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ÜJ MEGALODUS-LELÖHELY A’ VÉRTESHEGYSÉGBEX

DANK VIKTOR •

XIII.—XV. táblával

1951 nyarán a Vérteshegység DK-i részének födolomitjából Megalodusokban
gazdag smaradványtársaságot gyjtöttünk. A Megalodusok zömét a Horog-
völgynek a Nagybükk-töl K-re lév szakaszán a ZX 376 környékén — több eddig
ismeretlen feltárásban — találtuk. Másik lelhely innen DK-re, a A 438 környé-
kén, a völgyfal dolomitsziklái. Gyönge megtartású Megalodus búbok, töredékek

a csákberénykörnyéki Ugró-, Meszes- és Szappanosvölgybl is elkerültek. Az s-
maradványok nagy száma feltn a kövületben általában szegény területen.

A Megalodusok (M. seccoi P a r o n á, M. vértesensis K u t a s s y, M. cfr

guembeli Stoppan i^ s ritkább Loxonema-iélék az itteni födolomit nóri korát
igazolják. Néhány Megalodus példány (M. böckhi Hoernes és M. hoernesi

Frech) azonban ismeretes a karni emeletbl is. Ez amellett szólna, hogy a terület

fdolomitjának leülepedése már a karni emeletben megkezddött. A karni emeletre
jellemz M. carinthiaciis H a u e r azonban hiányzik ebbl az anyagból s ez a tény
inkább a Megalodus böckhi és M. hoernesi kevéssé színttartó voltát igazolja.

Minthogy az éddig alsó-nórinak számító alakok (M. guembeli S t o p p., M. hoernesi

Frech, M. complnnatus G u e m b.) fels-nórinak tartott alakokkal (M. secoi
P a r., M. vértesensis K u t., 3/. böckhi H o e r n.) együtt fordulnak el, a nóri

szintek megkülönböztetése ezen a területen nem lehetséges.

Az smaradványok tehát megersítik az itteni fdolomitra eddig csupán
kzettani alapon vonatkoztatott kormegállapítást, további tagolás lehetsége
nélkül.

slénytani rész
' Megalodus böckhi Hoernes

1898. Megalodus nov. form. „a” — Hoernes R. : Adalékok a bakony fels-triász Megalo-
dontjainak ismeretéhez (Földt. Közlöny 28. 146 old. 3. sz. ábra).

1899. Megalodus böckhi nov. form. — Hoernes R. : .Vdalékok a bakonyi fels-triász Megalodus
fajainak ismeretéhez (Földt. Közi. 29. 327 old.).*

1906. M. böckhi H o e r n.

—

A rthaber G. : Die Alpine Trias des Mediterran-Gebietes Taf.
53. Fig 1—2.

1909. M. böckhi H o e r n.—T a e g e r H. : A Vérteshegység földtani viszonyai (Földt. Int. Év-
könyv 17. IV. tábla 6. ábra, 197 old.).

1912. M. böckhi H o e r n.—F r e c h F. ; Uj kagylók és brachiopodák a bakonyi triászból (a Bala-
ton tud. tan. eredm. függ. pal. II. 74 old. 96. ábra, 106. ábra, 101. old. 123., 125., 126. ábrák).

1927. M. böckhi H o e r n.—V i g h Gy. : Adatok a Budai- és Gerecsehegységi triász ismeretéhez
(Földt. Közi. 57. 61. old.).

1934. M. böckhi H o e r n.—V i g h Gy. : Neuere Triasfunde im Ungarischen Mittelgebirge (Neues
Jahrb. Bd. 72.).

1936. 3/. böckhi H o e r n. var. latiumbonata nov. var. — KutassyE. : Födolomit és dachstein-
mészk faimák a Budai-hegységbl (Math. Term. Tud. Ért. 54. 1016. old. XI. tábla. Í3 a—b).

20 példány Horogvölgy^

A gyjtött smaradványtársaság leggyakoribb alakja. Mintegy 20 kissé

sérült példányon kívül számos biztosan meghatározható töredék is tartozik ide.

Valamennyi példány nagynövésü
; 8— 10 cm magas, st eléri a 17— 18 cm-t is.

Vizsgálataink alapján a faj leírását a következkben állapíthatjuk meg :

Általában magas, keskeny, vaskos-rövidbúbú alak. Magassága átlag 8,3
mm-rel több, minta hosszúság-mérete. Szélessége meglehetsen változó. Ennek
részben az az oka, hogy a kbelek oldódás folytán ellapulnak. Magas, széles lunula.
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egyenltlen teknk, egyenltlen áreák jellemzik. A bal tekn mindig domborúbb,
bal búbcsap minden esetben erteljesebb, a bal area pedig szélesebb mint a jobb.
A teknk nagyságbeli különbsége változó, a baltekn azonban mindig nagyobb.
Ezért ide soroljuk a M. böckhi H o e r n. var. latiiimbonata Kút. varietást is,

mert jellemz bélyegei tökéletesen megegyeznek a fentiekkel. A búbok csekélyebb
egyenltlensége és a kisebb mérték részaránj'talanság nem indokolja külön-
választását. A búb tompább vagy hegyesebb kifejldése a megtartási állapot
függvénye is lehet. Viszont biztosan nem vonható ebbe az alakköfbe a Megálodon
triqueter W u 1 f. var. pannonica (1) Frech, amelyet Kutassy késbb M.
böckhi H 0 e r n.-el azonosított (2). Az itt ábrázolt Álegalodus alacsony lunulája,

kerek alakja (körvonala), búbcsapjainak ersebb becsavarodása, eltér alkotása
kizárja, hogy ezzel a fajjal azonosnak tekinthessük.

Néhány példányon a héj kristályosodott körkörös vonalkázású maradványai
is megfigyelhetk.

Megalodus seccoi P a r o n a. >

.

1887. Megalodus n. sp. — Páron a C.F. : Contributo allo Stúdió dei Megalodonti della
Sód. Ital. di Sci. Nat. 30. P. 357. Táv. I—III. Fig. 1—6 ).

1898. Megalodus lóczyi n. form. — HoernesR.: .\dalékok a bakonyi fels-triász Megalodont-
jainak ismeretéhez (Fokit. Közi. 28. 139. old.).

1899. M. lóczyi — Hoernes R. : Adalékok a bakonyi fels-triász Megalodus fajainak ismere-
téhez (Földt. Közi. 29. 327. old.).

1906. M. lóczyi H o e r n.—

r

t h a b e, r G. : Die Alpine Trias des Mediterran-Gebietes Taf.
53. Fig. 6a—b, 7^

1907. M. lóczyi Hoern.—Frech F. : Leitfossilien d. Werfener Schichtenp. 86. T. X. Fig. 2-3.
1908. M. lóczyi H o e r n.—G a 1 d i e r i A.: Trias di Giffoni, Pag. 105.
1909. M. lóczyi H o e rn.—T a e g e r H. : A Vérteshegység földtani viszonyai. 196. old. IV. tábla,

5a— c.

1912. M. (Neomegalodas) seccoi Pár.—De Stef ano G. : La dolomia principale di Palermo.
(Paíeontogr. Italica 18. p. 84. T. XI. fig. 5—6.^ XIII. fig. 3—4, XIV. fig. 1—5, XV, fig. 2.)

1913. A'I. seccoi Pár.— P a p p K. : Jelentés az 1913. évi olaszországi tanulmányiílról. (Évi
jel. I. 1913. 582 oldal.)

1914. M. seccoi Pár. — V i g h Gy. : Adatok az esztergomvidéki triásJf ismeretéhez (Földt. Közi.
44., 573. old., III. tábla, 2. ábra).

1933. M. seccoC Pár. — Ku t a s s v E. : Su alcuni Megalodus dél Monté Campo dei Fiori (.\tti

della Soc. It. di Se. Nat. 72., 1933. p. 234. Táv. XI. Fig. 5.

4 példány Horogvölgy.

Méretek
:
jobb teknmagasság 221 mm, bal teknmagasság 276 mm,

jobb teknszélesség 235 mm, bal teknszélesség 246 mm.
Több kisebb és egy nagynövésü példány képviseli ezt a fajt ; ezek közül az

utóbbival foglalkozunk bvebben. Meglehetsen jómegtartású kbél. A búb körül

a kristáhmsodott héj foszlányai láthatók. 'A bal tekn búbhajlatánál és a jobb
tekn oldalsó részébl hiányzik egy részlet. P a r o n a kerekebb, zömökebb eredeti

alakjától némileg eltér. Példányunk megnyúlt, keskenyebb megjelenésével in-

kább az egykor új fajként leírt M.lóczyiH o e r n.-hez hasonlít. Bár a M. lóczyi

azonos a M. seccoi-\al, ennek ellenére a fajnak két típusát, egy kerekebb és egy
magasabb, nyúlánkabb alakot lehet megkülönböztetni. Ez a különbség a fiatalabb

példányokon is megfigyelhet.

Megalodus hoernesi Frech.

1898. M. nov. form. Frech. — HoernesR. : Új kagjiók és brachiopodák a bakonyi triászból

(Balaton Tud. Tan. Eredm. Palaeont. Függ. ÍI. 99. old., 120., 121. ábra).
1906. M. hoernesi Frech. — Arthaber G. : Alpine Trias T. LII. Fig. 3a—c.

1908. M. hoernesi Frech. — Galdieri A. : Trias di Gioffoni p. 104. T. III. Fig. 3—4._

1934. .1/. hoernesi Frech. — Vigh Gy. : Neue Triasfunde im Ungarischen Mittelgebirge (Neues
Jahrbruch Bd. 72. Abt. B. p. 41).

2 példány Horogvölgy.

Könnyen felismerhet és nagyon jellemz hátsó éle, széles areája révén
faji hovatartozása biztosan megállapítható. Búbnézetben különösen jellegzetes

körvonaluk kétséget kizáróan ide sorolja e maradványokat.
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Megalodus hoernesi F r c c h. var. rotundata V i g h.

1914. Megaloihis hoernesi F r e c h var. rotundaata nov. var. — V i g hOy. ; /írtatok az esztergom-
vidéki triász ismeretéhez (Föidt. Közi. 44., 573. old. Ili. tábla, la—d ábra).

1 példány Ilorogvölgy. ,
Magassága 46 mm

;
hosszúsága 46 mm ; szélessége 37 mm.

Bár egyetlen kicsiny példányunknak búbjai nem maradtak meg épségben,
az mégis jól azonosítható. Búbnézete jellegzetes. Bal teknje domborúbb ; a hátsó
bal area szélesebb. ^Mélyedéssel szegélyezett hátsó éle jól megfigyelhet. Példá-
nyunkat 1,5— 2 mm vastag, kristályos, koncentrikus sávozottságú héj borítja.

A sávok a búbtól lefelé haladva, ersödnek és a lunula alatti részen, a mellsizom
tapadási helye körül a legersebbek, de átterjednek a jellegzetes hátsó élre is.

A vértesi példány tekninek épsége miatt, annak ellenére, hogy búbcsapjai
hiányoznak, a hiányos teknj eredeti példányt mintegy kiegészíti.

Megalodus negativus n.sp.

( XV. tábla, 4a—b)
*

2 példány Horogvölgy. Típus ; 12 sz. Áll. Földtani Int.

Méretei : Bal tekn magassága 98 mm, hosszúsága 89 mm ; a jobb tekn
magassága 104 mm, hosszúsága pedig 89 mm, szélessége 78 mm.

Ez a példán}’ leginkább a Megalodus böckhi Hoernes alakhoz hasonlít.

Attól azon))an több tekintetben különbözik.
Oldalnézetben háromszögalakú. Oldalán köpeny-szalag lenyomat húzódik,

mely a búbcsap hegye alatt torkollik a lunulába. A lunula erteljes, magas, széles.

A hátsó él nem olyan domború, mint a Megalodus böckhi-nél. A búbcsap karcsúbb,
hosszabb és oldalnézetben kevéssé elrehajló, inkább a Megalodus guembeli
S t o p p a n i fajra hasonlít. Hátul ugyanolyan éle van, mint a M. böckhi-nek és

areája is hasonló alkotású. A jobb tekn azonban nagyobb, domborúbb, búb-
csapja fejlettebb mint a bal. Ennek megfelelen a jobb tekn areája szélesebb.
A jobb tekn búbját és lunuláját kristályosodott koncentrikus vonalkázású héj

borítja, mely a búb közelében 5— 6 mm vastagságú. Elölnézetben a héjas búb
kissé becsavarodó. A M. böckhi-vel ellentétben a jobb tekn e fajnál nagyobb.

Megalodus panngnicus n.sp.

(XIII. tábla 3a és x'lV. tábla 3b—c)

1 példány Horogvölgy. Típus: 13 sz. Áll. Földtani Int. Méretei: a bal tekn
magassága 83 mm, hosszúsága 67 mm

; a jobb tekn magassága 88 mm, hosszú-
sága 67 mm, szélessége 74 mm.

Magas, rövid, részaránytalan kbél. .Jobb teknje domborúbb, magasabb,
areája, búbja is ersebben fejlett, mint a bal tekné. Elöl- és hátulnézetben hasonlít

a M. hoernesi Frech fajhoz, illetve annak Kokén leírta változatához (3).

(Taf. IV. Fig. 10a— b), de annál keskenyebb, eg>’enltlen teknj, búbcsapjai
is tompábbak, va.skosabbak. A M. hoernesi F f e c h-re jellemz, fejlett hátsó él

itt hiányzik. Á hátsó él oldalnézetben sokkal enyhébben hajlott, mint a K o k e n
leírta változaton, valamint Frech eredetijén (lásd M. hoernesi irodalmát).

Az éllel párhuzamosan.a teknn sekély mélyedés húzódik a búbtól az alsó peremig.

Elölnézetben jól látha1;ó a részaránytalanság. A búbcsapok vaskosak,
domborúak, tompák és nem becsavarodottaíc. A lunula magas, széles, szívalakú.

A lunulán mindkét teknnél a búbcsapok küls szélétl kezdden két rovátka
fut lefelé a mells izom felé. Magas, egyúttal mégis .széles alak, tompa búbokkal,
domború teknkkel.

Megalodus lineatus n.sp.

(XIII. tábla, 2.)

1 példány Horogvölgy. Típus : 14 sz. Áll. Földtani Int. ^
Egyetlen kicsiny jómegtartású jobb tekn kbél. Magassága kb. 28 mm,

hosszúsága 38 mm. Bár a bezáró kzetbl nem sikerült teljes mértékben kiszabad!-
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tani, jellegei mégis kétségtelenül új fajra utalnak. Tekninek részaránytalanságát
a bal tekn hiányzása folytán nem sikerült megállapítani. Leginkább a M. vértesen-

sis K u t a s s y fajhoz hasonlít (4). (17. old. II. tábla, 2a— c ábra). A M. vérte-

sensis-nek azonban a búb eltti teknrészlete hosszabbodott meg; az új alajcnál

ellenben a búbmögötti teknrés? meghosszabbodása nagv’obbméret. Ezáltal

a búb mintegy elretolódott. Elölnézetben a búbcsap kissé befeléhajió ; a tekn
domborulata jóval csekélyebb mérték, mint a M. vértesensis-né\. Oldalnézetben
a hátsó perem teljesen egyenes. A M. vértesensis és a XI. carinthiaciis H a u e r

hátsó teknpereme — melyekhez hosszirányban megnyúlt alakja miatt hasonlí-

tani lehetne — hajlott, lekerített. Oldalnézetben a búb kissé elreálló. Mells
izombenyomata a záróperem alatt és eltt helyezkedik el. Az ováiis izombenyo-
mattól kiindulva, az alsó teknperemmel párhuzamosan a köpenyszegély lenyomata
húzódik. A hátsó izom tapadási helyét mélyedés jelzi, mely a búb felé a hátsó
peremet szögben metszi. Ezáltal kis háromszögalakú ierúletet zár közre. Areája
keskenyebb és eg\"enesebb, mint a M. vértesensis-é. A hátsó él hátulnézetben a

tekn középmagasságában enyhén kifelé domborodó, alul igen enyhe ívben össze-

futó. Búbcsapja rövid. Lunulája keskeny és alacsony. Az említett jellegek alapjáp
a M. vértesensis-töl különválasztható.

Megalodus elegáns n.sp.

* (XIII. tábla, la—b—c—d)

2 példány Horogvölg\\ Típus : 15 sz. Áll. Földtani Int.

Méretei : a bal tekn magassága 48 mm, hosszúsága 50 mm ; a jobb tekn
magassága 46 mm, hosszúsága 50 mm, szélessége 35 mm.

Egyenltlen teknjú, kistermet Megalodus, amely a M. hungaricus
Kutass y-hoz áll legközelebb (17. old. Taf. 2. Fig. 4a— d). Bizonyos mértékig
hasonló a M. complantus G u e m b e 1 fajhoz is. A bal tekn domborúbb, maga-
sabb ; búbja is erteljesebben fejlett a jobb teknénél. A bal tekn búbesapja
elre és kissé a jobb tekn felé hajlik. A M. complanaíus-nál domborúbb, oldal-

nézetben nem elnyújtott háromszögalakú, ezenkívül areája és lunulája is eltér
alakú. Oldalnézetben a búbtól hátrafutó él csaknem teljesen egyenes, nem dom-
ború, mint a M. complanatus és a M. hungaricus esetében. Oldalnézetben ersen
elredl búb, csaknem egj’enes hátsóperem és lekerekített alsó perem jellemzi.

Mells izombenyomata kic.siny ; a zárosperem alatt és eltt foglal helyet, mint a
M. seccoi P a r.-nál. A M. hungaricus K u t.-ra jellemz ers hátsóizom-tapadási
mélyedés hiányzik ; hiányzik a M. hungaricus-ra. annyira jellemz árok is a lunula

és a teknk határán. A jobb teknnek ugj’anezek a jellemzi, csupán a búbcsap
rövidebb. Hátul a bal tekn areája szélesebb. Az élek kevésbbé kifejezettek, gyen-
gébbek, mint a M. hungaricus-ná\. A középtájon enyhén kifelé hajlanak majd
lefelé V alakban összefutnak. A M. complanatus G u e m b. hátsó élei viszont

keskenyebbek és lekerekítettebbek. Az elöredl búb, az e^enes hátsó él, a le-

kerekített alsó tekiiperem, mely a hátsó éllel sarkosan érintkezik, a XI. complana-
tus- és hungaricus-\ó\ eltér sajátságai teszik indokolttá új fajként való elválasz-

tását.

TÁBLAM.\GYARAZAT— EXPLICATION DES PE.\XCHES

MII. tábla

\a —h—c — á. XIegalodus elegáns n.sp.
2. Megalodus linealus n.sp.
3a Xlegalodus pannonicus n.sp.

XIV. tábla
I

‘Sb — c. Megalodus pannoní&us n.sp.

XV. tábla

4a — h. Xlegalodus negativus n.sp.
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IRODALOM — L1TTÉRATUHI-:
4

1. K u t a s s y E. : Beitrage zr Stratigraphie und Palaontologie dér Alpinen .

Triasschichten in dér Umgebung v. Budapest. M. Áll. Földt. Int. Évkönyve. 17.

1927. — 2. K u t a s s y E. : Fdolomit és dachsteinmészkö faunák a Budai-hegység-
bl. Math. Term. Tud. Ért. 54. 1936. — 3. K o k e n E. : Die Schichten v. Heiligen-
kreuz. — 4. K u t a s s y E. : Adatok a Vértes és Bakony fdolomit faunájának
ismeretéhez. Földt. Közk 43. 1933. — 5. K u t a s s y E. : Die Fauna des norischen
Hauptdolomites in Ungarn. — 6. F 1 ü g e 1 K. : Neue Megalodontenfauna aus dem
Hauptdolomit v. Bleiberg (Kárnten) Carithia 2, 1950.

B
. H a H K :

HoBOe MecTOHaxo>KAeHHe bha^ Megalodus b ropax Bepreui

B r.TasHOM AO.aoMiiTe K)B-oíí qacTii rop Beprem, b ueKOxopbix flo ciix nop nena-
BecTHbix oHapy)KeHnnx nauinocb oraroe coMeTanue ucKonaeMbix. OHapywemia
HaxoaflTca na oeu.x cropOHax aonimbi Xopor, na HiOKiieM, jihsko k c. Mai<6epenb
JiewauieM yvacTKe. Ha aoaoMiiTHbix CKan aojihh Yrpo, Meceui h Cananoiii, b OKpecx-
HOCTH c. MaKÖepeiib, HaM yaa.xocb coöiipaxb xo.xbKO ijiparMenTbi OKaMeHe-xocxeií. Mega-
lodus carithiacus Hauer, xapaKxepiiayiomiiü KapucKulí apyc, oxcyxcxByex iia cjiayiibi.

M. böckhi Hoeines u M. hoeinesi Frech, BCxpeMaeMbie b KapuCKOM apyce ii M.seccoi
Parona, M. cfr. guembeli Stoppani, M. véitesensis Kutassy, xapaKxepuayiomne MOpcKufí
apyc, Bcxpeaaioxca Bwecxe, BcneflcxBiie ver rjxaBHWH aojiomiix uopcKoro apyca, na
ocHOBaHHH BugOB Megalodus ue ypaBUHBaioxcH. HoBbie Biiflbi caeayioinue : M. negativus
n. sp., M. pannonicus n. sp-, M. lineatus n- sp-, M. elegáns n. sp- 3tii xuni.i nOMecxniincb
B Myaee Foc. FeOjXorimecKoro HHCxiixyxa.

Oceurenoe dTin noiiveau Megalodus dans la montagne Vértes

. pár V. D.VNK

Dans la dolomie príncipale norienne de la partié SE de la montagne Vértes
dans plusieurs affleurements jusqu’ici inconnus, l’on a recueilli une fauné fossile

riches en Mégalodes. Les affleurements se trouvent des deux cótés de la vallée

Horog\mlgy, dans sá partié inférieure, prés de Csákberény. Les roches dolomiti-
ques des vallées Ugróvölgy, Meszesvölgy et Szappanosvölgy des environs de
Csákberény n’ont fourni quedes fragments de fossiles. he Megalodus carinthiacus
Hauer, caractérisant l’étage carnien, manque de cette fauné. Le M. böckhi
Hoernesetle M. hoernesi Frech, qu’ón trouve aussi dans l’étage carnien,
se trouvent ensemble avec les espéces de l’étage norien : M. seccoi Parona,
M. cfr. guembeli Stoppani, M. vértesensis Kutassy. Pár conséquent l’on

ne peut pás fairé la division de la dolomie principale norienne pár les Mégalodes.
Nouvelles espéces : M. negativus n. sp., M. pannonicus n. sp., M. lineatus n.sp.,

M. elegáns n. sp. Les types ont été déposés au Musée de l’Institut Géologique
Hongrois.


