
Ú J A B B ŐSLÉNYTANI ÉS FÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK A VESZPRÉMI K A R N I 
K É P Z Ő D M É N Y E K RÉTEGSORÁBAN 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

A veszprémi triász képződményekre vonatkozó 
első földtani leírás BÖCKH JÁNOS (1) nevéhez fű
ződik, aki a „felső márgacsoport" pontos rétegtani 
hovatartozásának megállapításán kívül néhány kő
zettípusról rövid makroszkópos ismertetést is adott. 
Űttörő munkájá t követően LACZKÓ DEZSŐ (6) a 
területen több évig tar tó részletes földtani térké
pezést végzett. Az 1:16 600-as mére ta rányú földtani 
térkép megszerkesztésén kívül fontos kutatási ered
ménye a karni képződmények rétegsorrendjének és 
tektonikájának megállapítása. Felismerte, hogy a 
raibli márga és dolomit egymásnak heteropikus 
fáciesei. Feltételezte, hogy a fődolomit alsó rétegei 
még a karni emeletbe tartoznak. Az általa ismerte
tet t rétegtani sorozat és azok elhatárolása még ma 
is helytálló. Az évekig tar tó gyűjtése során előke
rül t gazdag ősmaradványanyag a Balatoni monog
ráfiában került közlésre. Néhány kőzetminta Fora-
rairafera-anyagát VADÁSZ E. (13) dolgozta fel. 

Az előbbiekben ismertetet t alapvető munkáka t 
követően a veszprémi karni képződményekről csak 
részletvizsgálatokat végeztek: KUTASSY E. (4, 5) 
a Jeruzsálem-hegyről Heterastridium conglobatum 
REUSS-t, a Séd- és Aranyosvölgyből pedig Megalo-
dusokat ír t le. SZENTES F. (10) a Sintérdomb felső-
raibli rétegeit szelvényezte. VÉGH S.-NÉ (JAKUCS 
L.-NÉ) (16) dolomitelemzéseket végzett. VÉGH S. 
(17) az aranyosvölgyi kőbánya fődolomitjának karni 
emeletbe tartozását faunával igazolta. ORAVECZ 
J. (8) a Szalay-domb karni rétegeiből négykarú 
tengeri csillagot ismertetett . Legutóbb KOMLÖSSY 
GY. (3) bauxitgenetikai dolgozatához veszprémi 
dolomitelemzési adatokat használt fel. 

Jelen munka a LACZKÓ D. tevékenysége óta lé
tesült újabb feltárások alapján a veszprémi karni 
képződményekre vonatkozó ismeretanyag további 
bővítését, ezzel kapcsolatban a megismerési folya
mat pillanatnyi helyzetjelentését célozza. 

FÖLDTANI FELÉPÍTÉS 

Veszprém közvetlen környéke a „Veszprémi 
pla tó" néven ismert kopár, kis formákkal tagolt 
karsztos dolomitfennsík. Maga a város karni és nóri 
képződményekre épült. A karni rétegsor a Bakony 
hegység északi részén mélyített Bakonyszücs 1. sz. 
fúrás (1966—67) márga-mészmárga rétegekkel 
képviselt karni rétegsorával szemben inkább a Ba
laton-felvidéki karni üledéksorozathoz hasonló ki-
fejlődésű. LACZKÖ DEZSŐ Veszprém környéki ta
nu lmányában a Balaton-felvidéki karni rétegösszlet 
két heteropikus fáciesét különítet te el: a terület D-i 
és Ny-i részére jellemző márgás-meszes fáciest és 
az É-i és K-i területrészen uralkodóan fellépő do
lomitos fáciest. Megállapította, hogy Veszprémben 
a két kifejlődés között átmeneti helyzetet képviselő 
karni rétegsor található. A „felső márgacsoport" 
üledékösszletén kívül a városban a felsőkarni-nóri 
korú fődolomit a legnagyobb felszíni eltérj edésű 
triász időszaki képződmény. A terület felépítésé
ben a fiatalabb mezozoikum és a paleogén nincs 
képviselve. A miocénben igen heterogén összetételű, 
a paleozoikumtól az eocénig terjedő kőzetanyagot 
magába foglaló kavicsréteget találunk. Előfordulása 
meglehetősen szórványos, főleg domboldalakhoz 
kötött. A negyedkori üledékeket a nagyobb foltok
ban jelenlevő lösz és a Séd-völgy patakhordaléka 
képviseli. 

A terület morfológiáját a törések mentén kiala
kult völgyek szabdalta térszín jellemzi. A földtani 
folyamatok révén egymástól jól elkülönült tektoni
kai egységek a város fennállása folyamán helyi el
nevezéseket (pl. Várhegy, Cserhát stb.) kaptak. Ta
nulmányában LACZKÖ D. is ezt a területegységen
kénti sorrendet követte. Az összehasonlítás érdeké
ben magam is célravezetőnek találom az általa kö
zölt helyi elnevezések szerint tör ténő leírást, a köz
ben tör tént változások feltüntetésével. A leírás sor
rendje a mellékelt földtani térképen (1. ábra) fel-
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1. Veszprém földtani térképe 1. Geologische Karte von Veszprém 

1. The geological map of Veszprém 
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2. A veszprémi karni képződmények áttekintő rétegsorai 
2. Ubersichtsschichtreihen der karnischen Bildungen 
von Veszprém 

2. The successive layers survey of the in the Carnian 
formations of Veszprém 

tünte te t t „Ujabb észlelési helyek" sorszáma szerint 
történik. Az 1. ábrához csatlakozva közöljük a terü
letegységenként megállapítható rétegsorokat (2. 
ábra) is, melyek LACZKÓ D. földtani szelvényeinek 
felhasználásával, az újabb földtani megfigyelések 
és rétegvastagság-mérések alapján készültek. 

AZ UJABB FÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK 
ISMERTETÉSE 

I. Újtelep (Csőszdomb) 

A város keleti részén helyezkedik el. Hatá ra i : 
nyugaton az aranyosvölgyi és völgyikúti törések, 
délen a „veszprémi törés", keleten a veszprémkülsői 
(jutási) vasút. Ehhez északon a Vasúti erdő és a 
Pléhszőlők területe kapcsolódik. A régi értelemben 
vett Csőszdomb (LACZKÓ D.) a fenti ha tárokkal 
jelzett terület középső részét képezi. A domb tá 
gabb környezetét is magában foglaló Újtelepen 
csaknem a teljes veszprémi karni rétegsor a közel
múl tban feltárásban volt vizsgálható. 

1. K o p á c s i ú t i f e l t á r á s : Az itt jelenlevő 
rétegsor LACZKÓ D. szerint a Veszprémben felszí
nen levő legidősebb képződménynek, az alsókarni 
korú „alsó-halobiás márga" rétegcsoportnak felső 
részébe tartozik. Az „alsó-halobiás márga" mélyebb 
része homogén márga kifejlődésű, ősmaradványban 
szegénynek mondható. Fel tárva ma már csak a 
szomszédos Cserhát területén találjuk, mivel a 
Csőszdomb nyugat i lejtőjében (Völgyikútárok) a 
Kopácsi ú t i rétegcsoport fekvőjét az utóbbi évek
ben törmelékanyaggal fedték be. A jelenlegi feltá
rásban vizsgálható felső rész, mészmárga és mészkő 
közbetelepüléses márgaösszlete 20 méter t megha
ladó vastagságú. Vezérlő ősmaradványok (Halobia 
rugósa HAU., Carnites floridus WULF., Estheria 
lóczyi FRECH) és a települési viszonyok alapján 
alsókarni korú, a Protrachyceras aon MÜNST. szint 
felső részét képviseli. Közvetlen fedőjében a Vasas
sportpálya mellett levő útbevágás Trachyceras aust-
riacum MOJS. t a r ta lmú szürke pados mészkövét 
találjuk. Az alsó-halobiás márga rétegcsoport „Ko-
pácsy major mellett feltárt márga" képződményből 
VADÁSZ E. (13) kagyló héjtöredékeket, Echinoidea 
tüsketöredékeket és Ostracodákat ismertetet t . A 
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Foraminiferák közül a Cristellaria, Lagena és No-
dosaria genusokat írta le. Előkészítettük a feltárás 
teljes rétegsorának mikrofauna vizsgálatát. E l ő 
z e t e s e n m á r i s m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 
a r é t e g s o r g a z d a g Foraminifera, Holothu-
roidea és Ostracoda- a n y a g o t t a r t a l m a z . 
Feldolgozásukra a későbbiekben kerül sor. A mikro
fauna jellemző elemeit az I. sz. táblán láthatjuk. 
Az „alsó-halobiás márga" rétegcsoportban megfi
gyelhető, hogy a makro - és mikrofauna a rétegcso
port középső harmadában , a mészmárga és mészkő 
közbetelepüléses márgaösszletben dúsul. Az ide tar
tozó utólagos hajlítást szenvedett mészmárga réteg
ben a Halobiák helyenként kőzetalkotó mennyiség
ben (I. sz. tábla, 5. ábra) vannak jelen. Az ,,alsó-ha-
lóbiás márga" rétegcsoport zárótagját az előzőkben 
már említett útbevágás tárja fel. A szürkéssárga 
márga gyér faunájára jellemző, hogy iszapolási ma
radéka mindössze néhány kagyló és Ostracoda hé j 
töredéket tar talmaz. 

2. E r d é s z ú t i ú t b e v á g á s : Ez a kis te rü
letrész a Vasas-sportpálya nyugati szomszédságá
ban, a Szalay-domb déli lejtőjéhez kapcsolódik. 

1. Cornuspira carinata COSTA; 
Kopácsi úti feltárás (kb. 57x-es nagyítás) 
2. Lenticulina (Vaginulinopsis) proctata (BORNEMANN) ; 
Kopácsi úti feltárás (kb. 40xes nagyítás) 
3. Rhizammina sp. ; 
Kopácsi úti feltárás (kb. 45x-ös nagyítás) 
4. Foraminiferás, holothuroideás, ostracodás 
mikrofauna-társaság ; 
Kopácsi úti feltárás (kb. 3()x-os nagyítás) 
5. Utólagos hajlítást szenvedett mészmárga vékonycsiszolati 
képe, Halobia sp. metszetekkel; 
Kopácsi úti feltárás (kb. Gx-os nagyítás) 
6. Vékonypados nóri födolomit Völgyikutárok 
7. Posidonomyás mészmárga vékonycsiszolati képe; 
Vasas sportpálya D-i feltárása (kb. 8x-os nagyítás) 
8. Jelentős mennyiségű finomszemcsés üledékanyagot tartal
mazó organogén törmelékes mészmárga vékonycsiszolati képe; 
Vasas sportpálya D-i feltárása (kb. 15x-ös nagyítás) 
9. Kevés finomszemcsés üledékanyagot tartalmazó organogén 
törmelékes mészmárga vékonycsiszolati képe; Vasas sport
pálya D-i feltárása (kb. 10x-es nagyítás) 
10. Tetrataxis sp. az organogén törmelékes mészmárga vékony-
csiszolatában; Vasas sportpálya D-i feltárása (kb. 100x-os 
nagyítás) 
11. Echinoidea tüske szivaralakú metszete Foraminifera és 
Holathuroidea metszetekkel, az organogén törmelékes mész
márga vékonycsiszolatában; Vasas sportpálya D-i feltárása 
(kb. 80x-os nagyítás) 

1. Cornuspira carinata COSTA; 
Aufschluss am Kopácser Weg (etwa 57fache Vergrösserung) 
Table I : 
2. Lenticulina (Vaginulinopsis) proctata (BORNEMANN) 
Aufschluss am Kopácser Weg (etwa 40fache Vergrösserung) 
3. Rhizammina sp. ; 
Aufschluss am Kopácser Weg (etwa 45fache Vergrösserung) 
4. Mikrofaunavergesellschaftung von Foraminiferen, 
Holotnuroiden und Ostracoden; 
Aufschluss am Kopácser Weg (etwa 30fache Vergrösserung) 
5. Bild eines Dünnschliffes vom Kalkmergel mit nachträglicher 
Biegung und Querschnitten von Halobia sp. ; 
Aufschluss am Kopácser Weg (etwa Gfache Vergrösserung) 
6. Dünnbankiger norischer Hauptdolomit. 
Graben von Völgyikút 
7. Bild eines Dünnschliffes vom posidonomyenführenden Kalk-

LACZKÖ D. munkássága idején még nagyon rossz 
feltártsági viszonyokkal rendelkezett , ezért csak váz
latos földtani leírást adhatott . A területet is érintő 
egykori VI. sz. földtani szelvény (6) ezen a részen 
törést jelöl. A megfigyelhetőség azóta a sportpálya 
építésével kapcsolatos feltöltések és az időközben 
létesült kisebb feltárások révén mindkét i rányban 
megváltozott. Jelenleg a terület földtani ismereté
hez több újabb adatot közölhetünk. Kezdjük magá
val az útbevágással, ahonnan a szürkepados mészkő 
jelenléte az eddigiek során még nem volt ismere
tes. A mészkő közvetlenül az „alsó halobiás márga" 
rétegcsoportra, megegyező dőléssel települt. Ke
mény, tömör, egyenetlen kagylós törésű, 5—20 
cm-es padvastagságú kőzet. Vékony, néhány milli
méteres repedéseit kalcit tölti ki. Helyenként sár
gásszürke, mállékony márgás részeket tar talmaz. 
Pontosan meg nem határozható szintben a márgá-
val határos alsó részen száradási repedéseket ta r 
talmazó életnyomos mészmárga található. Az itt 
mintegy 5 méter vastagságú szürke mészkő a város 
több pontjáról előkerült ősmaradványai alapján a 
Trychyceras austriacum MOJS. szint kezdőtagjá
nak felel meg. Vékonycsiszolatában Foraminifera, 

mérgei; südlicher Aufschluss des Vasas-Sportplatzes (etwa 
8fache Vergrösserung) 
8. Bild eines Dünnschliffes vom organogenen klastischen 
Kalkmergel mit einer beträchtlichen Menge vom feinkörnigen 
Sedimentmaterial; Südlicher Aufschluss des Vasas-Sportplatzes 
(etwa 15fache Vergrösserung) 
9. Bild eines Dünnschliffes vom organogenen klastischen 
Kalkmergel mit einer geringen Menge von feinkörnigem 
Sedimentmaterial; südlicher Aufschluss des Vasas Sportplatzes 
(etwa lofache Vergrösserung) 
10. Tetrataxis sp. im Dünnschliff des organogenen klastischen 
Kalkmergels; Südlicher Aufschluss des Vasas Sportplatzes 
(etwa lOOfache Vergrösserung) 
11. Zigarrenförmiger Schnitt eines Echinoiden-Stachels mit 
Foraminiferen und Holothuroiden Querschnitten im Dünn
schliff des organogenen klastischen Kalkmergels; südlicher 
Aufschluss des Vasas Sportplatzes (etwa 80fache Vergrösse
rung) 

1. Cornuspira carinata COSTA; 
the Kopácsi-út exposure (approx. x57) 
2. Lenticulina (Vaginulinopsis) proctata (BORNEMANN) 
the Kopácsi-út exposure (approx. x40) 
3. Rhizammina sp. ; 
the Kopácsi-út exposure (approx. x45) 
4. Community comprising Foraminifera, Holothuroidea, 
Ostracoda sepcies; 
the Kopácsi-út exposure (approx. хЗО) 
5. Thin section of lime marl which suffered subsequent flexure 
with sections of Halobia sp. ; 
the Kopácsi-út exposure (approx. x6) 
6. Thin-shelved main dolomite at Nor; Völgyikutárok 
7. Thin section of lime marl with Posidonomy; 
Vasas sportsground, southern exposure (approx. x8) 
8. Thin section of lime marl with organogenic debris conta
ining a significant amount of fine-grained deposit; Vasas 
sportsground, southern exposure (approx. xl5) 
9. Thin section of lime marl with organogenic debris conta
ining a small amount of fine-grained deposit; Vasas sports
ground, southern exposure (approx. xlO) 
10. Tetrataxis sp. in the thin section of lime marl with organo
genic debris; Vasas sportsground, southern exposure (approx. 
xlOO) 
11. Cigar-shaped section of an Echinoidea spine with Fora
minifera and Holothproidea sections in the thin section of 
lime marl with organogenic debris; Vasas sportsground, 
southern exposure (approx. x80) 
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Halobia és Ostracoda metszetek mutatkoznak. A 
mészkövet fedő rétegcsoport, az úgynevezett „bra-
chiopodás konglomerátum" a feltárásban a mész
kővel tektonikusán érintkezik. A konglomerátum 
azonos a fekvőjében levő mészkő anyagával. Kötő
anyaga szürkéssárga, kemény mészmárga. A kötő
anyagból előkerült vastag héjú kagylók és Echinoi-
dea tüsketöredékek a képződmény litorális voltát 
igazolják. A 315/26 dőlésű konglomerátum várható 
fedőjében attól egészen eltérő 50/41 dőléssel tele
pült márga és mészkő, valamint tűzkőgumós mész
kőréteget találunk. Az igen jellegzetes, tűzkőgumós 
limonitos mészkövet a Kopácsi úti feltárásban ere
deti településben lá that tuk. Itteni előfordulása a 
bonyolult tektonikával hozható kapcsolatba. Meg
említem, hogy az Űj telep centrális részén, a Felsza
badulás útja (3. sz. észlelési hely) és a Vasas-sport
pálya (4. sz. észlelési hely) közötti területen a kö
zelmúltban feltárt, folyamatosnak tűnő rétegsor a 
Vasas-sportpálya déli rézsűjében igen jellegzetes 
mészkőgumós rétegcsoporttal végződik, melynek itt, 
az útbevágás környékén várható kibúvása nem fi
gyelhető meg. Ez a tény a sportpálya és az útbevá
gás környékének tektonikus elhatároltságára utal. 
A terület harmadik földtani problémáját a brachio-
podás konglomerátum felett elhelyezkedő, mind
össze 0,5 m2 területű, bizonytalan korú és településű 
dolomitkibúvás jelenti. LACZKÔ D. VI. sz. földtani 
szelvényében ezt a dolomitot „dolomitnyelv" néven 
szerepeltette. 

3. F e l s z a d u l á s ú t j a — V a s a s - s p o r t 
p á l y a k ö z ö t t i t e r ü l e t : Délen közvetlenül 
a „veszprémi törés" határolja. Itt említem meg, 
hogy a szomszédos Völgyikútárok déli részén a tö
réstől délre elhelyezkedő, általános eltérjedésű, fau
nával is igazolt nóri korú fődolomit mintegy 25 mé
ter összvastagságban, feltárásban volt vizsgálható. 
A „veszprémi törés" menti dolomit rétegződést még 
az árok feltölése előtt fényképen rögzítettem. (I. 
tábla, 6. sz. ábra.) A törés mentén a nóri fődolomit a 
brachiopodás konglomerátum fekvő rétegcsoport
jával érintkezik. Erre a konglomerátum, majd a 
„felső-halobiás márga" rétegcsoportnak megfelelő 
vékony mészkő közbetelepüléses márgaösszlet tele
pült. LACZKÓ D. Csőszdombbal kapcsolatos írásá
ban (6) mindössze annyit találunk, hogy ott a b ra 
chiopodás konglomerátum és a rátelepült szürke 
márgás mészkő, valamint laza homokos márga ész-

3. A Vasas sportpályánál feltárt mészmárgaösszlet földtani 
szelvénye 

3. Geologisches Profil des Kalkmergel — Aufschlusses am 
Vasas-Sportplatz 

3. The geological profile of calcareous marl exposed 
at the Vasas Sports ground 

lelhető. Vázlatos leírásából kitűnik, hogy a feltárá
sok hiánya miat t a települési viszonyokat sem tud ta 
tisztázni. Jó feltárást ma sem találunk és csak a 
legutóbbi épületalapozási munkák segítettek a már 
gaösszlet jelenlétének felismeréséhez. A zöldes
szürke márgából ősmaradványokat nem sikerült 
gyűjteni. A rétegdőlés alapján számított kb 100 m-es 
szakaszon mindössze annyi állapítható meg, hogy 
nem azonos az „alsó-halobiás márgá"-\al. 

A Felszabadulás útja mellett, a Margit- templom
nál és az Erdész utcában az előző márgaösszlet köz
vetlen fedőjébe települt rétegcsoportot már a kar 
bonátos üledékanyag túlsúlya jellemzi. A Margit
templom mellett 35 méter vastagságú, uralkodóan 
mészmárgából és mészkőből álló képződményeket 
találunk, melyben (alulról) 10—20 méter között 
márgás mészkőbreccsa, 30—35 méter között pedig 
márga közbetelepülés mutatkozik. Az általános ré
tegdőlés 330/29. Mindössze néhány Brachiopoda és 
Crinoidea sp. töredék kerül t elő. A mészmárga he
lyenként organogén törmelékes mikrofáciest kép
visel. Erre a karbonátos sorozatra ismét pelites üle
dék, a 20 m vastagságú posidonomyás mészmárga 
következik. 

4. Vasas- s portpálya D-i feltárása: A 
3. sz. újabb észlelési helynél már említett posidono
myás mészmárgával kezdődő mintegy 12 méter vas-
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tagságú rétegcsoport figyelhető itt meg. Részletes 
vizsgálatával még nem foglalkoztak. BÖCKH JÁ
NOS (1; 128. old.) a sportpálya (nála a „Táborállás 
lejtője" néven szerepel) nyugat i előterében elmál
lott márgát és sárga mészkövet észlelt. LACZKÓ 
DEZSŐ (6) a mai sportpálya helyéről apró mészgö-
böcskékből és fosszilia törmelékből álló meszes pa
lákat és márgás mészkőpadokat írt le. A pontos ré 
tegsorrendet és a rétegek vastagsági adatai t nem 
közölte, földtani térképén ezeket a rétegeket a fel-
sőraibli szintbe tartozónak ábrázolta. 

A feltárt képződmények földtani szelvényét a 3. 
sz. ábrán láthatjuk. A rétegcsoport kezdőtagja a 
szürkéssárga, vékonyréteges posidonomyás mész-
márga. Rétegei helyenként kismérvű utólagos ha j 
lítást szenvedtek. A típusos mészmárga rétegek kö
zé több vékony márga és mészkő közbetelepülés 
iktatódik, melyek összvastagsága a mészmárgához 
viszonyítva alárendelt. Az ősmaradványok közül a 
Posidonomyák tömeges előfordulása jellemző, de 
említésre érdemes a Phyllopodák jelenléte is. A 
mészmárga vékonycsiszolatban (I. tábla, 7. ábra). 

A vizsgált 12 méter vastagságú üledékcsoporton 
belül három fő fáciestípus különíthető el: 

1. Sekélytengeri mészmárga fácies: Ide tartozik 
az 1. és 2. réteg. Az üledék összvastagsága 8 méter. 
A lerakódott üledékanyag pelit. Ennek megfelelően 
az egykori tengerfenék laza aljzatú volt. Az ősma
radványok zöme vékony héjú kagyló, amelyek a 
sekélytengeri viszonyokon belül a hullámveréses 
partközeli övben való képződést egyértelműen ki
zárják. A mészmárga valószínűleg nyílt-sekély ten
geri fáciest képvisel. 

2. Organogén törmelékes mészmárga fácies: Ide 
tartozik a 3, 4, 5, és 6. réteg, összvastagságuk 3 mé
ter. A pelites üledékanyag mellett helyenként a 
mész-ooid képződés jut túlsúlyra. így a vastag héjú 
kagylók (Gonodus, Mysidioptera, Pecten) életlehe
tőségeit biztosító aljzat viszony ok alakultak ki. Ezek 
a szilárd, vastag vázzal rendelkező kagylók a szub-
litorális sekélytengeri övben éltek. A rétegekben 
nagy számmal található algák, hydrozoák és koral-
lok a mai viszonyok között a trópusi sekélytenger
ben (Karib-tenger térségében, a Bahama pad terü
lete) élnek; ezt a mai üledékképződést szintén a 
mészhomok-képződés jellemzi. Az organogén tör
melékes mészmárga tehát meleg, trópusi tengerben, 
az algák optimális életkörülményeinek megfelelő 
(Corallinacea-öv, max. 27 m mélység) fáciesben 
képződött. 

3. Mészkő fácies: Ide tartozik a 7. réteg, amely 11 
méter mérhető vastagságú. A pelites üledékek fo
kozatos kiszorulásával a karbonátos üledékképződés 
jut túlsúlyra. A vastag héjú kagylók eltűnése a hul
lámveréses övnél nyugodtabb vízben képződött fá-
ciesre utal, amely az algák, hydrozoák, korallok, 
Echinodermaták számára továbbra is kedvező élet

lehetőségeket biztosított. A három fő fáciestípus 
vizsgálatából az egykori tenger fokozatos elseké-
lyesedésére lehet következtetni. Ezek szerint a f á-
ciesek között mindössze néhány méteres mélység
különbséget tételezhetünk fel. 

II. Szalay-domb — Táborállás 

Ez a területrész az Újtelep északi folytatásában, 
a Séd-patak aranyosvölgyi szakaszának jobb oldalán 
található. A LACZKÓ D. VI. sz. földtani szelvényén 
is lá tható módon, a brachiopodás konglomerátum
tól a fődolomitig terjedő karni rétegcsoport talál
ható itt. Sajnos, az egykori feltárások legnagyobb 
része ma már nem hozzáférhető, mivel a dombol
dal jó részét növényzet fedi, ezenkívül a kisebb kő
fejtések során a kőzetanyag meglehetősen összeke
veredett. A Szalay-domb egyetlen valamirevaló 
feltárása a Vágóhíddal szemközti kőfejtő. 

5. V á g ó h í d m e l l e t t i k ő f e j t ő : A feltárt 
rétegcsoport a VI. sz. földtani szelvény alapján a 
két nuculás márga közötti „korall-mész" kifejlődé
sével azonosítható. Alsó része szürke, hullámos ré -
teglapú, 4 méter vastag vékonyréteges mészkő. A 
réteglapok között alulról 1,5 m-nél 10—15 cm vas 
tag bentonitot találunk, melyet az eddigi szakiroda
lom nem említ. A bentonit diffraktogramja nagyon 
hasonlít a Balaton-felvidéki buchensteini diabáztu-
fákból készített Rtg-felvételekhez. A mészkő felső 
rétegei helyenként 10 cm-et is meghaladó tűzkőgu 
mókát tar ta lmaznak. Ebből a túzkőgumós mészkőből 
ORAVECZ J. (8) négykarú tengeri csillagot ismer
tetett . A mészkő vékonycsiszolatában Foraminife-
rák, a kovagumók oldási maradékában szivacstűk 
jelenléte állapítható meg. A feltárás rétegei erős 
tektonikai igénybevételt szenvedtek. 

6. A r a n y o s v ö l g y i k ő b á n y á k : A Tábor
állás néven ismert területen az újabban (17) fauná
val is igazolt felsőkarni korú fődolomitot két jó fel
tárásban vizsgálhatjuk. A délebbre fekvő úgyneve
zett kis kőbányában a túlnyomórészt barnáslila, tö
mör, cukorszövetű dolomit 25 méter vastagságot ér 
el. Fel tűnően egyöntetű rétegeiből csupán egy fi
noman sávozott dolomittípus különül el. Az ősma
radványok közül a Megalodus triqueter pannonicus 
FRECH tömegesen jelentkezik, de szórványos meg
jelenésben egyéb faunaelemet (Nucula sp., Léda sp.) 
is találunk. A Megalodus faunáról megállapítható, 
hogy a rétegsorban felfelé egyre nagyobb mére tű 
alakokat tar talmaz. A felső 1 méter vastag dolomit
padban már 7 cm-es átlagos nagyságú példányok 
vannak. Az eddig előkerült legnagyobb egyed 15 
cm-nek bizonyult. A kőzetanyag előzetes vékonycsi-
szolati vizsgálata alapján számos egymástól jól el
különíthető, igen jellegzetes dolomittípus jelenlété
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ről számolhatunk be. Az északi úgynevezett nagy 
kőbányában a dolomitot csapásirányban 200 m-es 
szakaszon tá r ták fel. A tömeges Megalodus előfor
dulással jellemzett padon kívül, melyet már 
LACZKÓ D. is ismertetett , főleg csak lencsés elő
fordulásokat találunk. Az újabb megfigyelések so
rán féregjáratokat tar ta lmazó dolomittípust észlel
tem és sikerült megtalálni egy a kis kőbányában is 
fellépő, a szintézist nagyban elősegítő, finoman sá-
vozott dolomitváltozatot is. 

III. Cserhát 

Északi ha tá ra a buhimvölgyi törés, nyugatról a 
Várheggyel szomszédos. Délen a veszprémi törésig 
terjed, keleten a Völgyikútárok választja el, az ú j 
telepi városrésztől. A területen földtani szempont
ból a Cserhát a legrosszabb feltártságú. Az igen 
sűrű beépítettség mia t t szálban álló karni rétegek 
csak néhány helyen nyomozhatok. 

7. C s a p l á r J. ú t k ö r n y é k e : Mivel ezen 
a részen már több éve nagyarányú épületalapozási 
m u n k á k folynak, a lkalmam nyílt a rétegek újra-
vizsgálatára. A feltárások az „alsó-halobiás márga" 
rétegcsoport alsó részének (úgynevezett „a" szint) 
LACZKÓ-féle lelőhelyeit (Árva u., Thököly u.) is 
érintet ték. Ez a rétegcsoport a korábbi megállapí
tás szerint barnássárga, kissé homokos márga és a 
veszprémi karni képződmények legidősebb márga-
fáciesét képviseli. Megemlítem, hogy LACZKÓ D. 
a város nyugati részéről ennek a márgának hete-
ropikus fáciesét, a szintén cassiani jellegű fauna
elemeket tar ta lmazó alsókarni dolomitot is leírta. 
Jelen megfigyelések ismertetésénél, mivel a dolo
mittal kapcsolatban újabb megfigyeléseket nem 
tettem, ezzel a dolomittal nem is foglalkozom. A 
cserháti „alsó-halobiás márga" rétegcsoportban 
LACZKÓ D. azt is megfigyelte, hogy a márga más 
anyagú közbetelepüléseket nem tartalmaz. A leg
utóbbi feltárások ismeretében ez a megállapítás ki
egészítésre szorul. A rétegcsoport jelenleg ismert 
legidősebb képződménye 1,2 méter mérhető vas
tagságú 320/26 dőlésű sárgásbarna autigén mészkő-
breccsa. Kissé márgás a lapanyagában 0, 1—4 cm-es 
alig koptatot t mészkő-darabokat találunk. Ez a 
szürkésbarna-barna, kagylóstörésű mészkő helyen
ként a fedő márgában is előfordul. A mészkőbreccsa 
vékonycsiszolatában kagyló (valószínűleg Halobia 
sp.) és Foraminifera metszetek ismerhetők fel. A 
fedő „alsó-halobiás márga" rétegcsoport gyürede-
zett, utólagos hajlítást szenvedett rétegeinek rend
ellenes települése a talajmechanikai fúrások alap
ján a közeli veszprémi töréssel hozható kapcsolatba. 
Ezek a fúrások a márga rétegcsoport alatti 6—10 
méter mélységben nóri fődolomitba jutot tak. 

8. V ö l g y i k ú t á r o k é s G i r i c s e s - d o m b . 

A Völgyikútárok Cserháthoz tartozó része már 
LACZKÓ D. munkássága idején is törmelékkel fel
töltött terület volt. Csupán a Völgyikút forrása ál
tal táplált pa tak mentén ta lá lunk helyenként márga 
kibúvásokat. Maga a forrás az „alsó-halobiás" 
márga" rétegcsoport és a szürke, pados mészkő ha
tárán bukkan a felszínre. Ezen a helyen a mészkő 
teljes (8,5 m) vastagságában van feltárva. Padjai az 
utólag hajlításos igénybevétel során kisebb dara
bokra törtek. 

Vékonycsiszolatában apró kagyló (Halobia sp.) 
metszetek figyelhetők meg. A szürke mészkőre a 
Cserhát ÉK-i részén az úgynevezett Giricses-dom-
bon a brachiopodás konglomerátum települt. Alsó 
része az eddigi leírásoknak (1, 6.) megfelelően in
kább breccsa autigén törmelékanyaga felfelé egyre 
koptatot tabbá és finomabb szemcséjűvé válik. Az 
alsó rész 20—30 cm-es mészkőtömbjeit felül 1—10 
cm-es mészkőkavicsok vált ják fel. A konglomerá
tum egyenetlen felszínű rétegei 30—40 cm vastag
ságot érnek el. Fedőjében megegyező (318/27) dő
lésű 60 cm vastag barnásszürke biogén mészkő ta
lálható. Ősmaradványai t csaknem kizárólag Gast
ropoda kőbelek (melyek közelebbről nem határoz-
rozhatók meg) és néhány Crinoidea maradvány ké
pezi. Erre a mészkőre világos-barnásszürke, ősma
radványokban szegény, tömött szövetű, vastagpados 
mészkő települt. Az ősmaradványok kioldott üre
gein kívül néhány Hydrozoa és korall-metszetet is
mer tem fel benne. A mészkő egyben a cserháti kép
ződmények legfiatalabb tagja, mivel várható fedő
rétegei a Giricses-domb Buhimvölgyre néző oldalán 
lepusztultak. Fenti megfigyeléseket összegezve meg
állapíthatjuk, hogy a Cserhát területén a brachio
podás konglomerátum fekvőképződményei a meg
felelő újtelepi fáciessel azonos kifejlődésűek. Lé
nyeges különbséget a konglomerátum fedő réteg
csoportja mu ta t : az újtelepi „felsö-halobiás márga" 
heteropikus fáciese a cserháti, biogén jellegű 
mészkő. A Várhegy—Benedekhegy területén ugyan
ezt a szintet dolomit képviseli. 

IV. Várhegy—Benedekhegy 

A Cserháttól nyugatra levő, három oldalról töré
sekkel határolt , környezetéből sasbércszerűen ki
emelkedett dolomittömeg. A LACZKÓ D. által már 
megállapított alsó- és felsőraibli korú rétegcsopor
tok ma is élesen elkülöníthetők. 

V. Dózsaváros (Temetőhegy) 

A Séd és Buhimvölgytől északra, az Aranyos
völgytől nyugat ra elhelyezkedő városrész. 
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9. V i d á m p a r k k ö r n y é k e : A park Sallai 
úti főbejáratával szomszédos domboldalon a felső-
raibli korúnak ismert dolomitban max imum 5 cm 
vastagságú, autigén breccsás dolomitváltozatot ész
leltem. Vékonycsiszolatában oolitok és ősmaradvá
nyok (valószínűleg algák) mutatkoztak. 

10. K e r t e k a l j a : A Benedek-heggyel szom
szédos keleti domboldalon a Séd-völgyet átszelő 
csatornahálózat építésekor alsóraibii dolomitot t á r 
tak fel. A dolomit alsó 9,5 métere szürke, likacsos, 
helyenként üreges, igen rosszul rétegzett. 0,2 m é 
ternél vékony (5—10 cm) vörös agyag betelepülés 
jelentkezik, melynek iszapolási maradéka fauna
mentesnek bizonyult. A 3—4 m mély árok feltárá
sában megfigyelhető, hogy a dolomit a „felső-halo-
biás márgá"-val tektonikusán érintkezik. A domb
oldalon a Benedek-hegy területéről már ismertetet t 
felsőraibli korú, jól rétegzett dolomit is megtalál
ható, a szomszédos benedekhegyi előforduláshoz vi
szonyítva mintegy 20 méterre l mélyebben. 

11. J u t á s i l e g e l ő : A Dózsaváros északi foly
tatásában, az aranyosvölgyi kőbányákkal szemközti 
kopár dombvidék. Területén felsőkarni megalodu
szos dolomit található. Legalsó része a Pecten incog-
nitus, Ostrea montis caprilis és Pleuromya tricari-
nata a lakokkal jellemzett, a Cornucardia hornigi 
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szintbe tartozó márgára megegyező 320/15° dőlés
sel települt szürke, vékonyréteges, makrofaunamen-
Les képződmény. A Jutás i legelő területén az utóbbi 
években létesült feltárásokban négy megaloduszos 
szint jelenléte állapítható meg. Ez a négy szint az 
átlagos 15° dőléssel számítva közel 100 méter ré teg
vastagságot jelent : alulról nézve a megaloduszos 
rétegek 18, 50, 73 és 95 méterben jelentkeznek. 
A faunát a Megalodus triqueter pannonicus, Mega-
lodus cf. triqueter, Megalodus laczkói és Worthenia 
sp. előfordulása jellemzi. A felső 4. sz. rétegben a 
Megalodusok, az alsóbb ré tegek 2 cm-es nagyságú 
példányaival szemben, helyenként a 4 cm-t is elérik. 
A területen a biztosan karn i emeletbe tartozó do
lomit vastagsága több mint 100 méter. A Jutás i le 
gelő északi részén levő seredombi kőbányában a 
fentiekben említett megaloduszos dolomit fedőjét 
tá r ták fel. A több mint 100 m vastag dolomitössz-
letben, melynek jó része porló dolomit, egyetlen ős
maradványt sem talál tam. Részben emiatt , részben 
pedig a további fedőképződmények igen rossz fel-
tár tsága folytán az egyébként biztosan karn i eme
letbe tar tozó dolomit összvastagsága nem állapít
ható meg. A seredombi kőbánya területén új ered
ménynek számít a helyenként pseudobreccsás szö
vetű dolomittípus felismerése. 
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NEUERE PALAONTOLOGISCHE UND GEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN ÜBER DIE 
SCHICHTREIHE DER KARNISCHEN BILDUNGEN BEI VESZPRÉM 

Die Untersuchung der Aufschlüsse der letzten Jahre 
lieferte betreffs der Kenntnis der karnischen Bildun
gen von Veszprém mehrere neue Ergebnisse. Inner
halb des Protrachyceras aon-Horizontes wurde von uns 
eine autigene Brekzie erkannt, aie auf eine Ingression 
hinweist. Der obere Teil des Horizontes lieferte ein sehr 
reiches Material von Foraminiferiden, Holothurioiden 
und Ostracoden. In derselben Schichtgruppe konnte 
ein Kalkmergel mit Trockenrissen erkannt werden, der 
auf ein trockenes Klima und eine Emersion hinweist. 
Im Hangenden des brachiopoden-führenden Konglo
merats, das eine neue Ingressionsperiode vertritt, lassen 
sich Merkmale beobachten, die dieselben klimatischen 
Charakterzüge anzeigen. Der Bentonit, der in die 
Schichtgruppe des feuersteinknollenführenden Kalk
steins am Szalay—Hügel eingelagert ist, lässt einen 
wahrscheinlich auch während des Karns tätigen Vul-

The investigations of recent exposures have much 
furthered the knowledge of the karn formations at 
Veszprém. Within the Protrachycerasaon stage an auto
genic brecca indicating ingression has been revealed. 
From the upper level of the stage a very rich selection 
of Foraminifera, Holothuroidea and Ostracoda has 
come to the suface. In this stratum group dry-fissured 
calcareous marl was found indicating a warm and dry 
climate and, of course, a rise above the water level. 
Very similar features were disclosed by the brachio-
tum group comprising limestone with flint nodules is 
podic conglomerate roof representing a recent ingres
sion phase. The presence of bentonité in the karn stra-
very likely indicative of volcanic activity. During the 

kanismus annehmen. Der im Cornucardia /гогпгдг-Hori-
zont stellenweise auftretende Kalkmergel mit Kalk
steinknollen und Hydrozoen konnte anlässlich des Auf
schlusses des Vasas-Sportplatzes in einem neuen Vor
kommen erkannt werden. Vom Gebiet der Weide von 
Jutas sind mehrere neue fossilienführende Schielten 
des Megalodus triqueter parmonicus-Horizontes bekannt 
geworden. 

Die karnische Schichtenserie von Veszprém scheint 
auf Grund dieser neueren Beobachtungen noch mannig
faltiger ausgebildet zu sein, als das bis jetzt angenom
men wurde. Wir hoffen, dass im Laufe der grossarti
gen Aufschlussarbeiten, die in der Stadt unternommen 
werden, eine ausführliche neue kritische Untersuchung 
der karnischen Schichtreihe, eine Ergänzung und eine 
Synthese unserer Kenntnisse erfolgen kann. 

Péter Badinszky 

exposure of the Vasas Sports-ground a new occurrence 
of the calcareous marl with limestone—nodule—hydro-
zoa has been established in the Cornucardia hornigi 
stage. Several new fossil layers of the Megalodus tri
queter pannonicus stage have become known from the 
area of the Jutas meadow. 

Apparently, the karn stratum group at Veszprém is 
composed of more layers than has been thought so far. 
It is hoped that during the extensive exposure carried 
out in the town, the karn stratum will be more com
pletely known which would finally contribute to the 
assessment of the knowledge of this layer. 
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