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A MAGYARORSZÁGI CONODONTA-VTZSGÁLATOK EDDIGI EREDMÉNYEI 
(A BÜKKI TRIÁSZ KIVÉTELÉVEL)

Kovács Sándor

1. Bevezetés

A Conodonták* —  amelyeket a legújabb rendszerek az 
előgerinchúrosok (Protochordata) közé sorolnak —  tanulmányo
zása világszerte a 60-as évek végére jutott el arra a szint
re, hogy "titokzatos őslénytani különlegességekből elsőrendű 
rétegtani. probléma-megoldóvá léptek elő" (SWEET, 1980). Sztra- 
tigráfiai alkalmazásukban mérföldkövet jelentett áz 1969-ten 
Columbus-ban (Ohio, USA) tartott "Symposium on Conodont 
Biostratigraphy", amelynek során első alkalommal tették köz
zé az crdoviciumtól a triászig minden földtani időszak Cono
dont ákon alapuló részletes beosztását (SWEET— BERGSTRÖM,
1971)® Azóta szerte a világon nagyszámú olyan mélyebbvizi 
(nem eulitorális) képződmény korát sikerült segítségükkel 
meghatározni, amelyek rétegtani helyezete azelőtt —  szint
jelző ősmaradványok hiján —  erősen vitatott volt. Az ered
mények nemritkán meghökkentőek voltak; esetenként a régebben 
kialakított rétegtani és tektonikai koncepciókat alapjaikban 
renditették meg.

A Conodontákról GÖMÖRY I. (1966) és BÓNA J. (1976) részle
tes magyar nyelvű őslénytani ismertetést adnak, ezért a 
dolgozatban ezzel bővebben nem foglalkozunk.
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2o Paleozoikum
2,1 Tört énéti_áttekint és

A magyarországi paleozoós képződményekben HAJÓS M. 
0971) és H.W. FLÜGEL graz-i professzor végezték az első, 
Conodonták kinyerésére irányuló tájékozódó jellegű vizsgála
tokat. Ezek akkor még nem jártak eredménnyel, ami egyáltalán 
nem csoda, hiszen —  mint azt az alábbiakban látni fogjuk 
paleozoós képződményeink néhány kivételes esettől eltekintve 
Conodontákban igen szegények vagy teljesen meddők.

Az első magyarországi paleozoós Conodonba-leletek 
Ho KOZUR és R. MOCK (1977 a,b) nevéhez fűződnek, akik az 
Upponyi-hegységben a Lázbérci-viztároló szelvényben 11 min
tából 4-ben felső-devon— középső-karbon (famenni— baskir) 
Conodontákat mutattak ki. A bükki felső-permben is találtak 
néhány egyedet, amelynek fáciese egyébként nemigen kedvező 
a Conodonták számára. A. Szendrői-hegységben a Szendrői Fil- 
].it Formáció egy kibúvásában egy, dr„ BALOGH Kálmán profesz-- 
szorral és a szerzővel 19 7 7 nyarán közösen tett kirándulás 
során vett mintából ugyancsak ők találták az első, felső- 
vizéi vagy szerpuhovi Conodontákat. Szerző 1979 óta végez 
paleozoós Conodonta-vizsgálatokát dr. FÜLÖR József akadémi
kus megbízásából. A terepbejárásoknál és mintavételeknél a 
Szendrői-hegységben PÉRÓ Csaba és dr. MIHÁLY Sándor, az Up- 
pcnyi-hegységben ELLSHOLTZ László voltak segítségemre.

Az ősmaradványmentesnek ismert képződmények Conodon- 
í:ákban is nagyon szegények: egy-egy mintából 20— 30 kg mész
követ oldottunk fel ecet-savban és még igy is —  néhány kivé
teltől eltekintve —  mintánként csak néhány egyed került 
elő, ill. egy részük negativ volt. A szendrő-upponyi pale
ozoikumból eddig több mint 4 tonna mészkövet oldottunk fel 
ecetsavban és ennek az oldási maradékát kellett mikroszkóp 
alatt Conodontára kiválogatni.
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2o2 Területi áttekintés

2.2.1 Szendrői- és Upponyi-hegység

2.2.1.1 Szendrői-hegység
A Szendrői-hegység DK-felé dőlő, zöldpala-fáciesü me

tamorfózist szenvedett (ÁRKAI P., 1977) formációinak kora és 
a hegység szerkezete —  a Szendrőládi Mészkő kivételével kor- 
jelző ősmaradványok hiján —  a legutóbbi időkig egymástól lé
nyegesen eltérő értelmezések tárgya volt. A Szendrőládi Mész
kő korallos biohermái középső devon korának kimutatása óta 
(DOBROLJUBOVA et al., in BALOGH K., 1964 és MIHÁLY S., 1976, 
1978) a Rakacai Márványt ás a Szendrői Fillitet —  mélyebb 
szerkezeti helyzetük alapján —  annál mindenki idősebbnek 
tekintette. Nem kis meglepetést keltett tehát, amikor belő
lük alsó- es középső-karbon Conodonták kerültek elő (KOVÁCS- 
-KOZUR, 1980 c)!

A karbonátplatform-jellegü Rakacai Márványnak csak a 
legfelső, a Szendrői Fillitbe való átmeneti részén lépnek fel 
olyan mélyebbvizi képződmények, amelyekben Conodonták előfor
dulhatnak: sötét kékesszürke, krinoideás mészkövek ás az un. 
"vörösesbarna határrétegek". Ezekből részben felső-vizéi 
("Gnathodus" bilineatus bilineatus, Paragnathodus nodosus) 
és namuri-A avagy szerpuhovi, részben pedig namuri-B avagy 
alsó-baskir Conodonták* (ldiognathoid.es noduliferus, Idio- 
gnathoides sinuatus) kerültek elő,

A Rakacai Márvány alsó részének kora még nincs megnyug
tatóan tisztázva. A Rakacai-tó déli partja mentén levő leg- 
északábbi kibúvások egyikében gazdag Conodonta-faunát talál
tunk (főleg Polygnathus-ok és Icriodus-ok, kisebb részében

-L, j ,  -A dolgozatban csak a legfontosabb szintjelző alakok emlí
tésére szorítkozunk; a teljes Conodonta-fauna ás a minta
vételi helyek a hivatkozott irodalomban megtalálhatók.
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Pálmát el.epls~ek és Ancyrode llá-k), amely a felső-devon legal
só részébe tartozik. Eszerint a Rakacai Márvány korban átfog
ná a felső-devon— alsó-karbon majdnem teljes egészét (ami pil
lanatnyilag azért kelt fenntartásokat, mert ennél, fiatalabb 
felső-devon Conodonták ismeretesek más fáciesből a hegység 
délebbi részeiből), vagy eddig még fel nem deritett tektoni
kai komplikációval kell számolni.

A Szendrői Fill.it alsóbb részén olyan, szerpuhovi és 
alsó-baskir (namuri-A és -B) korú, olisztosztróma-jellegű 
(slumping conglomerates) mészkőbetelepüléseket és allodapikus 
mészkőpadokat tartalmaz, amelyeknek anyaga és Conodonta~fau- 
nája teljesen megegyezik a Rakacai Márvány tetetjén jelentke
ző mészkövekével: MGnathodusH bili.neatus bollandensi s, 
Idlognathoides noduliferüs, stb. Ezek a betelepülések félig 
konszolidált állapotban~történt üledékcsuszamlásokka! kapcso
latosak, amelyek az egyes, még egy ideig kiemelt helyzetben 
maradó blokkok tetején lerakódó mésziszapok anyagát a mélyebb- 
vizi, agyagos-homokos üledékképződésü medencékbe szállították 
(1 . ábra). Egyes esetekben olyan Conodonták keverednek, ame
lyek zónáinak nincs közös része (pl, a fentebb említett két 
faj); a kevert faunák szintén az üledékcsuszamlásokkal kap
csolatosak. Egy ilyen olisztosztróma-jellegü betelepülésből 
(Szro-16. sz. mi.nta, Rakaca Ny-i szomszédságában) származik 
a Szendrői-hegységből, előkerült egyetlen tournaisi Conodont-a 
(Slphonodella qu.adruplicata), amely itt más, vizái— alsó-bas- 
kir‘Ccnódontákkal társul. A hegységben in situ tournaisi kép
ződményeket még nem sikerült kimutatnunk.

A Szendrői Filllt magasabb része már nem tartalmaz 
ilyen reszedimentálódott mészkő-betelepüléseket, azaz már 
fiatalabb korú mint alsó-baskir avagy namuri-B.

A Szendről.ádi Mészkőből középső- és felső-devon Ccno- 
donták kerültek elő. A faunát alkotó genusok közül a Poly- 
gnathus-ok az emsi emelettől az alsó-vizéig éltek, az Icrio- 
dus-ok a devon kezdetétől a felső-devon alsó részéig, á 'Pál
mától.epis-e k csak a felső-devonra szorítkoznak (ez volt a 
Conodonták virágkora), az Ancyrodellá-k pedig csak a felső-
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devon legalsó részére. A Szendrőládi Mészkőben a vizsgálatok 
két helyre koncentrálódtak: egyrészt a hegység Ny~i részén 
a szendrőládi Mészégető-völgyben a tabulatás mészkő feltárá
sok környékére, másrészt K~en Szakácsitól Irota Ny-i szom
szédságáig vettünk fel egy szelvényt, Az előbbi lelőhelyen 
csak néhány Pol.ygnathu.s- és Icriodus-töredéket találtunk; 
ezek összhangban vannak a MIHÁLY S. (1976? 1978) által ko
raitok alapján kimutatott középső-devon korral. Az utóbbi 
szelvényben a Szakácsi közelében levő kibúvásokból középső
devon, mig az Irota Ny-i szomszédságában levőkből felső-de
von Conodonták kerültek elő (Pálmátolep is-ek jelenléte). Ez 
arra utal, hogy a korallos mészkő biohermákat tartalmazó 
mészkő-mészpala formáció a felső-devonba is felnyúlik (itt 
már feltehetően koraitok nélkül) és laterálisán átmegy az 
Irota— Gadna környéki palákba.

Az Abodi Mészkőben Abod Ny-i szélén levő kőfejtőben 
alsófameni korra utaló Palmatolepis gl.abra pectinata egyede- 
ket találtunk.

A hegység déli részén a Kakaskő-Bükkhegy platform- 
fáciesü, világos, tömeges, kristályos mészkövének, ill. az 
Edelény környéki legdélebbi kibúvások korának tisztázása fo
lyamatban levő vizsgálataink tárgyát képezi. A borsodi Temp
lomdomb kékesszürke mészpala —  homokos mészkő feltárásból 
középső-devon (a P olygnathus llnguiformis, ill. a Pol.ygnat- 
hús varcus alakkörébe tartozó) Gonodonták kerültek elő.

Az eddigi vizsgálatok legfontosabb eredménye az, hogy 
a hegység fő szerkezeti ás rétegtani problémái nagy vonalak
ban tisztázódtak: a szerkezetet ÉNy-i vergenciáju pikkelye- 
ződések alakították ki és a középső— felső-devon Szendrőládi 
Mészkő rátolódott az alsó— középső-karbon Rakacai Márványra 
és Szendrői Pillitre.

Meg kell még jegyezni, hogy a Gonodonták erősen méta- 
morfizáltak, néhány mintában a felismerhetőség határán van
nak: az élővilág utolsó maradványai, amelyek még nem tűntek 
el a metamorfózis során.
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2 .2.1 . 2  Sarjógalgóci^rög
Az Upponyi- és a Szendrői-hegység között kb. fsltá- 

vclságban levő kis sajógalgóci paleozoós kibúvásból (kékes- 
szürke mészkő) nem sikerült Conodontákat kinyerni.

2.2.1.3 n2E222ÍzheS222É
KOZUR, H.— MOCK, R. (1977 a) úttörő vizsgálataik so

rán a "Lázbérci Formációból” a famenni emelet mélyebb részé
be <Pálmátolepis minuta minuta), illő legfelső részébe 
(Bispathodus blspathodus, B, costatus, ) vizei ("Gnabhodus") 
-Dryphenobus (bllineatus) és a Tapölcsányi Formáció'bázisa’ 
közeléből*álsó-báskir (Idiognathoides slnuatus) Conodontá
kat mutattak ki.

Folyó vizsgálataink során a Lázbérci-viztároló völgyé
nek szelvényét gyűjtöttük be részletesen, valamint VETŐ Ist- 
vánnéval az Upponyi-hegységi diabáz-vu^kanizmus korkérdésé
vel kapcsolatosan a Zsinnye, a Kőrózsatető és a Strázsahegy 
diabázelőfordulásainak közelében levő mészkövekből vettünk 
mintákat (KOVÁCS— VETŐKÉ, megjelenés alatt).

Az Upponyi. Mészkő és a Tapolcsányi Formáció korát ed
dig nem sikerült Ccnodontákkal meghatározni.

A ''Lázbérc.i Formációban" egyrészt ugyanazokat a Cono
dontákat'találtuk nagyobb számban,, amelyeket KOZUR —  MOCK 
(1977 a) is, másrészt a tournaisi emeletet is sikerült kimű
tét rv". néhány mintában eléggé gazdag SípbanodeILa-faunával.
A mü',-menti szelvényben azonban a famenni—-alsó-baskir kor- 
adat ̂ k nem rétegtani sorrendben következnek egymás után. ha
nem eléggé rendszertelenül, vagyis a rétegsor nem folyama
tos, A "Lázbérc-i Formáció" vagy "upponyi II, sorozat" elne
vezés tehát egy olyan pikkelysorozatob fog át, amelyet külön
böző, famenni— alsó-baskir korú mészkövek ás palák építenek 
fele Ezek egy része kapcsolható a szendrői-hegységi felső
devon és középső-karbon képződményekkel, másrészt azonban a 
szendrőitől eltérő kifejlődést képviselnek. A bonyolult ré
tegtani és szerkezeti kép kibogozása további részletes vizs
gálatokat igényel.
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A Zsinnyán felső-devon Conodontákat (Pálmát olepis-ek 
jelenléte) találtunk. Tekintve a vulkánitok és a karbonát
üledékek itteni szoros egymásbafonódását, ez eléggé egyér
telműen rögziti az előbbiek korát.

A Kőrózsatetőn egy mészkő kibúvásból felső-vizéi 
(esetleg alsó-szerpuhovi) Gonodonták kerültek elő (MGnat- 
hodus" bilineatus bi. lineatus, Paragnathodu.s nodosus). A 
kibúvás ás a vulkánitok között azonban "t'öbb'mint "2GÖ m fel
tárás nélküli szakasz van, ahol az esetleges tektonikai komp
likációk el lehetnek takarva. Az utóbbiak korát illetően te
hát ez az adat fenntartással kezelendő.

Nagy meglepetéssel szolgált a neházsenyi Strázsahegy 
krinoideás mészköve, Ugyanis a hegység déli peremén a palá
ba ágyazott diabáz— mészkő pikkelyek vonulatét— rudabányai 
és bükki analógiák alapján —  eddig mindenki középső-triász 
(ladini) korúnak tartotta. Ezzel szemben a hagy gerincén al
só-devon (felső-gedinni avagy feIső-lochkovi) Conodontákat 
találtunk (Ozarkodina* asymmetrica, 0. masará, 0. cf. rem- 
scheide.nsls remscheidensis), tehát kiderült, "hogy ezek a 
szendrő-upponyi paleozoikum eddig ismert legidősebb kőzetei 
(KOVÁCS S. 1981).!

összefoglálásul tehát a következőket állapit hatjuk 
meg az upponyi-hegysági diabázvulkanizmus koráról: a zsiny- 
nyei vulkánitok biztosan felső-devon korúak, de valószinü- 
leg a kőrózsáiét ölek is. Ez utóbbinak feltételezése azért 
is célszerű, mert igy a szendrői-hegységi, ugyancsak felső
devon Abodi Mészkőben levő vulkánit-nyomok kapcsolatba hoz
hatók az upponyihegységi diabézokkal és diabéztufákkal. A 
Strázsahegyen egyrészt olyan jelek is találhatók, amelyek a 
ciabáz és a mészkő egykoruságára utalnak (BALOGH K, 1964; 
KOVÁCS S,, megjelenés alatt), másrészt olyanok is, amelyek 
szerint a mészkő (legalábbis egy része) valamivel idősebb: 
a nekézsenyi kőfejtőben ugyanis a diabézban egy helyütt 
mészkő-klasztok találhatók.

/A morfotaxonomiában Spathognathodus.
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2 „2 ,1 .4 A_Szendrőiz_és_Ü££on2Í-heg2ségi_vizsgálatok_legfon-

Az eddig elvégzett Conodonta-vizsgálatok is mér nagy 
kihatással vannak a Bükkium ás általában a Legbelső-Nyugat I- 
Kárpátok rétegtanára és szerkezetére. Kiderült ugyanis, hogy;

- mindkét hegységben az eddig bizonyitott legfiatalabb 
korú képződmény a szerpuhovi - baskír törmelékes formáció, a- 
mely a Karni-Alpck és a Déli-Karavankák hochwipfeli "flisé- 
hezM hasonlítható;

- a szendrő-upponyi paleozoikum a Bükk szerpuhovi (?)
~ baskir - alsó-moszkvai (BALOGH K„, 1964), ugyancsak hoch
wipfeli "flis" t-ipusu palával induló újpaleozoikumának nemcsak 
hogy a közvetlen feküját alkotja, hanem köztük valószinüleg 
időbeni átfedés is van;

- a herointól orogenezis a Bükkium szerkezetének alaku
lásában nem játszott jelentős szerepet;

- a Szendrői-hegyság és az Upponyi-hegység szerkezete 
és metamorfózisa —  ÁRKAI P. kőzettani vizsgálataival össz
hangban — ■ alpi eredetű (v.ö. KOZU-R—MOCK, 1979; KOVÁCS—
KOZŰR-— MOCK, megjelenés alatt). Á Szendrői-hegység erősebb 
metamorfózisa mélyebb szerkezéti helyzetével magyarázható.

2,2,2 Bükk hegység
A bükki felső-karbonból eddig csak a nagyvisnyói 1. sz. 

vasúti bevágásból került elő 2 db? az IdlOgDátbrd’ié de~* l.c.atng 
alakkörébe tartozó, rossz megtartású Conodonta (KOVÁCS— KOZUR- 
-MOCK, előkészületben),

A sekélyvizi felső-perm algás mészkő nem kedvező Cono- 
dcntákra, ennek ellenére H. KOZUR az Ostracoda-vizsgálatok 
során a nagyvisnyói sz. vasúti bevágásban Anchignathodus 
miautus és Stepanovit.es dcbruskinae néhány egyedét találta 
(KOZUR— MOCK,1977 a és szóbeli közlés).

2 o2 u3 -Bgyéb területek
A. szabadhattyáni.— kőszárhegyi, platform fáciesü, vilá

gos, kristályos mészkőben végzett Conodonta-vizsgálataink 
eredménytelenek voltak.
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3. Triász

3.1 Tört énéti_áttekintés
Hazánkban az első triász Conodonta-vizsgálatokát Dr. 

BOGSCH László professzor ás SZABÓ Imre irányításával GÖMÖRY 
István végezte. Sajnos, a biztató kezdeti eredményekről csak 
egy rövid előzetes közlés született (GÖMÖRY, 1966).

Az id. LÓCZY L. óta világhirii balatonielvidéki triá
szunk birnevét'a Conodonta-vizsgálatok tovább öregbítették.
A triász Conodonta-biosztratigráfia egyik megalapítója,
Heinz KOZUR az idevaló vissza-visszatérő látogatásai során 
1970— 1972 között számos uj Conodonta-fajt irt le (részben
H. MOSTLER-rel közösen) és a ladini emelet standard Cono- 
donta-zónáit a felsőörsi ás a köveskáli szelvények alapján 
állította fel. Rzek a kezdeti eredmények azonban ma már 
részletes revízióra szorulnak.

A. Magyar Állami Földtani Intézetben az 1970-es évek 
közepén ORAVSCZNÉ SCHEFFER Anna végzett Ccnodonta-vizsgála- 
tokat a Dunántuli-középhegység területén.

A triász Conodontákról szóló első részletes magyar 
publikáció BÓNA József nevéhez fűződik, aki a Villányi- 
hegység és részben a Mecsek anizuszi képződményeiben 1970- 
71-ben végzett vizsgálatokat (BÓNA J., 1975)*

Az északmagyarországi triász Conodontá-vizsgálatok 
a szegedi JATE Földtani és Őslénytani Tanszékén dr. BALOGH 
Kálmán professzor irányításával 1973-ban kezdődtek el. Az 
első vizsgálatokat STEFLER Mária végezte (STEFLER M., 1974), 
majd 1974-től a szerző és egy ideig RENDEKI Ágoston foly
tatták.

A hazai Conodonta-vizsgálatok nagy tömegben való vég
zésére a Magyar Állami Földtani Intézet teremtette meg a 
lehetőséget, ahol a szerző 1978-ban történt idekerülése óta 
a Rákóczitelepen létrehozott Conodonta-laboratóriumban foly
nak a paleozoós ás triász vizsgálatok.

A triász Conodonta-sztratigráfiában fontos mérföldkö
vet jelentett az IGCP 4. sz. projectje ("A Tethys régió
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triásza”), továbbá a Nemzetközi Rétegtani Bizottság Triász 
Albizottsága keretén belül a Triász Conodonta Munkacsoport 
megalakulása (1979* november, Budapest), amely egyesíti 
Európa, Ázsia és újabban Észak-Amerlka triász Conodonta-spe- 
cialistáit. A munkacsoport célja egy "közös nyelv" kialakí
tása a gyakran erősen eltérő véleményen levő triász Conodon- 
ta-specialisták között egy olyan triász Conod''nta~ort o-> . 
szbratigráfia kidolgozása érdekében, amely a jövőben a gya
korlatban helyettesítheti az Ammoniteszcrt osztrák i. gráf iát.

Ennek érdekében a munkacsoport az 1979® és 1980. évi 
munkaülésén közösen végrehajtotta a középső- és felső-triász 
platform-Conodonták revízióját, amely egy kétkötetes kataló
gus formájában kerül publikálásra. Az első kötet a MÁÉI gon
dozásában jelenik meg, jelenleg szerkesztés alatt áll. A mun
kacsoport elnöke K. BUDUROV (Szófia), alelnöke L. KRYSTYN 
(Bécs), titkára pedig a szerző.

3®2 Területi_áttekint és
3.2,1 Északmagyarországi triász

A Legbelső-Nyugati-Kárpátokban valóságos tektonikai 
forradalmat idézett elő, amikor H. KOZUR ás R. MOCK (1973 a, 
b) Conodonták segítségével kimutatták a Mellétei-sorozat 
triász korát ás a korábban aut c'-ht ónnak vélt Dél-Gömörikum- 
ról kiderült, hogy takaró (Szilicei-takaró).

3.2.1»1 Aggteleki-hegység (Szillőéi-takaró magyarországi 
része2

A Conodonta-vizsgálatok dr, BALOGH Kálmán professzor 
irányításával kezdődtek el az Alsóbegy vett-ersteini mészkö
vekből felépített karsztfennsikjának déli lába mentán végig
húzódó, különböző vöröses ás szürke, tüzköves mészkövekből 
álló sávban. A kiinduló probléma az volt, hogy ezt a sávot 
Ny-ról, Szádvárborsa felől indulva nórinak, K-ről, az Alsó
hegy K-i végéről indulva pedig az anizuszi/Ladini határra 
esőnek lehetett megítélni (BALOGH K=, 194-8," 1950; in KOVÁCS 
S., 1979).
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Először STEFLER M. (1974) állapította meg a Derenk 
környéki vörös mészkövek felső-oóri korát (Me táp oly gnathus 
kiden tat u.s, M. posterus, Gond ölel la steinbergensis). A vizs
gál. atokat szerző folytatta és K felé Tornanádaskáig az észak- 
alpi hallstatti mészkőnek mind a tarka-, mind a szürkefácie- 
sáfc sikerült kimutatni. Az Alsóhegy K-i végén viszont két 
pikkelyben középső-anizuszi— alsó-karni medenceiáciesü kép
ződményeket ismertünk meg (nádaskai mészkő, reiflingi mész
kő). Az Alsóhegy zátonykomplexuma É-ról rátolódott a hall
statti, illő egyéb mészkövek vonulátára, az előtérben levő 
derenk-bódvaszilasi pikkelyes öv létét pedig az Alsóhegy,
Ili. a jósvavölgyi antiklinális É-i szárnyának wettersteini 
karbonátplatformjai között már a ladinitól fennálló hall- 
statti fáciescsatorna ősföldrajzilag preformálta (KOVÁCS, S.
1979).

Az Aggteleki-karszt déli peremén Szőlősardó környékén 
előforduló pötscheni, hallstatti és nádaskai mészkövek, ilj.. 
a Szőlősardó-1, sz. fúrás szintezését elsősorban a Gondölel- 
I ák alapján sikerült megoldani.. A Nádaskai Mészkő Formáció 
(KOVÁCS S,, 1979) különböző szelvényei alapján a középső- 
triásznak egy helyi érvényű, csak a Gondolellákon alapuló be
osztását készítettük el (BALOGH K. - KOVÁCS S., 1981 ). A Szi
li. cei-takaró homlokpikkelyei már a dinári Conodonta-provin- 
ci.ába (sensu KOZUR, 1973) tartoznak, ellentétben a takaró fő- 
tömegével, amely az ausztroalpi provincia része (KOZUR - 
MOCK, 1973 a,b); ezt a Nádaskai Mészkő középső-anizuszi ré
szében már nagyobb számban fel.lepő Glad Igor; dől el Iák, valamint 
a KamuéHere11a és Két inella fogsor-Conodonta nemzetségek 
ugyanezen szintben való'előfordulásai bizonyítják.

A Baradla-barlangból a Steinalmi Mészkő legalsó részé* 
nek egy vöröses brachiopodás mészkő betelepüléséből (vagy ho
rizontális hasadékkitölt őséből?) gazdag alsó-anizuszi (bit- 
hyniai al.emelet-be li) Conodonta-f auna került elő ( Gondole 1 la 
bu.lgari.ca, G, üegalis).
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3.2.1.2 Rudabányai-hegység
A Rudabányai-hegység módéra rétegtani és szerkezeti 

képének kialakításához kulcsfontosságú az egykori "ladini- 
kum" részletes megismerése és felosztása. Ez a feladat —  lé
vén, hogy egyéb korjelző ősmaradványcsoportok egy-két kagyló- 
lelettől eltekintve gyakorlatilag hiányzanak —  a modern ré- 
tegről-rétegre történő Conodonta- és mikrofácies-vizsgálatok 
nélkül megoldhatatlan lenne. Ilyen jellegű, térképi reambu- 
l.ációval egybekötött vizsgálatainkat még Szegeden a JA.TE Föld
tani Tanszékén elkezdtük (BALOGH K. - KOVÁCS S. , 1977).

A vizsgálatok során a karbonátplatform-fáciesü Stein- 
almi Mészkő fedőjében a hegységnek mind a Bódvától K-re, 
mind a Bódvától Ny-ra eső részén változatos kifejlődésü, és 
különböző metamorf fokozatú pelsói-sevati (középső-anizuszi- 
-felső-nóri) pelágikus medenceiáciesü képződményeket sikerült 
kimutatni, ami egy bonyolult, gyűrt-takaros szerkezetet való- 
szinüsit. A Telekesvölgyi Formációnak a Szalonna-Perkupa köz
ti müutmenti feltárásában a fekete palában alsó-ladini— fel
ső nóri kevert faunát tartalmazó, mészkő-kvarcporfir anyagú 
olisztosztrómák ("slumping conglomerates") váltak ismeretes
sé, Ez arra utal, hogy a bezáró fekete agyagpala felső-nóri- 
nál semmiképpen sem lehet idősebb; sőt, miután H. IÍOZUR a 
rendelkezésére bocsátott telekesvölgyi mintákban jura Radio- 
láriákat talált, jura koruk valószinüsithető,

A hegység ÉK-i részén a Conodonta- és mikrofácies 
vizsgálatok során Hidvégardó —  Tornaszentjakab között ani- 
zuszi-— nóri, átbuktatott, anchimetamorf rétegsor vált ismere
tessé.

3o2o2 Középhegységi triász 

3 °2 o2 o1 Bálátonfelvidék

A Bálátonfelvidék Ammoniteszekben gazdag szelvényei
ben H. KOZUR és H. MOSTLER dr. VÉGH Sándorné professzor pat- 
ronálásával —  mint már emlitettük —  kiterjedt mikrofauna- 
vizsgálatokát végeztek, amelyeknek döntő jelentőségük volt a
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középső-triász Conodonta-biosztratigráfia megalapozásában, 
ill. ezen vizsgálati módszerek Magyarországon való népszerű
sítésében. Részletes leírás azonban csak a köveskáli szel
vényről született (KOZUR, H. - MOSTLER, H., 1971).

Az IGOP 4. projectjének 1978. évi magyarországi munka
értekezletére a klasszikus felsőörsi szelvény újra fel lett 
tárva. Feldolgozására magyar munkacsoport alakult, a szel
vény az ülést követő kiránduláson bemutatásra, az 1979* évi 
délalpi triász szimpóziumon pedig előadásra került (SZABÓ - 
KOVÁCS - LELKES - ÓRAVECZ-SCHEFFER, 1980).

A bálátonfelvidéki triász'egyike azon kevés helyeknek 
a világon, ahol a rendkívül sokat vitatott anizuszi/ladini 
határ kérdését meg lehet oldani ás ahol ki lehetne jelölni a 
két emelet jelenleg még nem létező határ-sztratotipusát. Itt 
a köze 1jövőbeni Conodonta-vizsgálatoknak a szóba jöhető szel
vények teljes makro- ás mikrofaunisztikai feldolgozásának ke
retén belül erre kell irányulniuk.

3.2.2.2 Du-na-baIpart i_triász_rögök
A Csővári Formációban végzett néhány mikrofauna- és 

mikrofácies-vizsgálat meglepő eredményt hozott. A korábban 
néhány szórványos, rossz megtartású makrofauna-lelet alapján 
alsó-karni+ korúnak ás a raibli rétegek megfelelőjének tar
tott formációnak a csővári nagykőfejtőbeli feltárásából ugyan
is legfelső-nóri Conodonták ás Holcthuria-szkleritek (Misi
ké 1 la hernsteini, Theelia variábilis) kerültek elő (KOZUR, H.
- MOSTLER, H,, 1973)* A kőfejtő előtérében mélyült fúrásból 
352,4 m mélységből pedig cordevolei Ccnodontákat határoztak 
meg. Ezt a Conodonták alapján karni-nóri medenceiáciesü kép
ződményt —  amely ezek szerint az ÉUy-ra elhelyezkedő dach- 
steini karbonátplatform heteropikus fáciese —  KOZUR, H. - 
MOCK, R. (1973 b) az északalpi aflenzi mészkőfáciessel hason
lítják össze. Sajnos, részletes szintezésre és a kormeghatá-

Akkor még a cordevolei alemeletet a ladini emeletbe osz
tották be.
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rozások közti ellentétek tisztázására többé már nincs lehe
tőség, mert a fúrás anyaga azóta kiselejtezésre került * Pe
dig mindenképpen fontos lenne egy szelvény részletes vizsgá
lata, mert itt, a csővári területen lehet megfogni a délal- 
pi fáciesrégió és az északalpi fáciesrégió legdélebbi fácies- 
zónája, a hallstatti mészkő fácieszóna (aflenzi mészkővel) 
közti átmenetet.

3.2,3 Dél-dunántuli triász
3 . 2 . 3 . 1

A Mecsekből BÓNA J., KOZUR, H. és a szerző végeztek 
néhány nem publikált Conodonta-vizsgálatot„ Ezek többnyire a 
Misina-tető Conodontákban igen gazdag pelsói-illyr határré
tegeiből történtek. Néhány más szint eddig negativnak bizo
nyult .

3.2.3.2 Villányi-hegység
A Villányi-hegységben BÓNA J. (1976, kézirat lezárva: 

1971) végzett kísérleti Conodonta-feltárásokat. Kimutatta, 
hogy itt a (felső-) pelsóiban hirtelen nagy egyedszámmal lép
nek fel a Conodonták, majd az illyr folyamán a környezeti 
feltételek kedvezőtlenné válása miatt fokozatosan eltűnnek.
Az abban az időben "Goncfolella navi.culal,--ként meghatározha
tó, általa közölt (l. tábla, p, 248-249) platform-Gonodonták 
többsége (a kézirat'lezárásakor még csak alig néhány középső
ié l.ső-triász Gondolella-faj volt ismeretes!) a csak 1975~ben 
leirt Gondolella bulgarica fajba tartozik, amely az alsó- ás 
középső-anizuszi fontos vezéralakja.

3.3 A triász Conodonta-proyinciák kérdése Magyarországon
KOZUR (1973) triász faunaprovinciáit elsősorban a Gla- 

dígondolella Conodonta multielem-genus időben eltérő megjele
nése alapján definiálta. Eszerint a következő provinciák kü- 
lönithetők el:
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- ázsiai provincia: a GladigondolelIák az aisó-triász 
végén jelennek meg; Kisázsiától és az Égei-szigetvilágtól 
(Kopaeli-félsziget, Khiosz-szigefce) K-re az egész Tethys; va
lamint a Kotel-zóna K-Bulgáriában és É-Dobrudzsa;

- dinári provincia; a Gladigondölellák a középső-ani- 
zusziban (pelsói alemelet) jelennek meg; Hellenidák, Dinari- 
dák;

- auszfcroalpi provincia; a Gladigondolellák az anizu- 
szi/ladini határon jelennek meg; Keleti-Alpok. Déli-Alpok nyu
gatabb! része, Nyugati-Kárpátok;

- a germán, a Ny-mediterrán és a nevadai provinciákba 
a Gladigondolellák soha nem jutottak el.

BUDUROV (1975) Bulgáriában két provinciát különit el: 
Ny-balkáni (ehhez tártozik a Moesiai-platform bulgáriai része 
is) és a K~mediterrán. Az előbbibe a Gladigondole11ák soha 
nem jutottak el, mig az utóbbi megfelel a ‘KOZtIR-f éle ázsiai 
provinciának.

Az egyes provinciák közti határ nem éles. A fenti módon 
definiált Conodonta-provinciák jelen szerző véleménye szerint 
jól összhangban vannak a Tethys középső-triász riftesedésével, 
azaz a nyilttengeri Gladigondölellák akkor lépnek fel, amikor 
megjelennek a nyilttengeri mélyebbvizi üledékek. így pl. 
Khiosz-szigetén már az alsó-triász végén fellépnek a vörös, 
gumós, ammonitoco rosso-jellegü, hallstatti tipusu mészkövek,- 
keratofir tufák kíséretében. A Dinaridákban a vörös, gumós 
Han Bulog-i mészkövek a középső-anizusziban lépnek fel. Az 
ausztroalpi provincia lényegében megfelel a nyilttengert sze-, 
gélyező selfeken épülő karbonátplatformok vonulatának. A kar
bonát-platformok közti intraplatform csatornákban (schreyeral- 
mi mészkő, reiflingi mészkő) az anizuszi/ladini határ előtt a 
Gladigondolellák valószinüleg azÉ*rb nem, vagy csak elvétve 
tudtak fellépni, mert ezeknek a csatornáknak nem volt eléggé 
mélyvizi összeköttetésük a oyilttengerrel. Az ilyen összeköt
tetés létrejöttét és a Gladi. gon dolel Iáknak az intraplatf orm 
csatornákba való beáramlását minden‘valószínűség szerint az 
anizuszi/ladini határon lejátszódott szinszedimentációs tekto-
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nikai mozgásoknak (TRAMMER, 1980) tulajdoníthatjuk, A Ny- 
mediterrán, a germán ás a nevadai provinciák tengermedencéi
nek, ahogy azt az üledékfáciesek tükrözik, soha nem volt 
ilyen mélyebbvizi összeköttetésük a Tethys nyilttengerével. 
Ilymódon tehát ezek a Conodonta-provinciák —  tethyális mér
tékben —  ősföldrajzi különbségeket tükrözneko

Magyarországon a fentiek értelmében az északmagyaror
szági triász (a Rudabányai-hegység és az Aggteleki karsztot 
alkotó Szilicei-takarónak a homloki része; a Bükkből azonban 
anizuszi Conodonták —  faciológiai okokból —  nem ismerete
sek) a dinári provinciába tartozik, Ezt a GJ.adi gondol el la 
maláyensis budurovi., valamint a Kamuel.lerel.la és Két iné 1 la 
nemzetségeknek a pelsói alemeletben'való'jelenléte'bizonylt
ja. A középhegységi triász az -* ausztroalpi. provinciába tar
tozik a GladigondölelIák az anizusziban csak elvétve fordul-

-Unak elő és gyakoriak az anizuszi/ladi.ni határtól kezdve. A 
Mecsekből és a Villányi-hegységből csak anizuszi Conodonták 
ismeretesek: a Conodontákban igen gazdag pelsói-illyr határ
régióból Gladigondolella-elemek egyáltalán nem kerültek elő. 
Szerző véleménye szerint a Mecsek —  egy északi, előtérköze
li (un. "restricted l.agoon") kifejlődést, a Villányi-hegység 
pedig egy ehhez délről csatlakozó extrém háttér-(zátony)la
gúna kifejlődést képvisel, amelyekben Conodonták csak a ’pel- 
sói-illyr határon levő kimályülési szakaszban lépnek fel, a- 
hogy arra már BÓNA. J. (1978) is rámutatott.

Később azonban KOZUR megváltoztatta álláspontját a 
triász Conodonta- ás faunaprovinciákat illetően (KOZUR, 1980) 
jeleni.eg az a véleménye, hogy a Gladi gond ele llák elterjedését 
a fácies határozza meg ("facies controlled forms") és alap
vető jelentőséget tulajdonit a Pseudofurni.status múr^iaous 
nevű fajnak, amely szerinte és HIRSCH (1975)'szerint áz af-

A felsőörsi szelvény Conodontákban nagyon gazdag pelsói 
részében néhány ezer Gondolella mellett két Gladigondolel- 
la malayensis budurovi példányt találtunk.
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roarábiai platform szegélyére jellemző. Ilymódon szerinte a 
Mecsek-Bihar déli, afrikai eredetű, ellentétben GÉCZY B,
(1972, 1973) és VÖRÖS A. (1977) liász ammoniteszek és brachio- 
podák alapján levont következtetéseivel, akik az északi eredet 
mellett foglaltak állást. Itt azonban meg kell jegyeznünk^ 
hogy a szóbanforgó faj igen ritkán lép fel: az alp-kárpát- 
dinári rendszerből eddig mindössze 3 mintából került elő: 
egy a Juliai-Alpok olasz részéből (NICORA, szóbeli közlés), 
egy Szlovéniából Ljubljanától ÉNy-ra (RAMOVS, 1977) és egy az 
Erdélyi-Középhegység Valani-takarójából (KOZUR, 19ŐO) 0 A Bal
kán-félszigetről eddig még nem ismeretes. Jelen szerző véle
ménye szerint a Pseudof urnishius műre ián u.s egyike azoknak a 
triász Conodontáknák, amelyek elterjedése leginkább a fáci- 
estől függ: ez a faj a nyilttengerrel közvetlen mélyebbvizi 
összeköttetésben nem lévő, un. elzárt medence (restricted 
basin)-fáciesekre jellemző (ezért gyakori a Hy-i mediterrán 
provinciában). Ritka fellépése miatt elvárható —  annak el
lenére, hogy'eddig ott még nem találtát meg — >, hogy az Északi- 
Mészkőalpok és a Nyugati-Kárpátok északabbá egységeiben a 
megfelelő fáciesekből is idővel előkerül. Erős fácies-függése 
miatt tehát ez a faj nemigen szolgálhat a triász Conodonta- 
és faunaprovinciák elkülönitésének alapjául. Ugyanígy problé
mák vannak egyes mélytengerinek tartott Ostracodákkal és Ho- 
lothuria-szkleritekkel; mélytengeri (psychrosphaericus) 
Ostracodák a jurából és a krétából nem ismeretesek, avagy itt 
kérdéses az aktualizmus elvének alkalmazása a földtörténeti 
múltban.

Végezetül leszögezhetjük, hogy a triász Conodonta-pro- 
vinciák ás ősföldrajzi jelentőségük tisztázása további rész
letes vizsgálatokat igényel. Egy azonban bizonyos: semmiféle 
paleobiogeográfiái következtetés nem vonható le (és ez nem 
csak a Conodontákra ás nemcsak a triászra vonatkozik!) az ős
maradványokat bezáró, azok egykori természetes környezetét 
visszatükröző üledékek fáciesanalizisánek eredményeivel való 
összevetés nélkül!
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4o A Conodonták, mint a kísfoku. metamorfózis indikátorai
4.1 l22Éal2i_á2íi2^i2Íiés

A kalciumfoszfát anyagú és egy minimális mennyiségű 
szervesanyagot tartalmazó Conodontákról a yO-es évek második 
felére kiderült, hogy nemcsak fontos korjelző ősmaradványok, 
hanem a kisfoku metamorfózisnak is kitűnő indikátorai, (v.ö. 
MOCK, 1980, p. 13-).

E téren az első mérföldkövet EPSTEIN A.G. - EPSTEIN, J. 
B. - HARRIS, L.D. (1977) munkája jelenti, akik a Conodonták 
szinének változása álapján kidolgoztak egy skálát a szerves- 
anyag-metamorfózis fokának meghatározására. A skála azon a- 
lapszik, hogy az eredetileg halvány sárgásbarna, áttetsző 
vagy fehér-sárgásfehér Conodonták szine a betemetődési mély
séggel kapcsolatos hőmérséklet-emelkedés hatására előbb sö
tétre, feketére változik, majd ismét kifehéredik. A terepen 
elkülöníthető szinváltozat okát laboratóriumban történő heví
téssel is előállították, és a palynomorphák szinének változá
sával, ill. vitrinit-reflexió mérésekkel ellenőrizve a követ- 
kező, un. CAI skálát állították fel az Appalache-hegység te
rületére :

CAI Szin Hőmérséklet

1 Halványsárga 50— 80°
1 1/2 Nagyon halványbarna 50— 90°
2 Barna— sötétbarna 60— 140°
3 Sötét szürkésbarna—  

sötét vörösesbarna 110— 200°
4 Fekete (fogak hegye még 

fehér) 190— 300°
5 Eeketé + 300°

Magasabb CAI értékű Conodonták csak az Alpokból kerültek elő 
(SCEÖNLAUB, in EPSTEIN et al., 1977 és szóbeli közlés):

CAI = Color Alteration Index (Szinváltozási Index)
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CAI Szin
6
7
8

szürke 
opak fehér 
krist álytiszta.

Ezekre a CAI-értékekre a megfelelő hőmérsékleti tar
tományokat még nem dolgozták ki. A 8-as CAI értékű Conodon- 
tákat SCHÖNLAUB gránátos csillámpalával váltakozó márványban 
találta; ezt az értéket laboratóriumban EPSTEIN et al. 950 
°C-on 4 órán át történő hevitéssel tudták előállitani.

Az EPSTEIN et al.-fále CAI-skála azonban csak statikus 
körülményekre, az É-amerikai intrakratón geoszinklinális so
rozatokra van kidolgozva és nem alkalmazható egy az egyben a 
lényegesen bonyolultabb interkratón alpi orogénre. Szerintük 
a CAI-index alakulása független a tektonizmustól, csak a be- 
temetődési mélységgel kapcsolatos hőmérséklet-emelkedés függ
vénye, ill. a tektonizmus csak ott játszik szerepet, ahol az 
a betemetődési mélység növekedését eredményezi.

Azonban a fekete szintől felfelé (CAI=5) nemcsak a Co- 
nodonták szine váltakozik (ami statikus körülmények között, 
csak a _t növelésével is elérhető), hanem anyaguk is egyre in
kább átkristályosodik és deformálódnak. A Conodonták elvál
tozása tehát dinamikus körülmények főzött háromféle módon, 
egymástól részben függetlenül megy végbe. A deformáció a be
záró kőzetek cleavage-ának következménye, azaz a jo változá
sának függvénye. Ilyen erősen metamorf Conodonták kerültek 
elő most az észak-magyarországi paleozoós és triász anchi- 
zónabeli, ill. zöldpaláiáciesü metamorf kőzetekből. Ugyancsak 
zöldpala-fáciesü metamorf kőzetekből publikáltak ilyen Cono- 
dontákat nemrégiben Japánból (KUWANO, 1979)•

Az EPSTEIN et al.-fále skála a CAI=5'értéktől felfelé 
—  különösen ha már a kristályossági fok változása és a de
formáció is megfigyelhető —  csak tájékozódó jellegű. A Cono
donták elváltozása e magas tartományokban —  a kőzetek elvál
tozásával együtt —  folyamatban levő vizsgálataink tárgyát 
képezi. CAI=1-5 értékek között azonban a skálát ma már ki
terjedten alkalmazzák az USÁ-ban a szánhidrogénkutatásban,
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mint a szervesanyag-érettségi fok meghatározásának olcsó mód
szerét. A Conodonta-szinváltozási index, a palynomorpha-át- 
látszósági index és a vitrinit-reflexió vizsgálatok, mint a 
szervesanyag-érettségi fok meghatározásénak három módszere, 
gól kiegészítik egymást és a különböző feltételek között hol 
az egyik, hol a másik módszer nyugt több hasznos információt.
A palynomorpha-étlátszósági index a szervesanyag-érettság ko
rai stádiumának (CAI^l), mig a Conodonta-szinváltozási index 
a szervesanyagérettség késői stádiumának mérésére alkalmas.

4.2 Haza^eredmények 
4.2.1 Áttekintés

Hazai triász Conodonta-vizsgálataink során azt tapasz
taltuk, hogy nálunk a szinváltozás nélküli állapottól (CAI=1) 
a feketéig (CAI=5) az átmeneti szinek nem egészen egyeznek az 
EPSTEIN et al.-féle skáláéval. Az elsősorban északmagyarorszá
gi anyagon a következő tapasztalati skálát figyelhettük meg 
(a CAI-skálával való egyeztetés csak hozzávetőleges!):

A bonyolult tektonikáju északmagyarországi területen 
a CAI=3 értéktől kezdve már valószinüleg nemcsak a t_, hanem a 

növekedése is szerepet játszott. Erre az enged következtet
ni, hogy innét kezdve a Conodonták felülete már többé nem si
ma és fényes, hanem mindinkább szemcsés és matt. Az elválto
zás mértéke a robusztus, aduit platform-elemeken látható a 
legjobban.

A bálátonfelvidéki triász Conodonták még semmiféle el
változást nem mutatnak, sárgásfehér szinüek (CAI=1), a vizsgált

CAI
Sárgásfehér, vagy fehér, fényes 
Halványbarna, áttetsző 
Barnásszürke-szürkésbarna, viaszfányü 
Világosszürke, matt
Sötétebb szürke, matt, fogak hegye fehér 
Fekete, matt

2
3
4
3

1

1,5
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mecsekiek szürkék vagy kissé barnásszürkék, de a felületük 
fényes és a fogak begye fehér (CAI= kb02-3). Az utóbbiak 
magasabb CAI-értéke nyilvánvalóan a sokkal 'vastagabb jura 
fedővel lehet kapcsolatos.

Az ászakmagyárországi devon-karbonban és triászban 
azonban a CAI=7 értékig minden érték előfordul. A párhuza
mosan végzett mikrofácies-vizsgálataink tanúsága szerint a 
CAI=2 értéktől keádve az eredetileg mikrites mészkövek mát
rixa egyre inkább mikropátosodik, majd pátosodik. A fekete 
vagy újra fehér szinü (CAI-5-7)> átkristályosodott és defor
mált Conodonták ott jelennek még, ahol a mészkövek szövete 
kezd irányított lenni ás a kőzetek palásodása (lineációja) 
általában makroszkóposán is megfigyelhető. A cleavage szin
te "kivasalja" a Gonodontákat. A CAI=5 értéknek széles tar
tománya van, északmagyarországi megfigyeléseink szerint ezen 
belül van a diagenezis ás a (regionális dinamótermál) meta
morfózis határa (metamorf kőzetszövet, átkristályosodott és 
deformált Conodonták megjelenése). A CA.I=5 értékből a CAI=7 
értékbe (feketéből az opak fehérbe) való átmenet meglehető
sen gyors (v.ö. EPSTLIN et al., 19?7> P- 8). Meg kell még 
jegyeznünk, hogy az itt közölt adatok csak tájékoztató jel
legűek: a Conodonta és mikrofácies vizsgálatok alapján biz
tonsággal most még csak annyit tudunk megmondani, hogy egy 
kőzet a diagenezis/anchimetamorfózis határán még innen vagy^ 
már túl van-e.

A fentebbi tapasztalati skála szerint a Szilicei takaró 
szlovákiai és magyarországi részén a szinváltozási index 
1 ,5— 2, egyes felső-triász hallstatti mészkövekben 1. A ta
karó homlokpikkelyeiből azonban (pl. a Szőlősardó-1. sz. 
fúrás, BALOGH K. - KOVÁCS S., 1981) szürke és sötétebb szür
ke, matt Conodonták kerültek elő (CAI= 3-4). A Rudabányai- 
hegységi triász egyes részeiben CAI= 1-5 értékű, csak szin- 
változást mutató Conodontákat találtunk, más részeiből azon
ban fekete— opak fehér (CAI= 5“7)» átkristályosodott és de
formált Conodontákat mutattunk ki. A szendrői és az upponyi 
paleozoikumból ugyancsak fekete— opark fehér (CAI= 5-7) >
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erősen átkristályosodott és deformált Conodcnták kerültek 
elő. A Rakacai Márvány felső részének egyes mintáiból szár
maznak a legerősebben metamorfizált, csillámos, esetenként 
a felismerhetőség határén álló egyedek. A bükki triászból 
eddig kinyert Conodonták többsége fehér, átkristályosodott, 
erősen deformált (CAI=7)* Ugyanakkor megjegyezendő, hogy az 
eddig előkerült legidősebb, alsódevon Conodonták a nekézse- 
nyi Strázsahegyről lényegesen kisebb átalakultségot mutat
nak, mint a bükki és rudabányai triász egy része: sötétszür
kék, de a fogak hegye fehér, felületük fényes (CAI értékük 
kb, 4,5) és átalakultságuk alig különbözik pl, a Szőiősardó-
1. sz. fúrás középső-triász Conodontéiétól!

4,2.2 Az északmagyarországi vizsgálatokból levonható legfon
tosabb következtetések
- Az a tény, hogy az északmagyarországi devon’; karbon

és triász Conodonták átalakult sági foka között —  az előbbiek 
nyilván jóval nagyobb betemetődési mélysége ellenére —  nincs 
különbség, kizárja a Bükkiumnak az alpinál erősebb hercyniai 
metamorfózisát. A mindvégig folyamatos devon-karbon üledék- 
képződés pedig valószinütlenné teszi, hogy időközben orcge- 
nezis és ahhoz kapcsolódóan metamorfózis történt volna (viö. 
KOZŰR - MOCK, 1979; KOVÁCS - KOZUR - MOCK, megjelenés alatt).

- Mivel itt az EPSTJ5IN et al.-féle, statikus körűimé-’ 
nyekre kidolgozott skálával szemben a £ változása is viszony
lag korán szerepet játszik (lévén már a fekete Conodonták kö
zött is erősen deformáltak) —  és ha ehhez még a bezáró kő
zet cleavageának kialakulását is tekintetbe vesszük — , ez 
egy kisebb hőmérsékletű —  nagyobb nyomású metamorfózis mel
lett szól, ÁRKAI Péter kőzettani vizsgálataival összhangban 
(ÁRKAI P., 1973, 1977; ÁRKAI et al,, megjelenés alatt),

- Az eddigi'Conodonta- és mikrofácies-vizsgálatók alap
ján is egyértelműen arra utalnak, hogy — - a Mecsekkel és a 
Bálátonfelvidékkel ellentétben —  Észak-Magyarországon (és a 
Legbelső-Nyugati-Kárpátokban) az alpi enyhe regionális dina- 
motermál-metamorfózis (anchizóna-beli, ill„ zöldpala-fáciesü)
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igen fontos szerepet játszott, ás ez nem magyarázható egy
szerűen a betemetődési mélységgel, hanem —  tekintetbe véve 
még a metamorf és nem metamorf képződményeknek egy hegységen
belüli váltakozását is —  csakis a terület bonyolult, gyűrt-

y / -f*takaros szerkezetevei,
- A Gonodonta- és mikrofácies-vizsgálatoknak más, kő

zettani módszerekkel együttesen ás nagytömegben való végzé
sétől remélhetjük, hogy a különböző £ - _t viszonyok között 
végbement átalakulások tisztázásával különbséget tudunk ten
ni a nem metamorf (pl, a Szilicei-takaró rétegsora) és a 
zöldpala-fáciesü (Szendrői-hg) kőzetek közti, széles ánchizó- 
nabeli képződmények között és értékes adatokat nyerünk e 
rendkívül komplikált hegységszerkezet részleteinek tisztázá
sához,

5, A Magyarországról eddig leirt uj Conodonta-fajók

Magyarország területéről eddig csak triász Conodonta- 
fajokat állítottak fel. Ezek a következők:

Bálát onfeIvidék:
Platform-elemek: Gondolella szabói KOVÁCS, 1982

Gondolella trammeri KOZŰR, 1971 
Gondolella transita KOZUR -MOSTLER, 1971 
Metapolygnathus diebeli (KOZUR - MOSTLER,

197D
Metapolygnathus hungaricus (KOZUR - VÉGH,---- ----------  ----- T9 72)

Az itteniekhez hasonló metamorf fokú (CAI>5) Conodonták 
az Alpokból csak a középső-keletalpi takarórendszerből, 
valamint a Remschnigg-Sausal-i paleozoikumból ismeretesek, 
amelyek felett viszont az egész Északi-Mészkőalpok tömege 
áttolódott; ezenkívül a Nyugati-GraWvjackezónából is, a- 
mely viszont erősebb hercyniai metamorfózist szenvedett, 
mint a Keleti-Granvuacke zóna. (SCHÖNLAUB, EBNER és MOST
LER Conodonta-anyagána^ tanulmányozása, ill. szóbeli köz
lések alapján. )
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Metapolygnathus mirautae (KOVÁCS - KOZUR,1 9 8 0 )
Metapolygnathus mostleri (KOZUR, 1972)
Neospathodus hungaricus (KOZUR - MOSTLER,

1970)
Fogsor-elemek: Lonchodina hungarica (KOZUR - MOSTLER,

1970)
Prioniodína (Cyprídolella) norica csopak-

ensis (KOZUR - 
MÖSTLSR, 1972)

Aggteleki- és Rudabányai-hegység
Platform-elemek: Gladigondolella malayensis budurovi

(KOVÁCS - KOZUR, 198Ö1
Gondolella aariformis (KOVÁCS, 1977)
Gondolella foliata Inclinata (KOVÁCS, 1982)
Gondolella tornaénsls'(KOVÁCS, 1982)
Metapolygnathus balögbi (KOVÁCS, 1977)
Metapolygnathus fcozuri (KOVÁCS, 1982)

Fogsor-elemek: Hindeodella (Metaprioniodus) longobardica
(KOVÁCS, 1977)- •
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Ábramagyarázat

1, ábra:

2. ábra: 

3- ábra:

4. ábra: 

5® ábra:

Elvi vázlat a Szendrői-hegységi namuri ősföldrajzi 
helyzetről a mészkő- Molisztosztróma" szintekkel.

Az alsó-devon Conodonta-zónák.

A középső- és felső-devon standard Conodonta-zónák 
ZIEGLER (1971) és KLAPPER et ZIEGLER (1979) szerint.

Karbon Conodonta-zónák. A: Tournaisi-vizéi (self): 
AUSTIN (1974); naumirí: HIGGINS (1976); wesztfáli: 
MERRILL (1973); stefáni: KOZUR et 'al. '(1979) sze
rint. B: tourhaisi: SARDBERG (1979)> vizei (meden
ce): Austin (1974) szerint.

A középső- és felső-triász Conodonták (fogsorelemek 
nélkül) fajöltői KOVÁCS et KOZUR (1980) szerint. 
(Táblázat lezárva: 1979 december.)
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