
Epidot képezte épületre. Ezen utóbbi képződményeket 
talán megelőzőleg valami oldószer kezdte mosni, mely 
a különben viztiszta Calcitkrystályok felületének érdes
ségét, éleik csúcsaik s lapjaik meggömbölyödését okozta.
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A C e ra t i te s  B a la to n ic u s  egy  u j  le lh e ly e , s e n n e k  
s z in t je  a  B a k o n y b a n .

Böchh János-tó 1
(Fölolvastatott a társulatnak f. é. máj. hó 8-án tartott szakgyülésén)

M ily fontossággal bírnak a  cephalopodák a régibb, 
különösen a másodkori képletek taglalására nézve, ez oly 
közismert tény, hogy ezt bővebben fejtegetni szándékom 
nem lehet.

Ism ert tény, m ily n agy területre terjeszkednek 
némely fajaik, s e mellett mily állandóan és élesen tart
ják  m eg egyszer elfoglalt szintjüket, annyira, hogy né
mely fajok bizonyos szintek vezérfajaiként szolgálhat
nak, s ezek utánuk el is neveztettek.

E  tekintetben p. o. csak az A rc . Studeri-re akarok 
utalni. Szabatosabb párhuzamosításoknál okvetetlen a 
cephalopodákat illeti az elsőség. H a tehát a cephalopo
dák az összehasonlító stratigraphia tekintetében már álta
lában érdemelnek fokozott figyelm et, ú gy ez különös 
mérvben illeti azon fajokat, m elyek házuk alakviszonya 
és ékesitése folytán mindenkor könnyen felismerhetők. 
Ez utóbbiakhoz tart óik a jelen értekezésem tárgyát ké
pező Ammonit, mely mint Cer. Balatonicus fog leiratni, 
s m elyet itt eg y  példányban bátorkodom bemutatni. 
1870-ben, midőn a m agy. kir. földtani intézet megbízásá
ból a Bakony triasterületét vevém fel, több helyt akad
tam setét, igen bitumenes lemezes mészkövekre, m elyek 
eg y  Ammonitet nagyobb mennyiségben tartalmaztak, s 
m ely külsőleg igen n agy hasonlatosságot mutat az Amm. 
CarintMacus Mojs-hez, mely utóbbi az A lpokból és pedig 
R a ib l környékéről Íratott le, hol fekhelye Mojsisovics 
szerint a felső-trias alapjához tartozó rétegekben van. A  
bakonyi faj azonban némi tekintetben m égis valam ivel 
eltér a raibli fajtól, ú gy hogy Dr. Mojsisovics a két ala
kot széttartartandónak nyilvánitá, s a  bakonyi fajt a B a 
latonicus névvel látá el.

Cer. Balatonicus a Bakonyban azon kívül oly körül



mények közt lépett fel, hogy ezek, mint látni fogjuk, biz
tossá teszik, miszerint ezen alak a kagylómészhez tartozik.

Cer. Balatonicus egy  a Bakony kagylómeszének 
bizonyos rétegeiben szaporán előforduló fajt képez, úgy 
hogy a bakonyi kagylóm ész jellemző fajai közé tartozik.

R ö vid  idővel ez előtt Cer. Balatonicus, daczára an
nak, hogy Bakonyunkban dúsan fordul elé, csak is ezen 
hegységre látszott szorítkozni, miután a szomszédos A lpok 
kagylóm eszéből tökéletesen ismeretlen volt. Körülbelöl 
3 hét előtt azonban Dr. M ojsisovics tisztelt barátomtól 
egy  levelet kaptam, melyben tudtomra adja, hogy az 
olaszországi A lpokból, egy  világos szürke mészkőből 
több cephalopodát kapott, m elyek közt több uj faj mel
lett a Cer. Balatonicus kétségkivülien szintén előfordul.

A z olaszországi A lpokban e rétegek tisztelt bará
tom értesítése szerint csak annyira tájékozvák, hogy 
kevés méterrel mélyekben a Naticella costata rétegei 
állnak.

A  fennebbi közlés igen is érdekes és igen megör
vendeztetett, s tisztán mutatja, hogy a Bakonyban oly 
elterjedt faj nemcsak e hegységre szorítkozik, hanem 
nagyobb területre terjeszkedik, s igy  fokozott érdeket 
k e lt ; másodszor, hogy állása a tarkahomokkő képlet réte
geihez Olaszhonban általában hasonló, mint a Bakonyban.

Olaszországban rétegeinek fekvése, mint mondám, 
bővebben nincsen tájékozva, de a Bakonyban sem lehe
tett élesb szintjét közvetlen észlelés által meghatározni.

B irok azonban most elég adatokkal, m elyek a Cer. 
Balatonicus főfekhelyének szabatosabb kijelölését n agy 
valószinüséggel megengedik.

Legyen  szabad itt röviden a Cer. Balatonicus fek
helyére vonatkozó nézetemet kifejteni.

Mielőtt azonban ehhez fognék, nem lesz talán czél- 
szerütlen a Bakony kagylómeszének taglalását röviden 
ismételni.

A  Bakony kagylóm eszének legm élyebb szintjét egy  
bitumenes, lemezes, setétszinü mészkő képezi, m ely min
denhol a Naticella costata, s. a. t. által jellemzett rétegek, 
tehát tarkahomokkö képlet felett terjed el.

E  lemezes mészkövet a megyehegyi-clohmit követi, mely 
viszont a Rhynch decurtata szintje által fedetik. E  szintbe 
esik K öveskállának ismert brachiopodadús kőzete.

A  következő m agasabb lerakodást az Arc. Studeri
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mészkövei képezik. Ide tartozik a K ovács leleményei 
á ltal ismeretessé lett nagyvázsonyi mészkő.

A z Arc. Studeri fedőjében végre a Cer. Reitzi szintje 
mutatkozik, m elylyel tehát az alsó- és felső Trias közti 
határ rétegeket értük el. Ezt előre bocsájtván, nyomozzuk 
most a Cer. Balatonicus felléptét az egyes szintekben.

M ár 1869-ben akadtam V örös-Bérény mellett, a 
m egyehegyi-dolom itban, eg y  Ammon, tekervény töredé
kére, mely külsőleg igen is hasonlit Amm. Carinthiacus 
Mojs-hez. Ezen töredék szorgalmasb vizsgálás mellett 
azonban tisztán mutatja, hogy a bordák a marginálgöm - 
böktől rézsut előre m ég a hasrész felé folytatódnak, s igy  
Cer. Balatonicushoz még közelebb áll.

Hasrészének kiszabaditását azonban a kőzet minő
sége nem engedvén, e darabot a Bakony trias-területéről 
irt értekezésemben még mint Amm. cfr. Balatonicus sorol
tam fel.

E  szintből azonban ezen Ammonitot eddig csak 
egyetlen eg y  példányban birom s ú g y  látszik tehát, hogy 
m ég nagyon is ritka. M élyebb szintből, mint m elyet a 
megyehegyi- doh .mit képvisel, eddig pedig nem ismerem.

A  következő lerakodást, hol a Cer. Balatonicus bizton 
előfordul, a köveskállai brachiopodadús kőzet képezi, hol 
a Rhynchonella decurtata szintjenek kőzetéből szintén egy  
töredékben kivájtam . Ezen szintben K  azonban csak igen 
ritkán fordulhat elé, mert kutatásaink daczára, a brachi
opodadús kőzetből csak az említett egyetlen darabot kap
hattam.

Előfordul azonban K öveskállán  a brachyopodadús 
darabokkal e g y  más, az előbbiektől már petrographiailag 
egészen eltérő kőzet, melyben Cer. Balatonicus gyak rab 
ban fordul elé. Ha e két, itt egym ással heverő kőzetet 
tekintjük, mindjárt tisztába jövünk az iránt, hogy e két 
kőzet eredeti szintje közt szintkülönbség uralkodik, de 
milyen, az mint mondám, közvetlen észlelés által nem 
állapítható meg. Ha azonban tekintetbe vészük a palae- 
onthologiai hatányokat. úgy ez mégis sikerül, legalább 
igen n agy valószínűséggel.

A  köveskállai, avagy Ehynch. decurtata szintjére, mint 
említem, az Arc. Studeri mészkövei következnek. Ezen 
szint biztos képviselőiben a Cer. Balatonicust eddig azon
ban nem ismerem. Éppen úgy nem ismerem már továbbá 
a Cer Reitzi szintjéből.

Magában a Cer. Balatonicus főfekhelyét képező kő
zetben előfordultak: egy fiatal S p ir if .  M entseli, egy kis
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halobia számosb alakjai, és 2 cephalopoda faj. A  Spirif. 
Mentzéli eléfordul mind a Rhynchonella decurtata, mind 
pedig az Arc. Studeri szintjében, tehát biztos útmutatóul 
nem szolgálhat. A  lmlobia úgy látszik uj faj, azon- 
kivül felette bajos is az ily  kicsiny és indiferent 
alakok m eghatározása: ig y  tehát a cephalopodák marad
nak hátra.

Ezek házuk alakviszonyait és külsejét tekintve, Amm. 
Gondola Mojs.- és A rc. domatus Hau.-re utalnak, mely 
mind két faj az A lpok  reiflingi meszéböl soroltatik fel. 
A  lobavonal a Bakonyban gyűjtött példányok egyikén 
sem látható, s én e két fajt tehát egyelőre mint Amin. 
cfr. Gondola és A rc. cfr. domatus soroltam fel,

A  lobavonal idővel való feltalálása a reiflingi és 
balatonicus kőzet szóban forgó fajainak széttartását ig é 
nyelheti talán, de azon tény m eg fog maradni ezen eset
ben is, hogy a Cerat. Balatonicust kisérő 2 cephalopoda 
faj közvetlen rokonai az Arc. Studeri a v a g y  reiflingi-mésg 
szintjében mutatkoznak.

Ezek az észleletek, m elyeket a Cer. Balatonicus fek
helyére vonatkozólag tehettem, s ezek alapján meg 
akarom kisérni főfekhelyének kijelölését.

A  modottakból látjuk, hogy a Cer. Balatonicus nagy 
valószínűséggel eléfordul már a megyéhegyi-dolomifban. E lé
fordul továbbá a Bhynch. decurtata szintjében Köveskállán, 
de e két szintben csak igen ritkán mutatkozik.

Ezen észleletek által a Cer. Balatonicus tartalmú 
setét kőzet tehát a mélyebb kagylóm ész rétegekkel hozat
nék kapcsolatba; másrészt 2 cephalopoda által kiséretik, 
m ely hasonfajait v a g y  legközelebbi rokonait az A lpok 
reiflingi meszében találja, ú gy hogy ezen m agasabb 
szintre is van utalás, annélkül azonban, hogy m agával 
az Arc. Studerivel eddig Cer. Balatonicus eléfordult volna.

Mindezek folytán nézetem szerint tehát fűfclchelye 
az említett két szint, t. i. az Arc. Studeri és Bhynch. decur
tata szintje közt keresendő.

Cer. Balatonicus mindenek előtt tehát e g y  valódi 
kagylómész alak. mely a Bakonyban a megyehegyi-dólo- 
mitban kezdődik, a Bhynch. decurtata szintjén szintén áthú
zódik, legnagyobb kifejlődését azonban közvetlenül az 
Arc. Studeri szintje alatt érné el. ú gy hogy inkább a 
kagylóm ész alsóbb osztályát jellemezné.

A  Cer. Balatonicus füg-gőleges elterjedésére a Bakony-
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bán tett észleleteim szerint, az olaszországi havasok kez- 
detleg emlitett mészköve tehát kagylóm észnek tekintendő, 
s inkább alsó felére utalna.

E vve l tökéletesen összehangzásban áll azon észlelés, 
hogy az olaszországi A lpokban kevés méterrel m élyeb
ben a Naticella costata rétegei mutatkoznak.
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