. november 10-i romá-

niai földrengéskárt szenvedett vidéken egyrészt azok megersítését, másrészt

a gyakorlati alkalmazás lekintetébert új szempontok felmerülését eredmé-

nyezték. Ennek megfelelen további kérdések merültek fel és újabb lehe-

tségek ezek megoldására. Ezen kutatási ág továbbfejlesztése megjavított

eszközökkel a Német Birodalmi Földrengéskutató Intézetben máris folya-

matba vétetett.

IRODALOM. — SCHRIFTTUM.

A. Sieberg: „Beitráge zr erdbebenkundlichen Bautechnik und Bodenme-

chanik. 1. Qualitative Versuche über Erdbebenstösse und ihre zerstörende Wirkung

auf Ziegelmauerwerk. II. Gebáudescháden und ihre geologische Bedingtheit beim

Oberschwábischen Erdbeben vöm 27. Juni 1935. 78. S„ 38. Abb., 1 íarbige Karte. Ver-

óffentlichungen dér Reichsanstalt für Erdbebeniorschung, Heft 29, Berlin 1937. —
W. Sponheuer: „Untersuchung über die Beanspruchung elastischen prismatischer

Stábé bei erdbebenartigen Stosswirkungen." 36. S., 8. Abb. Ebenda Heít 37., Berlin

1941. — A. Sieberg: „Vorschláge für Beseitigung dér vorhandenen und die Ver-

hütung zukünftiger Erdbebenscháden in Rumánien." Denkschrift für die Königlich-

Rumánische Regierung, 34 S., 17 Abb. 2 Anlagen. Als Manuskript gedruckt 1940.

— J. Alanasiu-Th. Krautner: „Das Erdbeben vöm 10. November 1940. in

Rumánien." Mit Isoseistenkarte und zahlreichen Abbildungen. Rumánische Geolo-

gische Landesanstalt in Bukarest 1941. Auszug bearbeitet für die Veröffentlichung

dér Reichsanstalt für Erdbebeniorschung, im Druck.

ÚJABB ADATOK AZ EGRI OLIGOCÉN RÉTEGEK
FAUNÁJÁHOZ ÉS A PALEOGÉN-NEOGÉN HAJÁRKÉRDÉS.*

Irta : Dr. Majzon László.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának engedélye és megért tá-

mogatása révén 1935 év októberében alkalmam volt majdnem egy hétig

id. Noszky Jen múzeumi igazgató úr társaságában az egri oligocén,

különösen pedig igen gazdag molluszka-faunája révén eddig egyedülálló

Wind-féle téglagyár feltárásának kattien rétegsorát begyüjtenem s ezt fo-

raminiferákra megvizsgálnom. Rétegminta anyagot gyjtöttem Eger más
kattien- és rupélienkorú üledékeibl is.

A Wind-féle téglagyár feltárásának lelhelyét az irodalomban B ö c k h

J. (1. p. 233) említi 1867-ben elször s az innen kikerült pár kövület alap-

ján a rétegeket felsmediterrán korúnak veszi. Szabó J. (2. p. 101) már
a következ évben megjelent munkájában és az ehhez csatolt térképén

* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1941 január 22-én tartott

szakülésén.
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Eger környékén oligocént különböztet meg s annak is a „kiscelli agyag“-

gal ekvivalens szintjét. Majdnem 45 év telt el B ö c k h J. munkájának
megjelenése óta, míg 1912-ben T. Roth K. (3. p. 111) kezd a hálás és

még kiaknázatlan feltárás kövületeivel foglalkozni. 1

T. Roth K. tanulmá-

nyában írja (p. 125), hogy az egri Wind-féle téglagyár agyaggödrének a

kövületes homokréteg feküjében lév „agyag iszapolási maradéka kevés

foraminiferát és ostracodát tartalmaz, Clavulina szabói- 1 azonban nem ta-

láltam benne ". Ezt az agyagot (p. 126) a kiscelli agyagnak nevezett réteg-

csoport legmagasabb részének tartja. S c h r é t e r Z. (4. p. 136) felvételi

jelentésében Eger Környékének kiscelli agyagjából említ foraminiferákat.

Másik munkájában T. Roth K. (5.) a Wind-téglagyári agyaggödörbl el-

került fauna részletes és összefoglaló leírását adja. Itt írja (5. p. 5), hogy

a feltárás legmélyebb rétegeiben elfordulnak foraminiferák is. De a fajo-

kat nem sorolja fel. Gábor R. (6.) a téglagyári feltárásból elkerült ga-

stropodák leírásával foglalkozik bölcsészdoktori, csupán kéziratban megje-

lent értekezésében s írja, hogy „más osztálybeli kövület ritkán és elvétve

fordul el“. Gábor R. munkáját kivonatban (7.), tekintettel az új fajokra,

a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány-slénytára nyomtatásban is megjelen-

tette. Kubacska A. (14.) az egri érseki téglagyár kiscelli agyagjából

rája tojásmaradványt említ. Id. Noszky J. (8. p. 92) 1936-ban a Wind-
gyár feltárásából összefoglalva ismerteti az eddig elkerült kövületeket s

az alábbi pár foraminiferát is megemlíti : Cristellaria cf. osnabrugensis

M a y., Quinqueloculina sp., Triloculina sp. Noszky J. elbbi dolgozatá-

val foglalkozott Gaál 1. (9.) a balassagyarmati Fehérhegyrl elkerült

faunával kapcsolatban. Újabb felvételi jelentésében Schréter Z. (10. p.

514) ismét megemlékezik az egri kiscelli agyagról : „rétegei foraminiferákat

bven tartalmaznak. Egyebek közt elfordul bennük a Clavulina szabói

H a n I k. faj is
".

Az eddigi irodalmi adatok felsorolása után, melyek az egri oligocén

rétegeit említik, áttérek elször az érseki téglagyár feltárásának rupélien

rétegeibl elkerüli* foraminiferák ismertetésére.

Az egri rupélien rétegek közül csupán az érseki téglavet kiscelli

agyagjának faunáját sorolom fel' a C u s h m a n-féle nomenklatúra szerint,

bár ez a legtöbbször megértés és megszokás tekintetében régi elnevezést

-

két érint. (A régi vagy szokásos elnevezést zárj el ben adom, ahol

ez nincs, ott a név nem változott )

Rhabdammina abyssorum M, S a r s„ Cyclamrnina placenta (R s s.)*

1 Legyen szabad itt kitérnem arra, hogy 1. Roth K. e munkája emlékezik meg

elször Legény i Ferenc egri gazdálkodóról, ki azóta is gyjtéseivel, a régi

s az újabb feltárásoknak állandó megfigyelésével fáradhatatlan és készséges segít-

társa az Eger környékén dolgozó geológusoknak.

- Ugyanis ez tartalmazza a leggazdagabb faunát, míg az almagyari részek,

a Diófakút-ulcai híd alatti vasúti bevágás stb. rupélien kibukkanásainak rétegei

valamivel kevesebb alakot zárnak magukba.

*gal jelölt fajokat S c h r é t e r Z. (4. p. 136.) már említi Eger környékének

kiscelli agyagjaiból, megjegyezve azt, hogy még több más faj is elfordul az általa

felsoroltakon kívül.
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(== Haplophragmium acutidorsatum Hant k.), Textularia carinata cl 0 r b.,*

Vulvulina capreolus d’O r b.* (= Bigenerina capreolus d 0 r b ), Vulvulina

subflabelliformis (Hant k.), Clavulinoides szabói (Hant k.) (= Clavulina

szabói Hant k.*), Marssonella trochus (d’O r b.) (= Textularia trochus

d’O r b.), Listerella communis (d’O r b.) (= Clavulina communis d’O r b.),

Spiroloculina tenuis (C z j z.), Sigmoilina celata (Costa) (= Planispirina

celata Costa), Cornuspira inuolvens R s s., Robulus crassus (d 0 r b.) (=

Robulina crassa d’O r b.), Robulus inornatus (d’O r b.) (= Robulina inor-

nata d’Orb.*), Robulus vortex (F.-M.) (
- Robulina vortex (F.-M.), Robulus

cultratus (Monti.) (— Robulina cultrata Monti.*), Leticulina rotulata

Lám. (= Robulina rotulata (L a m.), Marginulina tunicata H a n t k., Mar-

ginulina glabra d 0 r b., Marginulina pediformis B o r n.. Maginulina gla-

dius P h i 1. (= Cristellaria gladius P h i 1.*), Marginulina behmi R s s., Den-

ialina soluta R s s., Dentalina filiformis d'O r b., Dentalina budensis Hantk.,
Dentalina approximata R s s., Dentalina zsigmondyi Hantk., Dentalina

semilaevis Hantk., Dentalina pungens R s s., Nodosarisa radicula (L.),

Nodosaria latejugata G ü m b., Nodosaria exilis Neu g., Glandulina laevi-

gata d’O r b., Saracenaria propinqua (Hant k.) (= Cristellaria propinqua

Hant k.), Saracenaria arcuata (d’O r b.) (= Cristellaria arcuata d’O r b.),

Frondicularia budensis (Hant k.) (= Flabellinu budensis Hant k ), Fro-

dicidaria tenuissima Hantk., La jena radiatomarginata P.-J., Gíobulina

gibba d 0 r b. (= Polymorphina gibba d'O r b.), Guttulina probléma d’O r b.

var. deltoidea R s s.* (= Polymorphina probléma d’O r b. var. deltoidea

R s s.), Ramulina globuli éra B r a d y„ Nonion umbilicatulum (M o n t a g u)

(= Nonionina umbilicatula M o n t a g u), Bulimina pupoides d’O r b., Buli-

mina ovata d’O r b., Bulimina elongata d’O r b., Bulimina inflata Segu-
e n z a., Bulimina truncana G ü m b., Entosolenia marginata (W.-B.) (

= Lu-

gena marginata W.-B.), Entosolenia orbignyana (S e g u e n z a) (= Lagena
orbignyana S e g u e n z a), Virgulina schreibersiana C z j z., Bolivina bu-

densis (Hant k.) (= Textularia budensis Hant k.), Bolivina beyrichi R s s.,

Bolivina punctata d’O r b., Bolivina semistriata Hantk.. Bolivina reticu-

lata Hantk., Uvigerina pygmaea d'O r b.,* Uvigerinu farinosa Hant k.,

Discorbis rosacea (d’O r b.) (= Discorbinet rosacea d’O r b ), Gyroidina sol-

danii d’Orb. (= Rotalia soldanii d 0 r b.), Eponides budensis (Hantk.)
(=- Truncatulina budensis Hantk.), Eponides umbonatus (R s s.) (= Pul-

vinulina umbonata R s s.), Eponides schreibersii (d’O r b.) (= Pulvinulina

schreibersii d’Orb.), Eponides n. sp., Siphonina reticulata (Czjz.) (= Trun-

catulina reticulata Czjz.), Cassidulina crassa d'Orb. és C. margaréta

K a r r. közti alak. Cassidulina subglobosa Brady., Chilostomella ovoidea

R s s., Pullenia sphaeroides (d’O r b.), Pullenia quinqueloba R s s.. Sphae-

toidina bulloides d’Orb., Globigerina bulloides d’Orb., (i. gy.) Anomalina
affinis H a n t k.) (= Pulvinulina affinis Hant k.), Anomalina grosserugosa

G ü m b„ Anomalina cryptomphala (R s s.) (= Truncatulina cryptomphala

R s s.). Planulina costata (Hant k.) (— Truncatulina costata Hant k.),

Planulina wüllerstorfi (S c h w a g.) (= Truncatulina wüllerstorfi (S c h w a g.),

Planulina osnabrugensis (M ü n s t )
(== Truncatulina osnabrugensis M ü n s t.).
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Cibicides ungerianus (d’O r b.) (= Truncatulina ungeriana d’O r b.), Cibici-

des propinquus (R s s.) (= Trucatulina propinqua R s s.), Cibicides dutemplei

(d 0 r b.) (= Truncatulina dutemplei d’O r b.), Cibicides costatus F r n z n.

(— Heterolepa costata F r n z n.).

Megjegyzem azt, hogy az egri érseki téglavet rupélien agyagmár-

gája bizonyos hasonlóságot mutat a bükkszékkörnyéki kincstári mélyfúrá-

sokból (17.) ismeretes 4. jelzés foraminifera-horizonttal. Igen érdekes a

Cassidulina crassa d’O r b.-hoz a C'. margaréta K a r r. átmenetet képez
faj 3 szerepe, mely faj Bükkszék környékén a felszíni kibukkanásokban se-

hol sem található, míg fúrásokkal feltárt mélységben fekv, idsebb rupé-

lien rétegek egyik szintjére igen jellemz (17. p. 343). A Tárd. 1. sz. fú-

rásban viszont elég magasan fordul el a rupélienben. A bükkszéki fúrá-

sokban e szintben a Globigerina bulloides d’O r b. sokszor tömeges fellé-

pés, itt az érseki téglavetben is igen gyakori elfordulású. Különbséget

e két hely faunájában abban látok, hogy Bükkszék mélyfúrásainak 4.

foraminifera-szintjében az alakok apróbb kifejldések, mint az egriek.

Még a Globigerinák között sem igen figyeltem meg nagyobb termett, pe-

dig itt milliós számban találhatók, Egerben ezek is jól kifejldöttek.

Máskülönben a fauna alakjai teljes megegyezést mutatnak a magyar-

országi rupélienkorú faunákkal. Az innen elkerült 80 faj közül mind-

egyik ismeretes alakja a magyarországi rupélienrétegeknek.

A kattienbe tartozó Wind-féle feltárásban inkább az agyagos réte-

gekben találtam foraminiferákat, míg a fels részek közül csak egy réteg

tartalmazott igen kevés fajt, egy-két egyedszámban. Az ottjártamkori fel-

tárási viszonyok olyanok voltak, hogy T. Roth K.-tól (5. p. 4.) állítólagos-

nak említett vékony, kb. 5— 10 cm-es szénrétegecske is látható volt. A feltárás

alsó nagy részét sárgásszürke agyag képezi, mely feljebb kékesszürkévé

lesz. Benne vékony, finomszem homokréteg fekszik.

A Wind-féle téglagyári feltárás és a Sik-hegy DNy-i részén fekv

szll faültet gödreibl (melyrl Noszky J. 8. p. 34. és 99. már meg-

emlékezett, ottjártunk alkalmávat szintén gyjtöttem anyagot) való rétegek

faunáját a 33. oldalon lév táblázatban tüntetem fel.

Ezenkívül még spatangidatüskék és ostracodák is elfordulnak. A
Sik-hegy kövületes homokjából csak spatangidatüskék kerültek el s lora-

miniferát a Wind-féle téglagyári feltárás többi kattienbe sorozott rétegéhez'

hasonlóan nem találtam.

Ha végignézünk a táblázatban felsorolt fauna alakjain, úgy határo-

zottan feltnik, hogy hiányoznak közülük a rupélienben virágkorukat él
paleogén formák. A Bulimina truncana Gumb. és a Planulína osnabrugen-

sis MüNST. mondható még ilyennek. Az elst a rákosszentmihályi kattien-

3 Kamráinak száma mindig 4, ami a C. margarétá val egyezne, ha a kam-

rák egyenl nagyságban fejldlek volna ki, de ezek a kezd kamrától kiindulva

mindinkább nagyobbak, mely viszont C. crassa jelleg, de itt viszont ezeknek szá-

ma rendszerint nagyobb. Nyílása úgy a C. crassa, mint a C. nicrgareta-ió\ elüt s-

a C. subglobosc.ool egyez. Ezen eltér jellegek alapján feltehet az esetleges új

species is.



Újabb adatok az egri oligocén rétegek faunájához 33

Wind-íéle téglagyári íeltárás
00 •

Faj neve Sárgás-
szürke
agyag 1

Kékes-
szürke
agyag

2

Kekes-
s/.ürke

kövüle-
tes

homok8

Elbbi
feletti

sárgás-

szürke
agyag4 Síkhegyi

kövülei

réteg

alatti

sárgí

szürke

homokos

agyag

Textularia carinata d Orb. gy- + +
Dorothia abbreviata (d’ORB.) + +

„ deperdita (d’ORB.) +
Listerella communis (d’ORB.) +
Quinqueloculina seminula (L.) + +

sp. +
Spiroíoculina tenuis (Czjz ) +
Triloculina consnbrina d’ORB.

i

Robulus inomatus (d'ÜRB.) + . . +
„ cultratus Montf. + + +

Lenticulina rotulata Lám +
Marginulina behmi Rss. +

„ bagaria GüMB. +
Nodosaria exilis Neuc. + + +

„ bacillum Defr var. minor Hantk +
Lagena snlcata W.-J. +
Globulina gibba d’ORB + # +
Guttulina probléma d Orr var.

deltoidea Rss 4-

„ soraria (Rss.) +
Nonion comnmne (d’ORB

)

+ i
„ soldanii (d’ORB) +

Nodogenerina badenensis (d’ORB

)

+
Bulimina elongata d’ORB. + +

„ truncana Gumb. +
Globobulimina pacifica Cushman gy- +
Virgulina schreibersiana Czjz n.r. +
Bolivina punctata d’ORB. + +

„ begrichi Rss + +
Utíigerina pygmaea d’ORB. + +
Angulogerina angulosa (Will.) + .

Discorbis rosacea (d Orb ) + +
Gyroidina soldanii d’ORB. +
Eponides haidingeri (d’ORB.) + .

Siphonina reticulata (Czjz.) +
Baggina (?) allomorphinoides (Rss) +
Cassidulina laevigata d’ORB + +
Allomorpbina macrostoma Karr n.r. +
Globigerina bulloides d’ORB. + T +
Anomalina cryptomphala Rss +
Planulina osnabrugensis (Münst +
Cibicides lobatulus W.-J. + +

„ ungerianus (d’ORB.) + +
„ dutemplei (d’ORB ) + . +

Dyocibicides variábilis (d Orb ) +
1 T. R o t h K. (3. p. 5.) szelvényén a legalsó „ i“-val jelzett réteg.
2 Középs „a“ réteg.
3 T. Roth K. ,.k“ rétege.
4 Fels, vékony „a" réteg.
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ben, az utóbbit pedig a Sóshartyán környéki agyagos kattien üledékekben

találtam meg. Ez a forma sem fedi teljesen a „kiscelli agyag“-ból ismerteket,

mert a rupélienben sokkal durvábbak a héj díszítései, jóval kiugróbbak a

kamrák válaszfalai, míg a sóshartyániak, ha a nagyság tekintetében meg-

egyezk is velük, de a héj sokkal finomabb, és sokkal simább díszítés.

Az egri példányok még hozzá mind apró alakok is.

A többi faj, — bár mindegyikük elfordul az idsebb oligocén üle-

dékekben, st legtöbbjük az eocénbl, mások pedig már az egyes mezo-

zoós rétegekbl is ismeretesek, — hasonló együttesben a fiatalabb oligocén

rétegek sajátosságát képezik. Legközelebb áll faunánk azokhoz a kattiai

rétegek faunájához, melyeket Budapest környékérl mint kövületes homokos
agyagokat ismertettem (11. p. 1065). Hasonló a sós- és kishartyánkörnyéki

agyagokéval is (12.). Többek között feltn, hogy pl. nem ritka bennük s

mindegyikben megtalálható a Virgulina schreibersiana Czjz., Bolivina punc-

tata d Orr., Discorbis rosacea d’ORB., Cibicides lobatulus W.-J., Nonion

commune (d’ORB.). Leggyakoribb e kattiai rétegekben a Discorbis rosacea

d’ORB., mely faj mindenütt megtalálható és néhol (Rákosszentmihály-Anna-

telep, csomádi téglavet, nógrádvercei Fenyveshegy talpa) megközelíti 100

gr réteganyagban a 200-as egyedszámot is. Itt kell megemlítenem a Guttu-

lina-génusz szerepét. Igen érdekes, hogy e génuszba sorozható fajok eddigi

ismereteink szerint hazánkban legtöbb alakkal a törtön és a kattien réte-

gekben vannak képviselve. Egyes formáik, pl. G. sororia Rss. majdnem
mindenütt, ha nem is gyakori elfordulásban, megtalálható. Még a csomádi

mélyfúrás kattien rétegei közöti is megtaláltam (13.) s e fúrás többi Guttu-

linái
4

is szoros kapcsolatot mutatnak a budapestkörnyéki felsoligocén fel-

színre kibukkanó rétegeivel.

Amint már említettem, két faj kivételével, melyek közül a Planulina

osnabrugensis Münst. bélyegeinek különbözségével eléri a faji szétválasz-

tás határát, a fauna inkább neogén jelleg s a miocén felé mutat össze-

hasonlíthatatlanul nagyobb rokonságot. Azt hiszem, hogy hazánkban a

kattiennek vett id elején már jelentkez kéregmozgások következtében 6

a foraminifera-fauna is megváltozik. Litológiailag még nagy lehet a hason-

lóság a rupélikummal, de mikrofaunisztikailag már nagy a különbség,

amennyiben a paleogén formák eltnnek s helyet adnak az úgynevezett

ubiquista fajokon kívül egy újabb, az elbbinél fiatalabb, igen sok fajával

jelenleg is él faunának. Ezek a fajok azután a miocén különböz emele-

tei során fejldnek tovább, a már említett idsebb képzdményekben is

megtalálható, mondhatnók ubiquista fajokkal együtt, mivel ezek a változa

sokat úgylátszik alkalmazkodó-képességük révén átvészelték.

A kattien s ennél fiatalabb üledékekben a rupélikumból ismert fajok-

ból álló faunát eddig nem ismerünk, Viszont azt vesszük észre, hogy a

4 Elbbi munkáimban e fajok még a régi nomenklatúra Polymorphinák genu-

sába vannak sorozva.
5 Hasonló s a korra nézve is megegyez mozgást említ Schréter Z. (10.

p. 523.) is.
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kattien elején már kiszitálódnak a típusos paleogén fajok s megindul egy

miocénkép. a fácieseknek megfelel fauna kialakulása, mely a neogén

torion emelet sekélyebb vizeiben ér el egy hasonló virágzási fokot, mint

más fajok a paleogén rupélikumának mélyebb tengerében. Vagyis leszögez-

hetjük, hogy a foraminiferák a rupélien-kattien határon egy nagy és általá-

nos kiterjedés faunisztikai diszkordanciát mutatnak.

Ami a Wind-féle téglagyári feltárás említett rétegeinek sztratigrafiai hely-

zetét illeti, errl a következ vélemények ismeretesek. Schréter Z. mun-
kái (4., 10.) szerint felsoligocén korúak. Id. Noszky J. (8. p. 97.) a

kattien fels szintájába helyezi, mely nem hasonlítható össze a törökbálinti,

pomázi stb. ú. n. pectunculus obovatusos rétegekkel, ugyanis ezek már
mélyebb szintet képviselnek. A fauna pedig típusos példája az átmeneti

faunának (8. p. 95.). T. Roth K. (3. p. 125.) a felsoligocén legmagasabb

részébe sorozza e kövületes egri rétegeket, míg az alatta fekv, vele kap-;

csolatos agyagrétegeket már a kiscelli agyagnak nevezett rétegcsoport leg-

magasabb részének tartja. Másik munkájában (5. p. 62.) így ír: „Nem
könny dolog arra a kérdésre pontosan felelnünk, hogy milyen korú az

egri fauna." Majd a vizsgálatok eredményeként kimondja, (5. p. 66.) hogy

„az egri fauna egyrészt az oligocént és miocént, másrészt az északi és déli

fiatalabb harmadkori faunákat áthidaló, kevert faunának kitn példája."

T. Roth K. e véleményét fogadja el G á b o r R. (6.) is. G a á 1 1. (9. p.

13— 18.) módosítja Noszky statisztikai adatait s megemlíti, hogy egy ki-

vételével az egri faunában csak eocénhez közelálló fajokról beszélhetünk.

Az oligocén fajok és változatok száma Noszky szerint 115, melybl 25

•csak változat és 15 cfr.-re határozott. Vagyis 75 faj maradna tisztán. Ezek

közül pedig 35 faj csupán ritkaságszámba men egy-két egyeddel fordul

el, mutatva azt, hogy már számukra idegen környezetben „egy letnt világ

utolsó mohikánjaként, mint eleven smaradványok tengdtek." (9. p. 15.).

Így folytatva G a á 1 I. megállapítja, hogy a faunát magukba záró rétegek

kora csakis oligocénnél fiatalabb, vagyis miocén, és pedig a miocén emelet

kezdetét jelent rétegzdés lehet.

Felfogásom szerint a szóbanforgó, az egri kövületes rétegek az alattuk

fekv agyaggal egy fiatalabb kattien szintet képviselnek, mely foraminifera-

faunája révén már nem az oligocénhez, hanem a miocénhez sorozandó.

De ez mondható nemcsak az egri, hanem a már említett rákosszentmihály-

annatelepi, sós- és kishartyáni és egyéb kattienbe helyezett rétegekre is az

ezekbl elkerült foraminiferák alapján. Vagyis a paleogén és neogén ha-

tárát foraminifera fauna diszkordancia miatt ezen rétegzdések alatt von-

hatnék meg, úgy hogy a „kiscelli agyag‘‘-gal záródnék az idsebb harmad-

kor. Véleményemet alátámasztani látszik T. Roth K. megállapítása is,

bár T. R o t h K. a kövületes homok alatti agyagot már a középoligocén

kiscelli ag -,ag fels részletének tartja, eltekintve attól, hogy a kövületes

homokréteg csupán betelepülést képez az agyagban. T. Roth K. mindkét

munkájában (3. p. 122. és 5. p. 64.) kifejezésre jut a gazdag makrofauna

pontos vizsgálata alapján az a vélemény, amit én a foraminifera-vizsgála-

taim során megfigyeltem : „A Magyar Medence harmadidszaki faunájában
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igen jó határ a középs oligocén." A déli típusú eocén fauna, vagyis a-

nummulinás mészk felett következ bryozoumos márga, budai márga fau-

nája a kiscelli agyagban vész el s a kattien rétegei már egészen új faunát

zárnak magukba, amelyben a miocén faunáink gyökereznek. Majd meg-

jegyzi T. R o t h K., hogy a pectunculusos homok és cyrenás agyagréte-

geink — különösen olyan faunával mint az egri — méltóan képviselik a

neogén kezdetét. “ Azután még továbbmegy s megjegyzi, hogy a legter-

mészetesebb beosztást akkor nyernénk, ha az 1853-ban B e y r i c h-tl össze-

toldott oligocén emeletet egyszeren elhagynánk. Hasonló véleménye van

M o t 1 1 M.-nak (24., 25.) is, ki a harmadkort törzsfejldési alapon három

részre osztja. T. R o t h K. majd ismét megemlíti, hogy „a kiscelli agyag-

ban kivesz eocén fauna és a pectunculusos homokban gyökerez fiatalabb

harmadkori fauna között adódó természetes határnál jobbat a Középhegy-

ség paleogénjének és neogénjének elkülönítésére nem is kereshetnénk."

Ehhez hasonló Gaál I. (15. p. 65. és 16. p. 145.) régebbi beosztása

is a paleogén és neogén határának kérdésében. „Ilyenformán — írja G a á !

I. — tehát az oligocént csak egyszer színtáj rangja illetné meg. hacsak

esetleg a vele amúgyis szorosan összefügg, felseocén rétegekkel kiegé-

szítve újra az eocénnel egyenlrangú földtani egységgé nem válnék." Leg-

újabb munkájában Gaál I. (9. p. 26.) a paleogén és neogén határát már

a ligurien felett vonja meg és annak a nézetnek ad kifejezést, hogy az

oligocén egy jó részében hiányoznak azok az elemek, melyek ezt paleogén

tagnak minsíthetnék s Gaál itt már az oligocént kirekeszti a paleogén

sorozatából (9. p. 31.). Megjegyezni kívánom még Mottl M. (18.) a m
kir. Földtani Intézet szakülésén elhangzott eladásában nyilvánított véle-

ményét, melyben az egysejt foraminifera-kutatásaim eredményével meg-

egyez eredményhez jut a jóval magasabbrend szárazföldi gerinces-s-

maradvány vizsgálatai alapján. Itt Mottl M. a paleogén-neogén határát

szintén a kattien alsó részében vonja meg.

A kattien neogénba való helyezésével ellentétben áll több kutatónk

véleménye, melyek közül Ferenczi I. a cserháti felsoligocén „stcimpien

sorozatban említi a mélyebb tengeri, általa foraminiferásnak jelzett agyag-

fáciest, fokozatos regresszió révén a slires, homokos-homokköves, majd az

ú. n. cyrenás fáciest s a kaltient egy teljesen szárazföldi Helix-es réteggel

zárja le, melyet 1937-ben társaságában a mohorai vasúti bevágás K-i ré-

szén szintén volt szerencsém megfigyelni.

A szentendrei rétegsorozat Wein-féle kattien-aquitanien-ie pedig a

következ : cyrenás agyag, pectunculus obovatusos-potamideses rétegek,

melyre édesvízi faunát (Melánia ,
Paludinci, Unió sp.) tartalmazó lerakódás

következik. Ez utóbbira W e i n-nek már 1934-ben felhívtam a figyelmét s

szerintem ez megegyezhet az újabban megfigyelt mohorai Helix-es fáciessel

De ha végignézzük e két változatos rétegsorozalot, megállapíthatjuk a

kattien tengerének ersen regressziós tendenciáját. A faunák ennek meg-

felelen gyorsan változnak. Mindez ellenkez képet mutat, mint a rupélien

transzgressziós, mindent elborító idszaka, melynek az eddig süllyed ten-

denciájú medencerészek süllyedésének szünetelése s az emiatt beálló fel-



Újabb adatok az egri oligocén rétegek faunájához 37

löltdés vetnek véget s megkezddik egy változatos fácies rétegsorozat

lerakodási ideje. Ezek a változások okozzák azután a csupán lokális ér-

ték faunákat s az ú. n. aquitan kérdéséi, az átmeneti oligo-miocént, a

Pectunculus obovatus-ok hol katlien, vagyis oligocén. hol pedig aquitan,

vagyis miocén szintekbe való helyezését. Hasonló a helyzet az úgynevezett

anomiás homokokkal is. így adódott azután, hogy az oligocén-miocén,

illetve a paleogén-neogén határának problémája olyan régóta viták tárgyát

képezi s mondhatók a feltárások gyarapodásával s ezek faunáinak vizsgá-

latával még kevésbbé jut nyugvópontra, hanem újabban inkább mindjobban

kiszélesedik. Nagyobbrészt evvel a kérdéssel foglalkozott a m. kir. Földtani

Intézet 1939—40. évi szakülés-sorozatának nagyobb része. Az irodalomban

pedig id. Noszky J. (21. p. 287— 294.) és G a á 1 I. (9. p. 18—31.) mun-

kái sorolják el igen pontosan a különböz kutatók felfogásait, melyek más

és más megállapításokból, szempontokból indultak ki a kormegállapítás

kérdésében. így azután a végs konklúziók nem fedhetik sem egymás, sem

az én véleményemet, melyhez legközelebb állnak T. R o t h K., G a á 1 I.

régebbi (16.) és M o 1 1 1 M. fentebb ismertetett felfogásai.

Foraminifera-vizsgálataim eredményeit azért igyekeztem beállítani a

kormegállapítás szolgálatába, mivel a kérdéses üledékekben nem minde-

nütt található makrofauna s így a makrofossziliákra nézve medd rétegek

azután bizonyos fokig mindig kiestek a pontos érték beosztás mértéke

alól. Csupán litológiai alapon igyekeztek korukat megállapítani, ez pedig,

mint erre már több helyen is reá mutattam, nem lehet egészen elfogadható

(12., 22., 23.). Azt, hogy makrofauna nem minden rétegben található, nem
kell ersebben állítanom, hiszen egyik helyen pl. a kattien homokos üle-

dékei kagylókat és csigákat igen nagy számban zárnak magukba, (Eger,

Törökbálint, Leányfalu-i Boldogtanya tárócskája, Helerr.ba-Kovácspatak stb.),

addig másutt alig — akkor is elfordulhat, hogy a meghatározás szem-

pontjából a rossz megtartásuk miatt nem jöhetnek ezek számításba, —
vagy egyáltalán nem is találunk bennük kövületet. De ugyanígy vagyunk

az idsebb, a rupélien jóval finomabb szem, agyagos üledékeivel is. Csak

a bükkszéki kincstári mélyfúrásokkal feltárt elég nagy terület teljes és hi-

ánytalan rupélien lerakódásaira gondolok itt, ahol az eddigi 65 fúrás réteg-

minta anyagának átvizsgálása után még egy csiga- vagy kagylótörmelék

sem volt található a fúrásminták réteganyagában. Ezzel szemben a külön-

böz helyekrl származó s különféle emeleteket harántoló fúrások, ezen-

kívül a földtani felvételi munkák során begyjtött, makrofossziliamentes

marin keletkezés rétegminták majdnem mindig tartalmaztak foraminiferákat.

Végeredményben tehát ezek sem mondhatók fosszilia-nélkülieknek, csupán

a bennük elforduló foraminiferák a kicsiny termet miatt azonnal nem ve-

hetk észre és a megfigyelésük így körülményesebb módszereket kíván.

Ügy ez, mint az újabb külföldi felfogás, mely a foraminiferáknak sztratig-

rafiai értéket, st egyes fajoknak a régi H a n t k e n-féle megállapítások

alapján vezérkövületszer fontosságot tulajdonít (26. p. 797), késztetett arra,

hogy ezeknek pontos és igen sok helyrl származó rétegminta-faunájának

vizsgálata alapján egy újabb, az eddigiektl eltér alapról kiindulva, szól-

jak hozzá á határkérdés problémájához.
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Szem eltt tartva ezeket s hozzáfzve azt az elgondolást, hogy a
faunák változását végeredményben a lakóhely fizikai viszonyainak0 és pa-

leogeografiai helyzetének megváltozása okozza, melyeket a földkéreg mozgá-

sai idéznek el, tehát a fauna kell, hogy jelezze a földtörténeti változásokat is.

Ezt persze a foraminiferák is híven — talán eddig nem is eléggé méltá-

nyolt hséggel — visszatükrözik. Természetesen mindig figyelembe kell

venni a határos fáciesviszonyoknak a gyengébb oscillációk miatti kis el-

mosódását is. Ezenkívül a fáciesek regionális és korbeli eltolódása számára
bizonyos intervallumot tételezhetünk fel. Ugyanis a mozgások nem minden
területen és nem egyidben léptek fel s változtatták meg a már meglév
helyzetei. Így pl. elképzelhetjük, hogy az egyik helyen még a rupélien fora-

minifera-gazdag agyamárgák lerakódása folyik, mikor a másik helyen már
a kaltien szintjeit képez rétegek ülepednek le. Mindez attól függ, hogy

milyen volt a mozgásnak az illet helyen megnyilvánuló ereje és a puleo-

geografiai helyzet. A mozgások hatása másképen mutatkozhatott a szkebb,

mondjuk öbölszer részeken, mint az alaphegységtl távolabb fekv me-

dencékben. Az elbbiekben feltételezhetjük, hogy a fiatalabb, kattien üle-

dékek s velük kapcsolatban kattien fauna kifejldése várható, míg az utóbbi-

akban még az idsebb habitusú, a paleogénhez nagyobb hasonlóságot

mutató faunát találunk s még tovább is nyugodt lerakódású, finomabb

szem üledékek felhalmozódása folyik.

E dolgozatomban leszrt eredményemhez rendelkezésemre állottak

úgy a kincstári, mint mások révén vizsgálatok számára beküldött fúrások

tízezreket kitev mintái, a felszíni kibukkanásokból származó saját és kol-

légáim gyjtéseivel együtt. Ügy ezeknek a vizsgálatoknak, valamint a m.

kir. Földtani Intézet igazgatóságának, mely mindig megért figyelemmel és

támogatással kisérte úgy a felvételeim során begy üjtött és a mélyfúrásokból

elkerül réfegmintákból származó faunák révén leszrt eredményeimet,

köszönhet, hogy a paleogén-neogén határkérdéshez foraminifera-vizsgála-

tol-on alapulva igyekeztem hozzászólni.

(Készült a m. kir. Földtani Intézet mélyfúrási laboratóriumában.)

IRODALOM. — SCHR1FTTUM.

1. Böckh J. : Die geologischen Verháltnisse des Bükk-Gebirges und dér

angrenzenden Vorhánge. (Jahrb. d. k. k. Geol. R. A. XVII. p. 225. 18rw .) — 2. Szabó
J. : Heves- és Küls Szolnok megyék földtani leírása. (Magy. Orv. és Term. vizsg.

Mnk. XIII. p. 76. 1869.) — 3. T. R o t h K.: A Magyar középhegység északi részé-

nek felsoligocén létegeirl, különös tekintettel az egervidéki felsoligocénre. (Koch

Emlékkönyv, p. 111. 1912.) — 4. Schréter Z. : Eger környékének földtani viszo-

nyai. (M. kir. Földt. Int. Évi Jel. 1912-rl. p. 130.) Die geologischen Verháltnisse

dér Umgebung von Eger. (Jahresb. d. k. Ung. Geol. R. A. für 1912. p. 144. 1913.) —
5. T. Roth K. Fels-oligocén fauna Magyarországból. (Geol. Hung. 1. köt. 1. fz.

1914.) Eine oberoligozáne Fauna aus Ungarn. (Geol. Hung. Bd. 1. 1914.) — 6.

' Ezekkel kapcsolatban jár a tengervíznek, mint oldatnak a mész- és sótartal-

talmának megváltozása is. Ezekre ugyanis, amint a barackvizi rétegeknél látjuk,

igen jelentsen reagálnak a foraminiferák.



Újabb adatok az egri oligocén rétegek faunájához 39

Gábor R. : újabb adatok Eger fels oligocén molluszka faunájához. (Kézirat. 1923.)

— 6. Gábor R. : újabb egri fels oligocén gasztropodák. (Annales Musei Nat.

Hung. Pars Min. Geol. Paleontologica, XXX. p. 1. 1936.) — 8. I d. N o s z k y J.

:

Az egri fels chattien molluszkafaunája. (Annales Musei Nat. Hung. Pars Min.

Geol. Paleont. XXX. p. 53. 1936.) Die Molluskenfauna des Oberen Cattiens von

Eger in Ungarn. (Annales Musei Nat. Hung. Pars Min. Geol. Paleont. XXX. 1936.)

— 9. Gaál I. : Az egriekkel azonos harmadkori puhatestek Balassa-Gyarmaton

és az oligocén-kérdés. (Annales Musei Nat. Hung. Pars Min. Geol. Pál. XXX.
1937—38.) Über die mit egerer gleichalterige Tertiáre Molluskenfauna von Balassa-

Gyarmat und des Oligozán-Problem. (Annales Musei Nat. Hung. Pars Min. Geol.

Pál. XXXI. 1937—38.) — 10. S c h r é t e r Z. : A Bükk-hegység délkeleti oldalának

földtani viszonyai. (M. kir. Földt. Int. Évi Jel. 1933—35 évekrl, II. köt. p. 511.

1939.) Geologische Verháltnissen dér SO-lichen Seite des Bükk-Gebirges. (Jahresb.

dér. Kgl. Ung. Geol. Anst. über die Jahre 1933— 1935. Bd. II. p. 536. 1939. — 11

M a j z o n L. : Budapestkörnyéki kattien rétegek foraminiferái. (M. kir. Földt. Int.

Évi Jel. 1933—35. évrl, II. köt. p. 1047. 1939.) Foraminiferen dér Chattien-Schichten

in dér Umgebung von Budapest. (Jahresb. dér Kgl. Ung. Geol. Anst. über die Jahre

1933— 1935. Bd. II. p. 1087. 1939.) — 12. Majzon L. : Újabb adatok Sóshartyán

és Szécsény vidékének oligocénkorú rétegeihez. (M. kir. Földt. Int. Évijei, 1936— 38.

évrl. Kézirat.) — 13. Majzon L. : Foraminfera-vizsgálatok a mélyfúrási laborató-

riumban. (M. kir. Földt. Int. Évi Jel. 1937—38. évrl. Kézirat.) — 14. Kubacska
A. . Paleobiológiai vizsgálatok Magyarországból. (Geol. Hung. Series Paleont. 10. p.

14. 1933.) Paláobiologische Untersuchungen aus Ungarn. (Geol. Hung. Series Pa-

leont. 10. p. 41. 1933.) — 15. Gaál 1.: A magyar neogén-korú rétegek legújabb

tagozása. (Term. tud. Közi. LIV. Pótfüzetek, p. 65. 1922.) — 16. Gaál I. : A Föld

története. (Tud. Gyjtemény, 1923.) — 17.- M a j z o n L. : A bükkszéki mélyfúrások.

(M. kir. Földt. Int. Évkönyve, XXXIV. 2. fz. 940.) Die Tiefbohrungen von Bükk-

szék. (Mitt. aus d. Jahrb. dér Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. XXXIV. Heft 2. 1910.) —
18. M o t 1 1 M. : Pliocén problémák és a plio-pleisztocén határkérdés. (Vonatkozás-

sal az oligo-miocén határkérdésre. Kézirat, 1940.) — 19. F e r e n c z i I. : Oligocén

és miocén üledékeink elhatárolásának kérdése. (Debreceni Szemle, 1940.) — 20.

W e i n G y. : Szentendre környékének földtani viszonyai. (Földt. Közi. LXIX. p. 26.

1939.) — 21. Id. NoszkyJ. : A Magyar Középhegység ÉK-i részének oligocén-

miocén rétegei : I. Az oligocén. — A Miocéntl való elhatárolás kérdése. (Annales

Musei Nat. Hung. XXIV. p. 287. 1926.) Die Oligocen-Miocen Bildungen in dem NO
Teile des Ungarischen Mittelgebirges : I. Oligocén. Die Frage dér Abgrenzung vöm
Miocén. (Annales Musei Nat. Hung. XXIV, 1926.) — 22. Majzon L. : Bükkszék

és környéke oligocén rétegeinek foraminiferákon alapuló szintezése. (M. kir, Földt.

Int. Évi Jel. 1938-ról. Kézirat.) — 23. Majzon L. : Oligocén és miocén foramini-

fera-faunák kiértékelése. (M. kir. Földt. Int. 1939. dec. 22-én tartott felolvasás.

Kézirat.) — 24. M o 1 1 1 M. : On the causes and double biological significance of

the glacial periods. (Földt. Közi. LXV. p. 15 1935.) — 25. M o 1 1 1 M. : A gödölli

vasúti bevágás középs pliocénkori emlsfaunája. (M. kir. Földt. Int. Évkönyv.

XXXII. köt, 2. fz. 1939.) Die Mittelpliozáne Sáugetiertauna von Gödöll bei Buda-

pest. (Jahrbuch dér Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. XXXII. Heft 2. 1939.) — 26. Bar-
t o n, D. C. és S a w t e 1 I e, G. : Gulf Coast Oil Fields. (London, 1936.)


