
ADATOK A BUDAI- ÉS A GERECSEHEGYSÉGI TRIÁSZ ISMERETÉHEZ. 53

A kett között — a. várvölgyi fúrástól a nagyhortobágyi felé —
haladó s a diluviális rétegeken megállapított redzési tengelybe es

hajdúszoboszlói fúrásnál pedig a legmagasabban, 151 m-ben kapjuk a

pannoniai kori rétegek fels határát.

Pávai Vájná a jelzett három kút szelvényében a pannoniai kori

képzdmények fels határát felül bitumenes agyag, középen zöldes

agyag és alul barnás homokréteggel vonja meg s ez a szelvény többi

tagjától petrográfiailag is élesen megkülönböztethet hármas réteg a

nagyhortobágyi fúrási szelvényben 594, a hajdúszoboszlóiban 112, a

várvölgyiben 198 m mélységben jelentkezik. A fent vázolt rétegek föl-

hajtását, ha nem is egy szintmagasságban, de híven követi, feltnen

megegyez mélységbeli eloszlással, az ismertetett legfels pannoniai

kori fauna.

Kívánatos, hogy mennél gazdagabb és jobb megtartású faunát

gyüjtsünk össze az Alföld pannoniai kori képzdményeibl, mert nem

szabad elfelejtenünk éppen az alföldi artézi kutakból elkerült fauná-

nál, hogy annak viszonylagos gazdagsága — amire pedig bezáró réte-

geik korát és helyzetét alapítjuk — nemcsak a gyjtések tartamától,

de az esetleg gazdag faunás rétegeket egyáltalában nem, vagy csak

rosszul kiaknázó fúrótechnika fogyatékosságától is függ.

ADATOK A BUDAI- ÉS A GERECSEHEGYSÉGI TRIÁSZ
ISMERETÉHEZ. I. R.

Irta: Vigh Gyula dr.*

.4 Budai hegység. A Budai hegység triász-idszaki képzdményei

már régidk óta sok vitára adtak alkalmat, ámde gyér kövülettartalmuk

miatt korbeli és rétegtani megismerésök csak lassan haladt elre.

Az eddigi irodalom és az újabb, részint saját, részint mások gyjtésébl

származó kövületek alapján legújabban Kutassy Endre dr. adott e

képzdményekrl összefoglaló áttekintést, itt tehát e tekintetben csak

az munkájára utalok.
1 Kutassy részletesen taglalja munkájában a

budavidéki triászt s az egyes elfordulások képzdményeit a kövület-

leletek, analógiák vagy települési viszonyaik alapján különböz szin-

* Eladta a Magyarhoni Földt. Társulat 1927 június 1-i szakiilésén.

1 Kutassy E. : Boitráge z. Stratigraphie u. Palaeontologie d. Alpinen Trins-

Schirhten i. d. Vnigebung v. Budapest. Földt. In.t. Évk. XXVII. köt., 1927.



54 vigh gyula dr.

tekbe sorolja. Bármennyire nagy haladást is jelent s minden elismerést

megérdemel Kutassy munkája, megoldva és véglegesen tisztázva a buda-

vidéki triász kérdése — amint különben ezt maga is mondja — még

mindig nincsen s az egyes különálló rögök geológiai hovatartozandósá-

gát külön-külön, az egyes rögökbl gyjtend kövületeknek kell el-

dönteniök. Különösen áll ez a fdolomit típusú dolomitra, mely nem

tartalmaz szarukövet, mely fölismerését és rétegtani besorolását meg-

könnyítené.

Egyik rögre vonatkozó ilyen részletadattal óhajtok jelen soraim-

ban a budavidéki triász megismeréséhez ón is hozzájárulni. Egyik leg-

utóbbi kirándulásom alkalmával ugyanis nagy meglepetéssel észleltem,

hogy a Hármashatár heg y—M átyáshegy gerincének
összes dolomitelfordulásai mind a s z a r u k ö v e s

féleséghez tartoznak s nem a ladini diploporás dolomithoz,

amint azt Ferenczi föltételezte,
2 sem pedig a Vadaskert szarukmentes

karni dolomitjához, mint amelyhez Kutassy sorolta (1. c. 116. [12.]

old.), legkevósbbé azonban a norikumi fdolomithoz, mint amely jelzés-

sel a legújabb felvételek alapján készült és most kiadásra kerül f-

városi földtani térkép jelmagyarázatában szerepel.

A szaruköves dolomit általában vastagpados, tömött, világos

barnásszürke, sokszor vöröses árnyalattal. A szaruk kisebb-nagyobb

lencsék vagy ágas-bogas kiválások alakjában fordul el, elbbi esetben

a rétegzdés irányában, utóbbiban teljesen rendszertelenül helyezkedve

el. Több helyen vékonyabb-vastagabb szarukréteget észleltem.

Ezen szaruköves vastag dolomitpadok közé helyenkint vékony-

pados, táblás, st lemezes — egészen márga külsej — finomszem íí,

tömött dolomitrétegek települnek, melyek ugyancsak szaruktartal-

múak. Ilyen közbetelepülést észleltem a Farkastoroktól D-re fekv
mellékgerinc DK-i homlokán a sétaút mellett és a Hármashatárhegy

csúcsán, ahol a A melletti lövészárok föltárásában sok lingulát
tartalmaz, amelyek részben a Lingula tenuissima BnoNN-fajjal azono-

síthatók, részben a BiTTNER-tl ábrázoltakhoz hasonlóak, 3 egy alak

pedig valószínleg újnak bizonyul.

Bár a lingulák nem is határozzák meg a rétegek pontos korát,

annyit mégis lehetvé tesznek, hogy segítségükkel közvetve a Hármas-

határhegy—Mátyáshegy-gerinc szaruköves dolomitjait úgy korban,

mint fáciesben az ördögorom és a Csiki hegyek egyéb, újabban meg-

2 Ferenczi 1.: Adatok a Budakovácsi hegys. geológiájához. Földt. Közi. 1925.

LV. köt. 205. old.

3 Bittner: Lamellibranchiaten d. Alp. Trias. Abh. d. k. k. G. R. A. Bd. XVIII.

11890. Taf. XXXIX. Fig. 27., 28. Pag. 130.
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talált
4 elfordulásaival, de különösen az elsével egybevessük és azono-

sítsuk. Az ördögormon Lörenthey 3 ugyanis már 1907-ben megtalálta

a lingulákat s a vékonytáblás dolomitrétegeket, viszont a szaruköves

dolomitnak a korát a Schafarzik 12
professzor által gyjtött Ostrea

montis-caprilis Ki.ipst. sp. a karni emelet fels, Tropites subbulatus

szintjében jelöli meg és az fi-i Alpok Opponitzi dolomitjai-
v a 1, illetleg a D-i Alpok tori rétegeivel állít ja párhuzamba. Ezen
fáciesbeli egyezés alapján tehát a Hármashatár-
h e g y—M átyáshegy szaruköves dolomitja is akarni
emelet legfels részébehelyezend, ahová — Hofmann-

nak a Vadaskert szarukmentes dolomitjából gyjtött karni kövületei

alapján — már Kutassy is sorolta, a közel szomszédság révén azt

gondolván, hogy a Hármashatárhegy—Mátyáshegyi dolomit is szaruk-

mentes fácies.

Szarukmentes dolomitot a Viharhegy—Hármashatárhegy—Mátyás-

hegy gerincélén és K-i lejtin csak a Hánnashatárhcgy 497 A csúcsától

ÉNy-ra es els kis kopár csúcson találtam igen kis kiterjedésben,

valamint a Viharhegy 449 <> DK-i lejtjén lev bevölgyelés É-i oldalán,

a lejtn haladó sétaút mellett, ahol murvás dolomit van feltárva,

amelyet a sétaút kavicsolására fejtenek is. Ugyanitt, a Viharhegy D-i

nyergében hatalmas törés harántolja a fgerincet, melynek K-i lejtjén

Schréter 6 megfigyelése szerint a szaruköves mészk is kibukkan a

dolomit fekvjében. Ezen murvás, szarukmentes dolomit itteni helyze-

tének, valamint szintbeli hovatartozandóságának eldöntése még további

vizsgálatokat, helyszíni bejárást igényel. Itteni helyzete alapján úgy

tnik föl, mintha a szaruköves fedjében feküdnék, amikor egy árnya-

lattal fiatalabbnak kell lennie ennél.

Amikor az elmondottakban a talált kövületek révén ismét a Budai

hegység egyik leghatalmasabb rögcsoporf ozatát fölépít s nagy felszíni

elterjedési! képzdményének a korát sikerült habár közvetve is meg-

állapítani, nem mulaszthatom el, hogy föl ne említsem azt a szembetn
ellentmondást, amely a Budai hegység triászképzdmónyeit illetleg

az utóbbi évek kormegállapításai és a legújabb fölvételek alapján

készült, nemsokára kiadás alá kerül fvárosi földtani térkép korjelzése

között fönnáll.
7 A készül térkép eddig csak norikumi fdolomi-

tot tüntet föl, anélkül, hogy azokat a területrészeket, melyeknek ladini

* Vendl A.: Reambuláció Budaörs környékén. Földt. Int. 1917— 19. évi jel. 43. o.

3 Lörenthey: Vannak-e juraidszaki rétegek Budapesten? Földt. Közi. XXXVII.

{1907. évi.) köt. 364. old.

6 Schréter Z. szóbeli közlése és a térkép jelzése után.
7 A másolás alatt módomban állott a térkép megtekintése.
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vagy karni kora kövületek alapján többé már kétségbe nem vonható-

megfelelen elkülönítené.

Kétségtelen, hogy a nagy függélyes elterjedési!, egyforma kifejl-

désül, de különböz korú dolomit vagy dachsteinmészk szétválasztása

a terepen sokszor teljesen lehetetlen, mégis, ahol egyes különálló rögök

képzdményének a korát kövületekkel sikerült megállapítani, ott a tér-

képen is fel kell azt tüntetnünk.

Ammon 8 már 1878-ban (!) kétségbevonja Hofmann kövületei alap-

ján a Vadaskert dolomitjának norikumi korát s azon nézetének ad ki-

fejezést, hogy az a raibli korú-, a csigás és Diplopora annulata Schafh.

tartalmú dolomitok pedig még mélyebb szinteknek felelnek meg. Ugyan-

ekkor a hidegkúti Várhegy mészköveit a fdolomit szintjébe helyezi!

Arthaber9 1907-ben Hofmann kövületei alapján ugyancsak a karai

emeletbe helyezi a Vadaskert dolomitját. Vadász már 1913-ban meg-

kezdett gyjtései óta és a fauna feldolgozása alatt hirdette, majd

1920-ban publikálta10 is megfigyeléseinek eredményeit, gazdag kövület-

anyaga alapján megállapítván, hogy a Budapest—pilisi dachsteinmész-

kövek a norikumi, a fekv dolomitok pedig ennek megfelelleg a karni

emeletbe tartoznak. Hasonlóképen már 1920-ban állapítja meg fauna

alapján Pálfy 11
is a budavidéki dachsteinmészkövekrl azok norikumi,

st részben karni voltát. Schafarzik12 professzor már 1921-ben publi-

kálja ördögormi leletét (Ostrea montis-caprilis Klipst. sp.), melynek

alapján megállapítja a szaruköves dolomit fels karni korát; Schréter'

fölvételei alkalmával észlelte a Hármashatárhegy szaruköves dolomit-

ját s megállapíthatta az ördögormival való egyezését, tehát karni

voltát-; Kutassy 14 1925-ben a Kis-Gellérthegy dolomitjából sorol föl

karni faunát, legújabb munkájában pedig Pia 1 ' széleskör vizsgálatai-

nak eredményeire támaszkodva, a Diplopora annulata elfordulása

alapján sok dolomit ladinba tartozandóságát szögezi le, mégis, mind-

ezek ellenére a különben jól körülhatárolható, különálló, nem is nagy

8 Ammon L.: Gastropoden d. Hauptdolomites d. Alpen. Abh. d. zool. mineralog.

Vereins zu Begensburg. 1878, München. Pag. 40.

" Arthaber: Lethaea geogn. II. Mesozoiküm. 1. Bd. Trias. pag. 430.

10 Vadász: Die stratigr. Stellung d. Dachstoinkalkes in d. Umgebung v. Budapest.

(Herausgeg. v. Ethika. Vorlauf. Bericht. Budapest, 1920.)

11 Pálfy M. : Tengeralatti forráslerakódások a bp.-i triászkorú képzdményekben.

Földt. Közi. 50. köt. 1920. 14. old.

12 Budapest székesfváros legújabb geol. térképezésérl. Matti, és Terin. -tud. Eri.

XXXIX. Bp. 1920. 181—198. old. (187.)

13 Szóbeli közlés.

14 Kutassy E. : A Budavidéki triász. Földt. Közlöny. 1925. LV. köt. 234. old.

15
.T. Pia: Die Siphoneae verttcillatae vöm Karbon bis zr Kreide. Abh. Zoob-

Botan. Ges. XI. Wien, 1920.
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és önmagukban egyféle kzetbl álló rögök dolomitja a térképen ma is

egyformán mint norikumi fdolomit szerepel s tudtommal, mint ilyen

kerül átmásolásra a kiadásra szánt 1 : 25.000-es lapokra is?!

Ezzel az észrevétellel csak a figyelmet szeretném a térkép kiadása

eltt fölhívni arra, hogy a gyakorlatban nem az rögzül, nem az válik

közismertté, ami a magyarázó szövegben van, hanem amit a térkép

föltüntet s hogy ma már anakronizmus Buda vidékén általánosítva nori-

kumi fdolomitot emlegetni és föltüntetni még akkor is, ha esetleg a

terepen nem választható el a már bebizonyítottan karni dolomit a még

be nem bizonyítottól!

S ugyanez áll a dachsteinmészkre is, melynek kövületekkel meg-

állapított norikumi korával szemben rhatiumi kora mellett egyedül a

Koch Antal 16
által ismertetett Megalodus am.pezzarms Horn. szólna,

viszont ennek lelhelyét nem ismerjük s még ha ismernk is, kérdés,

hogy tényleg jellemz alakja-e a ihatnék. Dönt tényeznek a kor meg-

határozása tekintetében tehát semmiesetre sem tekinthet. S minthogy

a Budai hegység távolabbi részeiben, a Pilisben, az esztergomi rögök-

ben és Gerecsében
17

is a dachsteinmészk mind nagyobb tömegére sikerül

kimutatni annak norikumi korát, míg a rhati dachsteinmészk elterje-

dése mind szkébb körre s kis kiterjedés elszigetelt elfordulásokra

szorítkozik, helyesebb a norikumi dachsteinmészkövet általánosítani a

rhátivel szemben, mert egyrészt közvetlen a karai dolomitra települ,

másrészt, mert az Alpokban is a norikumi dachsteinmészk az uralkodó,

úgy vastagság, mint felszíni elterjedés tekintetében és mivel a negatí-

vumok is inkább a norikumira utalnak.

2. Gerecse-Pilish egy s é g. Ez év március havában Vadász

E.-tl néhány darab diploporás kövületes dolomitot kap-

tam, melyet Bicskétl Nv-ra, óbarok-puszta mellett a „Szerdik" nev
domb É-i lejtjén gyjtött. A Szerdik a Szaár községtl közvetlenül

É-ra emelked Nagyhegy NyK-i irányú mellékgerince, melyet a szom-

szédos rögökkel egyetemben vastagpados dolomit alkot s mely a régi

térképeken — köztük Liffa Aurél minden elismerést megérdeml
pontos kartirozású kézirati lapján is — a régi fölfogásnak megfelel-

leg felstriász norikumi fdolomitként szerepel.
18 Leírásában ugyan

16 Koch Antal: l'Jjabb földtani és slénytani megfigyelések a Budai hegységben.

Földi Közi. XLT. (1911.) köt. 546. old.

11 Vigh: Földtani jegyzetek a Gerecse-hegysógbl. Földt. Int. 1920— 23. évi jel.

61—63. old. 1925.
16 Liffa: Jegyzetek Mány és F.-galla vidékének agrogeol. visz. Földt. Int. 1905.

évi jel. p. 191.

— : Megjegyzések Haff Z.: „Adatok a Gorecso-hcgys. sztrat. és tekt. viszi" mun-

kájához. Földt. Int. Évk. XVI. köt. 1907.
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már megemlíti, hogy a gyarmati, szomori és lófingatói dolomit színét

illetleg eltér a többitl.

A szaári Nagybegy tömege a Szerdikkel és az ÉK-re fekv Ló-

fingat ó-heggyel annak a nagy peremtörésnek a vonalába esik, melynek

mentén a Vértes K-i folytatása a mélységbe süllyedt és amely a szerte-

szakadozott alapbegység romjaiként kimered triászrögök mentén

Gyermely, Szomor, Leányvár vonalában a Pilisig (Cserepesi völgy)

nyomozható.

Ezen törésvonal mellett bukkannak felszínre a környék legidsebb

rétegei: a csákberényi — sajnos, közlebbrl még nem tanulmányozott
—- kövületes raibli mészk, 19 a gyeraielyi Vöröshegynek karni-nori kövü-

letes dolomitja,20 nemkülönben a Pilis-hegység raibli mészköve21
és dolo-

mitja22
a Cserepes-völgyben. Közelfekv tehát a gondolat, hogy az ezen

törésvonal csapásában föllép dolomitok mind idsebbek, raibli, vagy

legalább is a karni-norikum határán fekvk. Ezt megersítik a gyjtött

anyagból kiszabadított alábbi kövületek.

Diplopora sp. ind.,

Myophoria cf. inaequicostata Klipst. sp.,

Myophora sp. ind (aff. carvirostris Schloth. sp.),

Megalodon sp. ind. (aff. rimosus Münst. sp.),

Myophoricardium lineatum Wöhrm. Pleuromya ? ambigua Bittn.

Ezeken kívül a Földtani Intézet gyjteményében találtam még

néhány meghatározatlan kövületet, melyet 1868-ban a környékrl

Koch Antal gyjtött.

Óba r ok-puszta melll

:

Diplopora sp. ind.;

Myophoria sp. (cf. inaequicostata Klipst. sp.)

:

Myophoria sp.

;

Purpuroidea Taramellii Stopp.

A Szomor határában lév Somodor-puszta melll gyj-
tött anyagban pedig egyéb, közelebbrl meg nem határozható Gastro-

poda- és kagylótöredéken kívül

Myophoriopis sp. ind. (ex aff. lineata Münst. v. Rosthorni BouÉ)

volt felismerhet.

Itt említem meg, hogy Somodor- és Óbaro k-puszták melll

19 Schréter: A budai hegyek legrégibb képzdménye. Földt. Közi. XXXIX. (190‘1.)

köt. 401. old.

30 Vígh : Esztergomvidéki triász. Földt. Közi. XLIV. (1914.) köt. 572. old.

31 Schafarzik: Jelentés az 1883. év nyarán a Pilis-hegységben eszközölt földtant

részi, felv.-rl. Földt. Int. 1883. évi jel. 91. old.

33 Schréter és Vígh még nem közölt észlelése.
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kövületeket els ízben Winkler B.
23 említ (habár Koch A. fönti gyüj-

íése korábbi idbl [1868] származik is), Chemnitziákát és Myophoria

Whateleyae v. Buc.h sp. (= inaequicostata Klipst. sp.)-t (!) sorolván

föl belle s ezek alapján a felstriászba (!) helyezi a Somodor-óbaroki

dolomitokat az addigi rhátiumi emelet helyett. A gyarmat-
pusztai Góréhegyrl és a gyermelyi V ö r ö s h e g y r 1

pedig Hantken24 már 1871-ben említ myophorákát és chemnitziákát,

melyek alapján a dolomitokat is — bár fenntartással — a fels-

triászba sorolja.

Az a dolomit, melyet Koch Antal óbarok-puszta melll gyj-

tött, teljesen azonos a Vadász gyjtötte darabokkal, talán csak egy

árnyalattal vörösesebb, ellentétben a Sodomor-pusztaival, mely sötétes-

szürke s legalább is a rendelkezésemre álló kis darabban nem tartalmaz

diploporát. Eltér az óbarokpusztai dolomit a közeli gyermelyi Vörös-

hegy dolomitjától is, viszont hasonló a Bakony felskarni-alsónóri-

kumi diploporás dolomitjához. Ezekrl a Veszprém-Hajmáskér körüli,

hasonló formákat tartalmazó diiplopórás dolomitokról azonban már

Laczkó Dezs25
kiemeli, hogy azok egy része még a karni emeletbe

tartozik, minthogy fölöttük biztos raibli nyomokat talált. Kiemeli

még, hogy ezen alsó, mélyebb dolomitszintekben a myophoriák a leg-

gyakoribbak26
s ugyanezt észlelhetjük az óbarokpuszta-vöröshegyi

dolomitoknál is.

Faunánk túlszegényes és gyengébb megtartású, semhogy vala-

mely nagyterjedelm összehasonlítás alapját alkothatná. Annyi azon-

ban határozottan megállapítható, hogy a felsorolt — kbelek, vágj' le-

nyomatok alakjában megmaradt — kövületek többsége a karni eme-

letre jellemz s még a közelebbrl meg nem határozható alakok is a

karni emelet alakjaihoz hasonlók.

A Myophoriá-kát a cnstatá-k csoportja képviseli s általában az

inaequicostata, vestita, Goldfussi és picta rokonságába tartoznak.

A M. inaequicostata Klipst. jellemz cassiáni alak. Ennek az É-i Alpok-

ban a délitl többé-kevésbbé eltér alakja ismeretes a Bakony fels

márgacsoportjából és a Veszprém körüli karni-norikumi -fdolomit aljá-

ban is ugyanez az egyenl bordázatú válfaja fordul el, amelyet most

23 Winkler: A Gerecse- és Vértes-hegység földtani visz. Földt. Közi. XIII.

köt. 1883. 289. old.

24 Hantken: Esztergom barn ászénterm. földt. visz. Földt. Int. Evk. I. 1871. 51. old
2,5 Laczkó D.: Veszprém városának és tágabb környékének geol. leírása. Bal.

tud. tan. eredm. I. köt. 148. old.

28 Frech ugyanezt állapítja meg a kapott anyag alapján. Üj kagylók és brach. .

.

Bal. tud. tan. eredm. I. köt. I. rész. Pál. függ. 3. old.
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Óbarok-puszta környékérl is sikerült kimutatni. Frech27 ugyan a

Croda Dallago norikumi dachsteinmészkövébl is említi ezt a fajt, de

ezen kbeleknek e fajhoz való tartozása fölöttébb kétséges. A M. Gold-

fussi Alb. sp., a legfels kagylós mészk és keupcr alakja, elfordul

a Veszprém körüli fdolomit alsó (karni ?) diploporás részében, nem-

különben az óbarokpusztaiban is és azok idsebb voltára utal. A kis

Megalodon sp. ind a raibli-cassiáni rétegek kis alakjaival rokon. A Myo-

phoricardium lineatum Wöhrm. a raibli carditás rétegek
egyik legjellemzbb alakja óbarok-pusztáról három pél-

dányban került el. Sajátságos, hogy' az Alpoknak ezt a gyakori alak-

ját, melyet eddig karainál fiatalabb rétegekben nem találtak, a Bakony-

ból még az Alpokéval megegyez márgás fáciesben, a fels márga-

csoportban sem sikerült kimutatni, nemhogy a dolomit fáciesben, ellen-

ben nagy egyedszámmal fordul el a csvári rögök márgás fáciesében,
28

melynek egyik vezéralakja s amely éppen megszabott füg-

gélyes elterjedése következtében rétegeink he-

lyét is a karni emeletben jelöli ki. A Pleuromya (?)

ambiguá-1 Bittner29 a veszprémi „PribékkerF legfels dolomitos

márga rétegeibl írta le. Egy ehhez nagyon hasonló alakot, a Pleuro-

mya (?) Loeschrnanni-1, melyet különben azonosnak s összevonandó-

nak is tartok az ambiguáxal, Frech 20 aRátótmelletti Papod-
hegy diploporás dolomitjából írt le s azonkívül is több hely-

rl került el. Ez tehát egy hosszabb élet faj, mely a lombardiai

Alpok fdolomitjából leírt fajokkal (Pl. lato Pár.) rokon, de korhatá-

rozó értéke nincs.

A gasteropodák közül az egyedül meghatározható Purpuroidea

Tnramelii Stopp. sp. az egyetlen faj, melyet eddig csak a norikumi eme-

letbl ismerünk s melynek legközelebbi elfordulása éppen a mária-

remetei Reme te szoros n o r i k u m i dachst-einmészköve,
ahonnan Vadász 31

és Kutassy32 egyaránt említik. Ügy látszik azon-

ban, hogy els fellépése már a karai emelet fels részébe esik.

A Somodor-puszta melll származó Myophoriopis sp. (ex aff.

Rosthorni BouÉ, v. lineata Münst.) ugyancsak a raibli rétegekre utal.

27 Frech : Üj kagylók ... 46. old.

28 Vadász: Duna halparti idsebb rögök. Földt. Int. Evk. XVIII. 1910. 116.

146. old.

20 Bittner : Bakonyi triász lamellibrachiaták. Bal. tud. tan. eredin. 1. k. 1. r.

Pál. függ. 5. old. 8. tábla. 14. ábra.

:’° Frech: j kagylók... 47. old. 76. szöv. ábia.

,1 Vadász: Stratigr. Stcllo d. Daehsteinkalkes . . . 3. old. 1920.

:12 Kutassy: — Alpine Triassehichten . . . Földt. Int. Évk. Bd. XXVII. 1927

159. old.
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A dolomit faunájában tehát kifejezetten raibli rétegekre jellemz

és csak azokban elfordulók mellett olyanok is vannak, melyeknek

elterjedése a norikumba is fölnyúlik, vagy eddig csak onnan ismerete-

sek, ami indokolttá teszi, hogy a S z e r d i k d i p 1 o p o-

rás kövületes dolomitját a ka mi legfels, a nori-

kummal határos részébe helyezzük.
Amint kövületleletek alapján az eddig kizárólagosan norikuminak

tartott fdolomitról mind több helyen bizonyul be annak karni, vagy

legalább is alsó norikumi volta — anélkül, hogy a fdolomitnak helyen-

ként a rhátikumig való fölhúzódását kétségbe akarná vonni (1. pilisi

és bakonyi Avicula contortá-s rétegeknek dolomitból való kifejldését)

- azonképen gylnek a bizonyító adatok arra vonatkozólag, hogy

a Gerecse-Pilis hegységek d a c li s t e i n m é s z k ö v e i a

Budai hegy ség beliekhez hasonlóan a norikumi
emeletbe helyezend k, s csak igen kis rész tarto-
zik az Alpok rhaiikumi ú. n. fels dáchsteih-
mószkövével egy szintbe. Kövületek alapján már pár évvel

ezeltt leszögeztem ezt a megállapításomat.33 Azóta a Nagy-Gerecse-

hegy É-i oldalán, a dolomitpadokkal váltakozó dachsteinmész fölött

fekv mészkrétegekbl több még meg nem határozott kagyló és csigán

kívül a Worthenia Escheri Stopp. sp. két töredékes példányát, a Nagy
Gerecse Ny-i lejtjén, közel a tethöz a Megalodon Gümbeli Stopp.

egy példányát gyjtöttem. Az Öreg Kovács-hegy dachsteinmészkövébl

Liffa Aurél Megalodus Böckhi Hoern. és M. cf. Lóczyi Hoern.

említ.
34 Magam a Kecskekrl, a Nagy Gerecsérl, Fé-

ké t ek r 1, a T a r d o s i Gorbáról, Kis G o r b á r ó 1, B o rs-

hegyrl, Halyagosról s még számtalan helyrl gyjt t-

tem a mészkbl diploporákat. Mindezen említet

t

kövületek pedig az illet rétegek norikumi voltát
kétségtelenné teszik.

Sc.hréter Z. a Pilishegy D-i végén, a dolomit fölötti lejtrészen,

hever dachsteinmészkbl kistermet Megalodon-okát gyjtött,

melyek ritka jó megtartásúak. Ezek közül egy példány a Megalodon

Seccoi Pár. (= Lóczyi Hoern.) jobb teknjének bizonyult, a többiek

egy új fajt, Megalodon n. sp.-t képviselnek, mely a Bitruncati-k

csoportjába tartozik s ez küls elválasztó bélyege a M. Laczkói-tói,

melyhez egyébként nagyon hasonlít. Ugyanezt az új fajt meghatáro-

zatlanul megtaláltam a Földtani Intézet gyjteményében a sümegi

33 Vigh : Föleit, jegyzetek a Gereese-hegységbl. Földt. Int. 1920—23. évi jel.

61—63. old.

34 Liffa: Megjegyzések Staff: A Gerecse liegys. .. . Éyk. XVI. köt. 7. old.
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Szlhegy alsó, diploporás dolomitjából Myoconchá-k és Worthenia

Escheri Stopp. sp. társaságában, norikumi kora tehát kétségtelen s

ennek alapján a Pilis hegy dachstein mészkövének
norikumi korát is bebizo nyitottnak veszem.

De norikumi a B i e 1 a- és Veik a-S kai a-B a r o s t á s-

h e g y és a velk összefügg rögök dachsteinmészköve is,

melyek hasonlóképen csupa apró, vókonyhéjú megalodonokat tartalmaz-

nak s amelyek — mint arról ScHRÉTERrel együttes bejárásunk

alkalmával újólag meggyzdhettünk — nem a Feketehegy,
F e

h

é r k Pteria contorta Portl. sp. tartalmú alsó r há-

ti u m i lumaschellás rétegekre települnek, hanem
azokéval éppen ellenkez d ti léssel, vet mentén
mellettük fekszenek.

Hellyel-közzel, egyes kis elszigetelt elfordulások-
ként, kis vastagságban (5— 10—15 m) és kis felületi
elterjedésben megvannak a rhátiumi dachsteinmész-
köve k is.

35 Ezeket azonban egy-két 10—20 cm vastag szürke agyagos

palás réteg választja el a. fekv norikumi dachsteinmészktl. S míg

a fekv mészk -rétegek alig tartalmaznak kövületeket s akkor

is csak kis, vékonyhéjú megalodonokat, gyroporellá-
kát, apró c s i g á k a t, addig az agyag felett fekv p a-

d o k nagy mennyiségben zárják magukba a nagy megalodonták
és d i c e r o c a r d i u m o k kbeleit legtöbbször úgy, hogy a héj helyét

szürke-, vagy vörösagyag, vagy márga tölti ki s héjas példány be-

nyomását keltik. A Lábatlan melletti Pocköi mészkfejtbi már ko-

rábban fölemlítettem36 az itt gyjtött nagy megalodonta-anvagomból

a Megalodon Tofande Hoern. var. grgphoides Gümb.-I és a dicero-

cardiumokat, mint amelyeket általában mint a rhátre jellemz alakokat

említenek az Alpokból, különösen a Hallstatt melletti Echerntalból.

A dachsteinmészk közé települi mészkpalás agyagrétegeket haj-

landó vagyok a Szentgál környéki márgás rhátiumi rétegekkel pár-

huzamba állítani s bennök — Laczkó ÜEZSnek36
a szentgáli rhá-

tiumi rétegekre vonatkozó nagyon helyes megállapításával egyetértve

— hasonlóképen az északi Alpok rhátiumi kifejldésében Stur és Art-

HABERtl megkülönböztetett három öve közül az átmeneti öv képzd-

ményeit látni, melyekben azonban már a mészkfácies jut túlsúlyra.

A megalodontás fels dac-hsteini mészkövek azonban még mindig

csak a rhátium alsóbb részét képviselik s nem nyúlnak föl a liászig,

35 Vigh: Gerecsc-hegys. Évi jel. 1920— 23-ról. (1925.) (Dorogi Nagy kszikla tetején.

Baj ó ti öregk D-i oldalán, Pockon. Bagoly-völgy két oldalán a „Vörös hídnál“ [Stitt],

Kecskekövön.)
M Laczkó D.: Veszprém városának... L. c. p. 185.
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mert a liász alsó rétegei, ha nem is mindenütt, de legtöbb helyen (Teke-

hegy, Asszonyhegy, Gorbák) már abradált, egyenetlen felületié tele-

pülnek, dachsteinmészkrepedéseket töltenek ki, akárcsak az Alpokban

(Hierlatz stb.), amit csak a területnek a triász végén történt legalább

is részleges szárazzá válásával tudunk megmagyarázni.

A triászképzdményeknek ez a korokra való tagolása nemcsak el-

méletben, hanem a gyakorlatban, a térképezésnél is keresztülvihet,

aminthogy Gerecsehegységi felvételeimnél az említett kövületleletek

és ismertetbélyegek alapján a rhátiumi és norikumi dachsteinmész-

követ már elválasztva tüntettem föl s valószínnek tartom, hogy rész-

letes bejárásnál — legalább közelít pontossággal ez a dolomitoknál

is keresztülvihet lesz.

ÚJ PARALLELEPIPEDUM-FAJ A HELEMBAI FELS
OLIGOCÉNBL.

Parallelepipedum Schafarziki nov. sp.

írta: Horusitzky Ferenc dr.

— Egv táblamolléklettel a kötet végén. —

A SCHAFARZIK FERENC DR. és SzONTAGH TAMÁS DR. Ul*ak 1878-Í

gazdag gyjtésébl származó helembai felsoligocén-faunából telegdi
Roth Károly dr. úr szívessége folytán az rfrca-félék családjába tar-

tozó rendkívül ritka Parallelepipedum subgenus egy új képviselje
került kifogástalan példányokban kezeimhez. Ezen subgenus rendkívül

ritkasága, morfológiai, paleobiológiai, st esetleg paleográfiai és

sztratigráfíai jelentsége késztettek arra, hogy ezt az új alakot, hazánk-
ból az els Parallelepipedum-fajt

,

faunatársaságából kiragadva
mutassam be.

A subgenust Klein 1753-ban állította fel. A sensu strictu Arei-

dáktól elssorban azáltal tér el, hogy míg azoknál a záros perem
az állat hossztengelyével párhuzamosan halad, addig a Parallel -

epipedum-féléknél az állat testét diagonálisan szeli át, továbbá
abban, hogy e subgenus alakjai a záros perem, mint tengely, körül el-

csavarodott, torziós formát mutatnak. E subgenus típusa az Arca

(Parallelepipedum) tortuosa. L. recens-faj, mely a Filippini-szigetek

mellett él a pacifikus óceánban. Ugyanitt és a kínai tengerben otthono-

sak a subgenus többi recens alakjai is, a Parallelepipedum tortum Lk.

és a Parrallelephpedum semitorsuvi Lk. A subgenus legidsebb fosszilis

képviseljét az Arca (Parallelepipedum) Kurracheense D’Arch fajt


