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A  magyarhoni Földtani Társulat meg van győ
ződve, hogy ezen kedvezmények engedélyezése eseté
ben a földtani ismeretek a tudomány és az ipar érdeké
ben annyira kivánatos terjesztése hathatóan előmozdít
hatnék, és ennél fogva azon kéréssel járul a nmlgu Mi
nisztérium elé, hogy a közös czél minél sikeresebb elér
hetése tekintetéből a Társulatnak fönebb nyilvánított 
kivánalmait kegyesen teljesíteni méltóztatott.

Pesten, 1871-ik év April 13-án.

A budai Albnechtúton feltárt márgarétegek faunája.
Hantken Miksától.

Felolvastatott a Magyarhoni Földtani Társulat Márczius 22-ki szakülésén.

A  budai Albrechtúton levő Lónyaiféle háztelken a 
lefolyt télen nagyobbszerü ásatások történtek, melyek 
által az ottani márgarétegek tetemes része feltáratott.

Még múlt évi November hóban megtekintvén az 
említett rétegekből kiásott márgadarabokat észrevet
tem, hogy sok kövület fordul elő benne, ami arra indí
tott, hogy Pálkovics Györgyöt a Földtani Intézet írno
kát és későbben Bernhauser Mihályt az intézet hivatal- 

' szolgáját megbiztam a márgarétegekben előforduló 
kövületek gyűjtésével. A  gyűjtés eredménye az volt, 
hogy négyszáznál több tüskönczpéldány és több más
féle érdekes kövület a Földtani Intézet birtokába jutott. 
E fényes eredmény kiválóan köszönhető az ásatások 
melletti felügyelők buzgalmának, melylyel a kövületek 
gyűjtését előmozdítani szíveskedtek.

Hogy e márgarétegek faunájáról teljes ismeretet 
szerezhessek a kevésbbé szilárd márgából igen tetemes 
mennyiséget kiiszapoltattam és az iszapolási maradék
ban előforduló szerves testeket behatóbban megvizs
gáltam. Ily úton a kérdéses rétegek egész faunáját
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meglehetett állapítani, mely faunáról bátor leszek a 
következőkben értekezni.

A  Lónyaiféle háztelken feltárt márgarétegek fau
nája több szempontból megérdemli figyelmünket. E 
fauna egyik feltűnő sajátsága az, hogy roppant nagy 
mennyiségben tartalmaz tüsköncz maradványokat úgy, 
hogy e márgarétegeket helyesen a tüskönczök lakta
nyájának nevezhetni. Mint már említettem több mint 
400 tüskönczpéldány került ki ezen rétegekből. Ha te
kintetbe vészük, hogy ezek az ott előfordulóknak csak 
egy részét teszik csakugyan a tüskönczök egész serege 
tanyázott e helyen a budai márgának tengerből való 
lerakodása idejében. •

Puhány maradványokból csak 2 faj találtatott: 
Pleurotomaria sp. és Ostrea Brongnartii. Azokon kivül 
még brachiopodák is előfordulnak még pedig : Tere- 
bratula, Terebratulina, Argiope és Crania.

A  tüskönczök közöl 2 faj uralkodik : Pericosmus’ 
sp. és Macropneustes sp. Mind a kettő valószinüleg 
uj faj.

A  márgában előforduló Pleurotomaria igen érde
kes a mennyiben valószinüleg megegyezik, az u. n. 
priabonai rétegekben előforduló Pleurotomariával s ez 
által egy fajjal szaporodik azon kövületek száma, me
lyek a budai márgának az u.,n. priabonai és a felső- 
biaritzi rétegekkel való egykoruságát kitüntetik.

Az Ostrea Brongniartii, mely alakjára nézve igen 
változatos, a kreszenbergi rétegek némelyikében is 
gyakori.

A  brachiopodák közöl az Argiope, és Terebratu
lina igen kicsinyek és csak az iszapolási maradékban 
találtam ezeket. Igen gyakori a Terebratulina, mely 
a Terebratulina tenuistriata-csoportjához tartozik. A  
Crania és Terebratula csak egy egy példányban talál
tattak. A  Crania egy tüskönczhez tapadva.

A  kérdéses márga iszapolási maradéka igen tete
mes, és nagyobbrészt szerves testek vagy azoknak tö
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redékeiből áll, annyira, hogy a budai márga összetéte
lében a szerves testek mardványai lényeges részt vesz
nek. Az iszapolási maradékban előforduló szerves tes
tek következők: Asteriahoz tartozó táblácskák, a Bour- 
getocrinus Thorenti nyelének részecskéi, bryozoák, fo- 
raminiferák és a már említett brachiopodák. Ezek kö
zöl a foraminiferák és a bryozoák tulnynómólag for
dulnak elő.

A  nagyobb alakú foraminiferák közöl, melyeket 
közönséges nagyító üveggel is ki lehet venni, a követ
kező fajokat találtam:

Gaudryina cylindrica n. sp.
Gaudryina Reussi Hantken.
Gaudryina sp. «
Clavulina textilaroides n. sp.
Clavulina Szabói Hantk.
Nodosaria bacillum Defr.
Dentalina consobrina d’Orb.
Dentalina fissicostata Gümb.
Dentalina sp.
Marginulina sp.
Marginulina sp.
Cristellaria gladius Ph.
Cristellaria sp.
Cristellaria asperula Gümb.
Robulina inornata d’Orb.
Robulina cultrata Montf.»
Robulina arcuato-striata Hantk.
Globigerina abnormis n. sp.
Textilaria flabelliformis Gümb.
Venilina haeringensis Gümb.
Truncatulina tenuissima Reuss.
Truncatulina propinqua Reuss.
Truncatulina Dutemplei d’Orb.
Truncatulina cf. astroites Gümb.

A  felsorolt 24 fajon kívül még sok más microscop
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kicsinységü faj fordul elő a kérdéses márgában, úgy, 
hogy annak foraminiferafaunája igen gazdag.

A  foraminiterák nagyobb része megegyezik a kis- 
czelli tályagban előfordulókkal. Van azonban egyné
hány faj,_ melyekre eddigelé a kis-czelli tályagban nem 
akadtam. Ezeket mindaddig csak azon képződménynek, 
melyet én Clavulina Szabói rétegeknek nevezek, alsó 
osztályzatában találtam, melyekben pedig gyakran for
dulnak elő.

Ezek a következők:

Gaudryina textilaroides n. sp.
Gaudryina cylindrica n. sp.
Dentalina fissicostata Gümb.
Rotalina cf. asteroites Gümb.

Ezeket a szépvölgyi, császárfürdői és a budakeszii 
bryozoamárgában — továbbá Tokod, Mogyoros, Nyer
ges Újfalu és Piszke vidékén az ottani márgás wés ho
mokos rétegekben észleltem , - melyek közvetlenül a 
Tchihatcheffi mészrétegek felett fekszenek — és helyen
ként orbitoideákat nagyobb számmal tartalmaznak. —  
Ugyanazon fajokat találtam a Bakonyban is a csernyei 
és szápári márgában, melynek némely rétegei szintén 
nagy mennyiségben orbitoideákat és nummulitokat tar
talmaznak.

A Globigerina abnormis-t eddigelé csak a Lónyai- 
féle háztelken levő márgában észleltem, a hol nagy 
mennyiségben fordul elő.

A  bryozoák nagy mérvben vesznek részt a kérdé 
ses márga összetételében. Azoknak fentartási állapota 
azonban többnyire igen tökéletlen s ennélfogva biztos 
meghatározásra kevésbbé alkalmasak. Csak egy fajt 
lehetett biztosan meghatározni. Ez a Batopora, multi- 
radiata Reuss, mely a Yale Tonte Olaszországban is 
előfordul. A  nevezett faj az itteni márgának bizonyos 
olaszországi rétegekkel való összhangzásának kimuta
tására nézve igen fontos.
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A  többi bryozoák, melyeket némileg meg lehet 
határozni, a következők : Vincidaria cf. geometrica
Reuss. Spiropora cf. catenata, Idmonea, Hornéra, Cel- 
leporaria.

Az elmondottak szerint tehát a Lónyaiféle háztel
ken feltárt márga faunájának főjellegét a tüskönczök. 
foraminiferák és a bryozoák teszik. Az utolsók a márga 
alkotásában is lényegesen részt vesznek, a kőzet már- 
gás természetét részben feltételezvén.

Nem mulaszthatom el egyúttal a Clavulina Szabóira 
nézve egynémely észrevételt tenni, minthogy a Clavu
lina Szabói-hoz azt a foraminiferát is soroznom kell, 
melyet azelőtt „Rkabdogonium Szabói“ névvel jelöltem.

A  magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai 4. kö-- 
tétében megjelent „a kis-czelli tályag foraminiferák czi- 
mü értekezésemben a kérdéses foraminifera leírásánál 
a következőt hoztam fe l: ,, A  kamrák keskenyek és többé 
kevésbbé mély varránybarázdák által egymástól elvá- 
lasztvák — csak a ház legalsóbb részén nem vehetők 
ki a varrányok. Ezen körülménynél fogva biztosan 
meg nem állapíthatni, váljon egy vagy több sorban ra- 
kodvák-e a kamrák a ház ezen részén; igy némileg 
kétséges e foraminifera nemének meghatározása. “

A  kamráknak a ház alsó részén való elhelyezési 
módja iránt biztos tudomást szerezni csak legközelebb 
volt alkalmam még pedig Münchenben a hol a kis-czelli 
tályag faunájának a háringi rétegekével való össze
hasonlítása czéljából Február hóban nehány napig időz
tem. *) Dr. Sc/nvarder Conrád szives volt a Rhabdo- 
gonimn Szabói házának vékony csiszolatát elkésaíteni- 
melyen a kamrák elhelyezése tisztán kivehető. E csi- 
szolaton látható, hogy a kamrák a ház alsó részén nem 
egy, hanem több sorban vannak elhelyezve, s hogy 
ennélfogva a kérdéses foraminifera nem Rhabdogonium, 
hanem Clavulina d'Orb.

*) Ezen alkalommal legyen szabad , hogy a legöszintébb köszönetét 
mondjam dr. Gümbel főbányatanácsos és dr. Schwarder Conrád uraknak, a 
kik feladatom megoldásában hathatósan elősegíteni szíveskedtek.
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A  csiszolat górcső alatti megvizsgálása azt mu
tatta, hogy a héj nem likacstalan mint ezt felülete mi
nőségéről kellene következtetni, hanem hogy az lika- 
csos. Ez egy igen fontos észlelet, mely dr. Reussnak 
a foraminiferák felosztási rendszerének módosítását 
fogja eredményezni. Dr. Reuss t. i. a foraminiferák 
első főcsoportjába oly foraminiférákat soroz, melyek 
homokos kovagos likacstalan héjjal bírnak. *) —  Ilye
neknek pedig csaknem mind azon foraminiferák tartat
nak, melyeknek felülete érdes, mint nevezetesen a Cla- 
vulina Szabói-é, melyre nézve dr. Reuss azt jegyzi meg, 
hogy az általában Rhabdogonium nem lehet, minthogy 
kovagos héjjal bir. **) — Hogy a kérdéses foraminifera 
háza nem kovagos —  már régebben meggyőződtem 
minthogy az higitott savban teljesen felolvadt s csak 
kevés igen finom quarcz szemekből álló maradék csa
pódott le. Ezen észlelet folytán nem csináltam uj nemet, 
hanem a foraminiferát mind addig a Rhabdogonium- 
neméhez soroltam mig a kamrák elhelyezéséről a ház 
alsó részén meg nem győződtem a mi a kérdéses fora- 
miniferánál csak is a héj csiszolatján lehetséges.

Hogy pedig a héj nem is likacstalan a csiszolaton 
tisztán kivehető. E szerint tehát kétséget nem szenved, 
hogy az érdes felülettel biró foraminiferák nagyobb 
része, melyek eddigelé a likacstalan és homokos-kova- 
gos héjjal biró foraminiferákhoz soroztattak, oda nem 
tartoznak, sőt még kétségesnek látszik, váljon létez
nek-e általában olyan minőségű foraminiferahéjak. A  
héj érdessége inkább a héjhoz kívülről tapadt ásványi 
részecskéknek nem pedig az állat által kiválasztott 
kova következménye s ennél fogva physiologiai fon
tossággal nem bir.

*) Entwurf einer systematischen Zusammenstellung der Foraminiferen. 
Sitzungsbericht der mathemat. Klasse der kais. A k. 4. kötet, 394. lap.

**) Oberoligocäne Korallen aus Ungarn. Von Pr. Dr. A . B. Reuss. 
Separatabdruck aus dem 69. Bande der kais. Akad. dr. Wiss. Jahrg. 1870. 
5 . lap.
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Hogy én a Clavulina Szabóit és a Rhabdogonium 
Szabóit —  előbb nem tekintettem ugyanazon fajnak —  
annak az oka kétféle: i -szőr mert a Clavulina Szabóinál 
a kamrák'elhelyezése több sorban tisztán kivehető —  a 
Rhabdogonium. Szabóinál pedig kivülr'ól csak egy sorban 
rakódott kamrákat lehet észlelni —  a ház legalsóbb 
részén levő kamrák elhelyezése pedig ki nem vehető. 
Innen van, hogy a häringi rétegekben előforduló ugyan
azon faj dr. Gümbel által szintén Rhabdogoniumnak 
határoztatott meg. —  Másodszor azon körülmény indí
tott a két faj megkülönböztetésére, hogy a Clavulina Sza
bóinál a héj felülete majdnem sima —  a Rhabdogoni
umnak tartott fajnál pedig nagyon érdes, mely érdes
ség annak az oka, hogy a ház alsó részén a varrányo- 
kat nem lehet kivenni. Hogy pedig a két faj egyesíté
sének lehetőségét akkor is elismertem, abból kitűnik, 
hogy mind a kettőt ugyanazon faj névvel jelöltem.

Dr. Reuss E. tanár ur a bécsi tudományos Akadé
mia kiadványaiban megjelent értekezésében azt az ész
revételt is teszi, hogy a Clavulina Szabói talán meg- 
egyesithető a Clavulina triqueterrel Reuss.

A  Clavulina triqueter R. lényegesen különbözik a 
Clavulina Szabóitól azáltal, hogy a Clavulina triqueter 
legnagyobb hosszúsága i V* milliméter, a Clavulina Sza
bói pedig 7 milliméter hosszúságot is elér. Azonkívül 
a Clavulina triqueter szájnyílása félköralaku a Clavulina 
Szabói szájnyílása pedig kerek. Azonkívül a héj alakja 
a kamrák száma különböző a két fajnál.

Végre még megjegyzem, hogy a häringi rétegek
ben Tirolban előforduló Rhabdogonium haringensis Gümb. 
mint már említettem ugyanazon faj —  s ennélfogva a 
Clazmlina Szabói Hantk. és Clavulina häringensis Gümb. 
ugyanazon fajt jelölik.


