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TRILOBITÁK A BÜKK HEGYSÉGBL.
Irta: Schréter Zoltán 1

r

A Kárpátok gyrjén belül eddigelé a Dobsina-vidéki fels karbon
képzdményekbl ismertünk Trilobitákat. Az els Trilobitát, a Griffithides
dobsinensis-t Illés V. írta le Dobsináról; késbb Frech felemlítette a

Griffithides cfr. minor Woodw. em. Frech fajt is. 1935-ben Rakusz az

említett fajokon kívül leírta még Dobsináról a Phillipsia aff. eichwaldi
FiscH.-t és új alakként a Griffithides rozlozsniki RAK.-t.

A mai Magyarország területérl eddig Trilobitákat nem ismertünk.

Az els Trilobiták hazánk mai területén a Bükk hegység fels-karbon és

permi képzdményeibl kerültek el, Nagyvisnyó határában.

Phillipsia eichwaldi Fischer

Philhpsia eichwaldi Möller V.: Ueber die Trilobiten dér Steinkohlen-
formation des Ural. Bulletin de la soc. impériale des Naturalistes de Mos-
cou. Part I., Törne XL., pag. 151, Tab. II., Fig. 3. 18§7.

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. május 5-én tartott szak-
ülésén.
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Phillipsia eichwaldi WoodwXrd H.: A Monograph of the British car-
boniferous Trilobites. The Palaeontographical Society. 1883—4.

Phillipsia eichwaldi Jarosz J.: Fauna des Kohlenkalkes in dér Umge-
bung von Krakau. I. Trilobiten. Bulletin d. Acad. se. de Cracovie II. pag.
372. Tab. XI., Fig 5. 1909.

Phillipsia eichwaldi Klebelsberg R.; Die maríné Fauna dér Ostrauer
Schichten. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt Wien. Bd. LXII., pag 515.,
Tab. XXIII., Fig. 13., 1912.

Phillipsia aff eichwaldi Rakusz Gy.: Dobsinai és nagyvisnyói fels-
karbon kövületek. Die oberkarbonischen Fossilien von Dobsina und
Nagyvisnyó. Geologica Hungarica. Series Paleontologica. T. 8. pag. 123.,
Tab. VI., Fig. 27. 1935.

1. ábra.

A Bükk hegység fels-karbon rétegeibl, márgágából és agyagpaláböl,
majdnem kizárólag farki pajzsok, pygidiumok kerültek el. Az agyag-
palából származók köbelek és lenyomatok alakjában maradtak vissza,

ezek is leginkább töredékesen. A páncélnak csak néhány példányon maradt
meg csekély részlete. A margából származó pygidiumok páncélja elég jó

megtartású és ezeken a faji jellegek jól felismerhetk.
Valószín, hogy valamennyi pygidium egy fajhoz, a Phillipsia eich-

waldi FiscH.-hez tartozik. Az agyagpalából elkerült ugyan egv eléggé

teljesnek látszó példány is, de a gyrt agyagpalában oly roSsz és defor-

mált állapotú, hogy nem szabadítható ki és nem tanulmányozható. Ezen-
kívül elkerült az agyagpalából még két fejpajzstöredék is, amelyek szin-

tén a Ph. eichwaldihoz tartozhatnak.
A márgából származó legjobb pygidium példány (1. ábra) elég

jól megmaradt farki páncélrész, pygidium: hátsó körvonala majdnem
félköralakú, széles kerülékszer, a tengely végzdésénél kissé hegyesed.
Hossza a tengely mentén 8'80 mm és legnagyobb szélessége az elüls ré-

szén 1 1*3 mm. Tehát szélesebb, mint a Woodvard által ábrázolt példá-



nyok s így alak dolgában közeledik a laticaudata Woodw, fajhoz. A ten-

gely 16 összentt szelvénybl áll, amelyeket elég mély befzdések vá-
lasztanak el egymástól. Az egyes szelvényeket egy-egy sor apró szemcse
díszíti; ezek a szemcsék a tengely hátsó^ keskenyebb gyrin jobban
szembetnnek, mint az elülskön. A szemcsék kisebbek és nagyobb
számúak, mint a típuson láthatjuk.

A tengelyt két oldalán eléggé bemélyed árkok választják el a

gyengén domborodó oldali karélyoktól, amelyeken 10-10 jól kiemelked
borda húzódik végig. A bordák szabad szemmel simáknak látszanak, de
nagyítóval és megfelel világítás mellett nézve, igen finom szemcsézett-

ség mutatkozik rajtuk. Az oldalkarélyok a szélek felé elég széles szegélyi

térségbe, peremszegélybe mennek át, amelyek simák.

2. ábra.

A márgából származó bükkheg.ységi pygidium, körvonal dolgában
legjobban hasonlít Schuiwacher var. alsatica-jához. 1 Különbözik azonban
tle: elször a tengely (rhachis) szelvényeinek számában, 'mert míg a bükk-
hegységi alakon a típus 16 szelvényét számolhatjuk meg, addig az elszá-
szi varietás téngely-szelvényeinek száma csak 14-15; másodszor, míg a

bükkhegységi alak oldalkarélyainak bordáin csak igen finom, nagyítóval
látható szemcsézettség mutakozik, addig az elszászi varietás tengelyén és

az oldalkarélyok bo.rdáin erteljes granuláció látható. Bár a márgából
származó bükkhegységi pygidium a típusénál jóval szélesebb — de mivel
egyéb jellegekben a típussal megegyezik — nem tartom indokoltnak,
hogy azt a törzsalaktól különválasszam.

Az agyagpalából elkerült példányok, kbelek és lenyomatok; a pán-
célrészek csak igen ritkán maradtak meg. A pygidiumok többnyire hosszú-
kásabbak a márgából elkerültöknél és jobban megközelítik a típust kör-
vonal dolgában. A 2. ábrán feltüntetett példány hossza a tengely
mentén mérve 12 mm, szélessége 14’4 mm. A 3. ábrán feltüntetett

példány hossza 8'0 mm, szélessége 10'0 mm. Az agyagpalából elkerült
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pygidiumoknak a tengelye szintén 16 szelvénybl áll s az oldali karélyok
is 10—10 bordát viselnek. A tengely többnyire letört, a megmaradtak kö-
zül azonban némelyik szelvényeinek hátsó részein elég iól láthatjuk a
jellemz szemcséket is. A szegélytérsége, vagy peremszegélye elég széles,
A kbelek és lenyomatok peremszegélyein a széllel párhuzamosan haladó
vonalkázás mutatkozik.

Elkerült az agyagpalából még egy feipajzstöredék bels lenyomata
is, amelyben a jobboldali mozgó, vagy szabad félarc (bewegliche Wange.
free cheek, guance mobile), a hozzátartozó szem lenyomata, továbbá a
hosszú arei tüske látszik. Ez is eléggé megfelel a fajleírásnak és ábrá-
zolásnak.

3. ábra.
'

A Phillipsia eichwaldi Fisch. Európa karbon képzdményeiben meg-
lehetsen elterjedt faj, mint az irodalmi adatok mutatják, meglehetsen
változékony is. Ha Woodvard leírását és ábráit fogadjuk el típusnak
(Fischer eredeti értekezése Magyarországon nincs meg), úgy azt látjuk,
hogy se a Möller által, se a Jarosz által ábrázolt alakok nem feleinek

meg teljesen amazoknak, úgyhogy teljesen indokolt volt több varietás
(vai. alsatica Schum., var. hassaica Park .)

2 felállítása. Rakusz felemlíti

(i. m. pag. 123.), hogy Lebedew felállította még a var. doni Leb. és a var.

stylae Leb. változatokat is. Sajnos, Lebedew munkái nincsenek meg Ma-
gyarországon és így a bükkhegységi példányokat az leírásaival össze-
vetni nem tudom. Schwarzbach is elkülönítette egy varietását, amelyet
var. a névvel jelöl.

3

A fels-karbon Trilobita maradványok részben a nagyvisnyói vasúti

állomástól KÉK-re. kb. 1300 m-re lév els vasúti bevágásból — ahonnét
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a Vadász által gyjtött és Rakusz által leírt brachiopoda és kagylófauna

is származik — ,
részben ettl a lelhelytl DK-re, kb. 300 m-re, a Bán-

völgy jobboldalán lév kis feltárásból valók. Ezek a rétegek Rakusz meg-
állapítása szerint a fels-karbon alsó részébe, az alsó stephanien-be tar-

toznak. A két lelhelyen kétségtelenül ugyanazok a rétegek szerepelnek.

Elkerült 25 darab pygidium, vagy pygidium töredék, egy fejpajzsle-

nyomat töredék, egy mozgó félarc-lenyomat és egy rossz megtartású
eiéggé egész példány az agyagpalából, egy ép a márgából. Egy pygidiu-

mot, amelynek úgy a kbele, mint a lenyomata megmaradt s a márgából
származik, nem tudom biztosan azonosítani a szóbanforgó fajjal. A Trilo-

bita-maradványokat Legányi Ferenc gyjtötte.

Phillipsia (Pseudophlipsia) hunqarica n. sp.

A Bükkhegység permi, Lyttonia nobilis-t tartalmazó fekete mész-
kövébl4 több Trilobita-maradvány került el, amelyek a Phillipsia ne-
men belül a Pseudophillipsia Gemm. alnembe tartoznak; ennek az alnem-
nek a jellegeit szembetnen magukon viselik.

Az új faj leírását a következkben adom:

A fejpajzsnak >a kbele van meg, amelyen részben a fejpáncél

maradványai is láthatók. Glabellája körteszer, eléggé domborodó,
a homloki részen kiszélesed. A kbél homloki részének két oldalán
kis befúzdések látszanak, A glabellát két oldalán ferdén hátra-

felé haladó árkok határolják, amelyek a hátsó barázdában, vagy árokban
futnak össze. A glabella fels, középs részén háromszög alakú sima tér-

ség terül el, amelyet a glabella hátsó részének mindkét oldalán három-
három kis tüskeszer dudor határol. A hátsó karélyt a középvonalában
egy, és ettl jobbra és balra, a két oldalán egy-egy, az elbbiekhez ha-
sonló, de megnyúlt kis tüske díszíti. A tüskék mögött eléggé bemélyül a
nyaki árok, amelyen túl még az occipitális gyrt is látjuk. A fejpajzs
hossza 14'5 mm, szélessége 8'5 mm.

Elkerült még ugyanarról a lelhelyrl egy baloldali mozgó arci

rész (bewegliche Wange, free cheek) is, amely feltételezheten szin-

tén ehhez a fajhoz tartozik. Az arci pajzsrészlet gyengén dombo-
rodó, felületén rendkívül finom szemcsézet mutatkozik, amely csak na-
gyító alatt figyelhet meg. A széle mentén jól kifejldött sze^élyduzzanat
(Rah.dwulst) és e mögött eléggé bemélyül szegélybarázda húzódik.
A szem alól ferdén húzódik a jól bemélyül occipitális árok a hátsó arci

szöglethez. Az arci szöglettl a szegélyduzzanat hátrafelé közepes hosszú-
ságú szarvba, vagy tüskébe megy át. A seem elég nagy, sima, és ersen
kiemelked; gyrszer alapzaton nyugszik. Az arci rész hossza 9'8 mm,
szélessége a szem táján 7'0 mm, az arci szarv hossza kb. 6'4 mm. Bizony-
talannak tartom, hogy a szóbanforgó arcrészlet ehhez a fajhoz tartozik-e.

Mivel azonban csakis egy fajhoz tartozó pygidiumok kerültek el a két-
ségkívül hozzájuk tartozó fejpáncél kbelén kívül, ezt a maradványt is

idetartozónak vélhetjük. •

Thorax nem került el.

A farki pajzs (pyqidium) körvonala fordított csúcsív álakú.
(4. ábra.) A tengely az oldali karélyokhoz képest keskeny, ersen és

meredeken kiemelkedik az oldalak közül. A tengelyt két oldalán be-
mélyül barázdák határolják az oldali karélyok felé. A tengely oldalai
egyes példányokon kissé behomorodók; a tengely 27 összentt szelvény-
bl áll, az egyes szelvényeket bordaszer kiemelkedések jelzik a tengely
két oldalán, amelyeket rendkívül finom, csak nagyítóval látható szemcse-
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sor fed. Ezek a bordák a tengely két oldalán elször kissé ferdén elre
irányulnak, majd mieltt elérnék a háti barázdákat, könyökszeren
megtörnek és hátrafelé haladnak, éppen úgy, mint a Ps. elegans-nál.
A bordák a tengely keskeny gerincén egy-egy kis dudorban végzdnek,
tehát a tengelyt szelvényenkint két-két, egymáshoz közeles dudor dí-
szíti. Vagyis a tengely gerincén két dudorsor húzódik végig.

A farki paizs, pygidium oldalkarélyai a szélek felé elször vízszinte-

sen terülnek el, majd hirtelen, kb. 50—60°-os szöggel lefelé hallanak. Az
oldalkarélyokon 10—13 pár iól kiemelked, gyengén S alakúlag meghal-
lott borda húzódik végig s a bordákat kb. hasonló szélesség bordaközök
választják el egymástól. A bordákat is igen finom, csak nagyítóval lát-

4. ábra.

ható szemcsesor fedi. de ott, ahol a páncél lefelé hajlik, egy-epy nagyobb
dudor képzdött rajtuk. Egyes dudorok épek, de a végükön többnyire kis

bemélyedést észlelünk. Tehát a bordák megtörése mentén mindkét olda-

lon szabályosan haladó dudorsor húzódik végig.

Az oldalkarélyokat elég széles szegélytérség, peremszegély övezi,

amely kétoldalt az elüls rész felé elkeskenyedik. A szegélytérségen hát-

rafelé hajló igen finom csíkozás látható.

A megvizsgált példányok méretei:

Majdnem teljes példány hossza a tengely mentén 9'2 mm, legnagyobb
szél. ÍO'O mm. (4. ábra.)

Mészkdarabon lév példány hossza a tengely mentén 9'5 mm, leg-

nagyobb szél. 9'2 mm.
Hiányos példány hossza a tengely mentén 9‘5 mm.

Ha összehasonlítjuk az új fajt a már ismert fajokkal, úgy azt találjuk,

hogy azok közül legjobban a Ps. elegáns GEMM.-sal egyezik meg. De vi-

szont különbségeket is találunk közöttük, amik indokolják a különválasz-



tását. Gemmellaro5 faja mindenekeltt sokkal nagyobb; ennek méretei:

a fejpajzs hossza 19 mm, a pygidium hossza 24 mm és a legnagyobb szé-

lessége 27 mm. Tehát a szicíliai alak több, mint kétszeres nágyságú a
bükkhegységihez képest. Az elegáns glabellájának hátsó részét szabály-
talanul alakult, mellékdudorokkal is ellátott, nagy, csomószer kiemel-
kedések díszítik, az új faj glabellájának síma areáját viszont egyszer
kis tüskeszer kiemelkedések határolják.

Az elegáns és hungarica pygidiumának tengelye egyformán 27 szel-

vénybl áll. A pygidium oldalkarélyain a bordák száma az elegáns-on
15 pár, addig a hungarica-n csak 10—13 pár. A pygidium oldalainak bor-
dáit az elegáns-on szabálytanul fellép néhány dudor díszíti, addig az új
faj két oldalán a páncél meghajlása mentén a bordákon egv-egy elég jól

kifejldött dudorsor vonul. Meg kell itt jegyeznem, hogy Gortani6 leírása

szerint a Kami Alpokban elforduló Ps. elegáns oldalkarélyainak felülete

sima, csak igen apró granuláció van a bordákon. Viszont a III. tábla 37.

b. oldalnézet ábráján az oldalkarély meghajlása mentén dudorsor van
ábrázolva, valószínleg túlozva. Tehát ha ezt figyelembe vesszük, fajunk
jobban megegyezik a Kami Alpok alakjával, mint a szicíliaival. Végül
az elegáns pygidiumának szegélyöve sima, az új fajé finoman vonalkázott.

Toumansky 7 a Krim félszigetérl elkerült Trilobiták közt felemlíti a
Ps. elegáns Gemm., var. imbrischensis TouM.-t és a Ps. borissiaci Toum.-í;

utóbbiról megjegyzi, hogy hasonlít az elepans-hoz, a sumatrensis-hez és
az obtusicauda-hoz, tehát kétségkívül a bükkhegységi alakhoz is. Mivel
azonban Toumansky fajainak és varietásainak leírása és ábrázolása ed-

digelé — tudtommal — még nem jelent meg, az új fajt ezekkel össze-

hasonlítani nem tudom.

A P. sumatrensis Rom.8—9-hez szintén hasonlít az új faj. A Szumátra
sziget fels-karbon rétegeibl származó faj glabellájának dudorai azonban
szintén nagyobbak és szabálytalanabbak, pygidiumának tengelye csak 24
szelvénybl áll s az oldalkarélyok bordáinak száma 13.

Egyéb fajok: a P. kansuensis Lóczy 10 pygidiumának tengelye csak
15—18 szelvénybl áll, amelyeket 7—8 apró csomócska diszít. Az oldal-

karélyokon 10—11 borda húzódik végig. (Kína, Mandzsúria, Dél-Dalmá-
cia, Kami Alpok.)

A P. obtusicauda Kays .

11 pygidiumának tengelye 15 szelvénybl áll

s az oldali karélyokon 8 borda húzódik végig; felülete síma. (Kína, Lo-
Ping.)

A Ph. römeri Möller (L. i. m. pag. 160, Tab. II. Fig. 5—21.) pygidiumá-
nak tengelye 15 szelvénybl áll és oldalkarélyain 7 borda húzódik. Az
oldalkarélyok áthajlásánál a bordákon feltn nagy dudorok vannak,
amelyek egy-egy sorba rendezdtek. (Ural, Donec medence)

A P. n. sp. Simic, 1 - amelyet mint croatica SiMiC-t új fajnak kell te-

kintenünk; pydigiumának tengelyén a szelvények száma 12—17, az oldal-

karélyokon a bordák száma 8
1—9. Az orsógerincén végighúzódó két cso-

mósor jóval erteljesebb, mint azt a bükkhegységi fajnál látjuk; az oldal-

karélyok áthajlásánál, úgy mint a bükkhegységi alaknál, a bordákat
dudorok díszítik. (Horvátország.)

Gheyselinck Timor sziget permjébl leírja a Griffithides (Pseudo-
phillipsia) timorensis Gheys. új fajt.

13 Sajnos, ezzel se tudtam fajomat
összevetni, mert ez a doktori értekezés Magyarországon nincs meg. Ez
az értekezés azért is figyelemreméltó, mert a permi Trilobitákat újból
rendszerezi; egyebek között a Pseudophillipsia subgenust a Griffithides
nembe helyezi. Az értekezés ismeretének hiánya miatt ezen a téren a
szerzt nem követhetem.
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Licharew14
új fajként leírja még Oroszország permjébl a P. paffen-

holzi WEB.-t. Hasonló okból kifolyólag ezzel se tudom a bükkhegységbeli
alakot összehasonlítani.

A felsorolt fajok közül a Bükkhegység permi Trilobitája — mint
említettem — a P. elegáns GEMM.-hoz áll legközelebb, úgyhogy esetleg

e faj varietásának is tekinthetnk; a felsorolt különbségeket azonbart
elegendknek vélem arra, hogy azt új névvel illessük

Az új fajt Nagyvisnyó borsodmegyei község határában, a vasúti
állomástól Ék-re, a Putnok felé haladó vasúti vonal utolsó (v. 5-ik) be-
metszésében feltárt fekete lyttoniás mészkbl Legányi F. gyjtötte. El-
került egy fejpáncél töredékes példánya, egy fél szabad arc, három többé-
kevésbbé ép és egy hiányos pygidium, továbbá nyolc pygidium töredék.

Rétegtani szempontból is figyelmet érdemel a Pseudophillipsianak ez

az új elfordulása, mivel a bükkhegységi permi, Lyttonia nobilis- t tartal-

mazó mészköveket vonatkozásba hozza a szicíliai alsó permi sosio mész-
kövekkel, holott a bükkhegységi mészkövek, kifejldésük és állatviláguk

révén az indiai Salt Rangé középs productus-os mészkövével egyeznek
* meg. Ezt a szakemberek többsége (Noetling, Frech) a fels permbe

helyezi, míg az orosz geológusok (Tschernyschew) az oroszországi alsó-

permbe tartozó artinsk emelettel párhuzamosítják. Földrajzilag közelebb-
es területek közül a bükkhegységi fiatal palaeozói képzdmények a

jugoszláviai „Jadar fácies“-sel egyeznek meg.
Nem hagyhatom itt figyelmen kívül Toumansky megjegyzését sem,

aki a krimi alsó-permi képzdményekben a Trilobiták hirtelen új fejl-

désnek indulását ecseteli. A 477. oldalon a következket írja: „Alsó müs-
sen wir für das Permocarbon die Vertreter dér Gattungen und Untergat-
tungen Neogriffithides Toum., Paraphillipsia Toum., Permoproetus Toum.
(új krimi alnemek), PseudophiHipsia Gemm., Neoproteus Tesch, und Ani-

sopyge Girty als typische und leitende Formen anführen, die sich aus-

schliesslich im permocarbonischen (vagyis alsó-permi) Ablagerungen
voríinden.“

Römer fels-karbon korúnak vett P. sumatrensis faja valószínleg
szintén permi, miután Tan Sin Hók Padang környékén, ahonnét Römer
faja is való, a Lyttonia cfr. tenuis Waag. révén kimutatta a fiatalabb

permi rétegek jelenlétét.

1
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TRILOBITEN AUS DEM BÜKK-GEBIRGE.
von Dr. Zoltán Schréter.

1

Mit den Figuren 1—4.

Innerhalb des Karpathenkranzes waren Trilobiten bis jetzt nur aus
den Oberkarbonischen Bildungen dér Umgebung von Dobsina bekannt.
Das erste Exemplar dér Trilo-biten beschrieb V. Illés unter dem Namen '

Griffithides dobsinensis; Spáter erwáhnte F. Frech noch die Art. G. Cfr'.

mint- Woodw. em. Frech. lm Jahre 1935 beschrieb Gy. Rakusz ausser
den erwáhnten Arten auch eine Phillir>sia aff. eichwaldi Fisch. und als

eine neue Art Griffithides rozlozsniki Rak., ebenfalls aus dér Umgebung
von Dobsina. (S. die im ungarischen Text erwáhnte Arbeit von Rahusz,
in welcher auch die frühere Literatur zu finden ist.)

lm Gebiete des heutigen Ungarns waren Trilobiten bis jetzt nicnt
bekannt,. Die ersten Trilobiten im heutigen Gebiet Ungarns sind aus den
oberkarbonischen und pe*rmischen Bildungen des Bükk-Gebirges aus dér
Gemarkung dér Ortschaft Nagyvisnyó im Komitat Borsod zum Vor-
schein gekommen. Diese werden im folgenden beschrieben:

' Phlipsia eichwaldi Fisch.

Aus den oberkarbonischen Schichten des Bükk-Gebirges, teilweise
aus Tonschiefer, teilweise aus Mergel. sind fást ausschliesslich Schwanz-
schilde, Pygidien, zum Vorschein gekommen. Die Exemplare, die aus
dem Tonschiefer gesammelt wurden, sind als Steinkerne und Abdrücke

1 Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologischen Gesell-
schaft am 5. Mai 1948.
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erhalten geblieben, aber auch diese meistens nur als Bruchstücke. Von
dér Schale ist nur an manchen Exemplaren etwas noch vorhanden. Die
Schale des aus dem Mergel stammenden Pygidiums ist ziemlich gut
erhalten- geblieben und so sind an ihr die Artmerkmale genau zu
erkennen.

Wahrscheinlich vertreten sámtliche Pygidien dieselbe Art: Phillivsia
eichwaldi Fisch. Dér Tonschiefer lieferte zwar ein' Exemplar, das ziem-
lich vollkommen zu sein scheint, sein Erhaltungszustand ist aber im stark
gefalteten Tonschiefer so schlecht und deformiert, dass es gar nicht
herausprápariert werden konnte und so für eine genauere Untersuchung
unzugánglich war. Aus dem Tonschiefer kamen ausserdem noch die
Bruchstücke von zwei Kopfschilde zum Vorschein, die ebenfalls zu dér
Art P. eichwaldi gehören dürften.

Das aus dem Mergel gesammelte Pygidium (Abb. 1) kann ich im
folgenden beschreiben: Dér ziemlich gut erhaltene Schwanzschild besitzt

einen fást halbkreisförmigen Hinterrand. Seine Lángé betrágt entlang
dér Achse gemessen 8'80 mm und die grösste Breite im vorderen Teil

1P3 mm. Er ist alsó breiter als die von Woodward abgebildeten Exem-
plare, sodass er sich vöm Geschitspunkte seiner Gestalt aus dér Art
íaticaudata Woodw. náhert. Die Achse besteht aus 16 zusammengewach-
senen Segmenten, die durch ziemlich tiefe Einschnürungen voneinander
getrennt werden. Die einzelnen Segmente werden von ie einer Reihe
Höcker géziért. Die Höcker sind kleiner und treten in einer etwas grös-

seren Anzahl als beim Typus auf. Sie sind am den hinteren engen Seg-
menten dér Achse deutlicher zu sehen als auf den vorderen.

Die Achse wird an ihren beiden Seiten durch ziemlich tiefe Dorsal-

furchen von den schwach gewölbten Seitenlappen getrennt, an denen ie

10 deutlich entwickelte Rippen ablaufen. Mit freiem Auge betrachtet

erscheinen die Rippen glatt, unter dér Lupe und bei entsprechender
Beleuchtung zeigt sich aber eine sehr feine Granulation. Die Seiten-

lappen gehen gégén die Ránder in das ziemlich breite Saumband über.

Das Saumband ist glatt.

Seinem Umriss nach entspricht das aus dem Mergel beschriebene
Pygidium des Bükk-Gebirges dér Varietát von Schumacher var.

alsatica (1). Es unterscheidet sich aber von ihr erstens in dér Anzahl
dér Segmente dér Achse, denn wáhrend bei dér Form aus dem Bükk-
Gebirge die 16 Segmente des Typus entwickelt sind, betrágt die Anzahl
dér Achsensegmente bei Mer Elsásser Varietát nur 14—15 und zweitens

zeigen die Rippen dér Seitenlappen von dér Form aus dem Bükk-Gebirge
nur eine sehr feine, nur unter dér Lupe sichtbare Granulation, dagegen
aber ist an dér Achse und an den Rippen dér Seitenlappen von dér

Elsásser Varietát eine recht kráftig entwickelte Granulation vorhanden.

Das Pygidium aus dem Mergel des Bükk-Gebirges ist zwar breiter als

das des Typus, aber da es in seinen sonstigen Merkmalen mit dem Typus
übereinstimmt, habé ich es von dér Stammform nicht abgesondert.

Über die Exemplare, die aus dem Tonschiefer gesammelt wurden,

kann ich folgendes berichten. Sie sind in Form von Steinkernen und
Abdrücken vorhanden, Schalenpartien sind nur sehr seiten erhalten

geblieben. Die Pygidien sind meistens lánglicher als die aus dem Mergel

und so náhern sie sich vöm Gesichtspunkte des Umrisses aus mehr dem
Typus. Die Lángé des in Figur 2. abgebildeten Exemplares betrágt ent-

lang dér Achse 12 mm, seine Breite 14-4 mm. Die Lángé des in Figur

3. abgebideten Exemplars betrágt 8'0 mm und die Breite 10'0 mm. Auch

die Achsen dér aus dem Tonschiefer gesammelten Pygidien bestehen aus

16 Segmenten und die Seitenlappen tragen ebenfalls ie 10 Rippen. Die
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Achsen sind meistens unwollstándig. An den Exemplaren aber, dérén
Erhaltungszustand günstiger ist, kann mán an den hinteren Teilen die
charakteristischen Körnchen manchmal ziemlich gut erkennen. Das
Saumband ist ziemlich breit. Am Saumband dér Steinkerne und Abdrücke
zeigt sich eine mit dem Rand parallel ablaufende Schraffierung.

Auch dér innere Abdruck eines Kopfschildbruchstückes ist aus dem
Tonschiefer zum Vorschein gekommen, an dem die bewegliche Wange
dér rechten Seite, dér Abdruck des einen dazu gehörigen Auges ferner
dér lángé Wangenstachel zu sehen ist. Auch dieses Exemplar stimmt
ziemlich gut mit dér Artbieschreibung und Abbildung überein.

Die Art Ph. eichwaldi Fisch. ist in den karbonischen Bildungen
Europas ziemlich verbreitet, sie ist aber, wie es aus den Literaturan-

gaben hervorgeht, auch ziemlich variabel. Nimmt mán die Beschreibung
und die Abbildungen von Woodward als Typus an (die Abhandlung von
Fischer ist in Ungarn nicht vorhanden), so erkennt mán, dass weder die
von Möller noch die von Jarosz aogebildeten Formen ihm vollkommen
entsprechen. Durch dies Tatsache ist nun die Aufstellung von mehreren
Varietáten var. alsatica Schum., var. hassaica Park. (2) berichtigt. Rakusz
erwánnt (a. a. O. S. 123), dass Lebepew noch die Varietáten var doni Leb.

und var. stylae Leb. aufgestellt hat. Leider sind auch Lebedews Arbeiten
in Ungarn nicht erháltlich und.so konnte ich die Exemplare aus dem
Bükk-Gebirge mit seiner Beschreibung nicht vergleichen. Eine Varietát
wurde unter dér Bezeichnung var. a. auch von Schwarzbach auf-
gestellt (3).

Die oberkarbonischen Trilobitenreste stammen teilweise aus dem
ersten Eisenbahneinschnitt, dér sich etwa 1300 m ONÓ-lich vöm Bahn-
hof Nagyvisnyó befindet, von wo auch die von E. Vapász gesammelte
und von Rakusz beschriebene Brachiopoden- und Muschelfauna zum Vor-
schein kam, teilweise aus einem klemen Aufschluss an dér rechten Seite
des Bán-Tales, dér etwa 300 m SO-lich vöm vorigen Fundort entfernt
liegt. Nach dér Feststellung von Rakusz vertreten diese Schichten die

untere Abteilung des Oberkarbons, des Unterstephan. In beiden Fund-
orten sind zweifelsohne dieselben Schichten entwickelt.

Es sind 25 Pygidien- oder Pygidienbruchstücke, das Bruchstück von
einem Kopfschild, dér Abdruck einer beweglichen Wange, ferner ein
ziemlich vólikommenes, aber schiecht erhaltenes Exemplar aus dem Ton-
schiefer und ein wohl erhaltenes Pygidium aus dem Mergel zum Vor-
schein gekommen. Ein weiteres Exemplar von einem schiecht erhaltenen
Pygidium ist vöm Szlköve bérc aus dér Umgebung dér Ortschaft Dédes
gefunden worden. Ein Pygidium, das sowohl als Steinkern als auch
Abdruck erhalten blieb und aus dem Mergel von Nagyvisnyó stammt,
konnte ich nicht sicher mit dér in Rede stehenden Art identifizieren.

Phillipsia (Pseudophlipsia) hunqarica n. sp.

Dér permische Lyttonia nobilis führende schwarze Kalkstein des
Bükk-Gebirges (4.) lieftrte ebenfalls mehrere Reste von Trilobiten die
innerhalb dér Gattung Phillipsia die Untergattung Pseudophlipsia
Gemm. vertreten. Die Reste represántieren eine neue Art, die im folgenden
begchrieben werden kann. Dér Kopfschild ist als Steinkern erhalten
geblieben, an dem teilweise noch die Reste dér Schale zu sehen
sind. Die Glabelle ist birnenförmig, ziemlich gewölbt und an dér
Stirnpartie ausgestreckt. An den beiden Seiten dér Stirnpartie sind am
Steinkern kleine Einschnürungen zu sehen. Die Glabelle wird an beiden
Seiten von schief nach hinten gerichteten Furchen begrenzt, die in einer

3 *
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hinteren Furche zusammenlaufen. An dem oberen, mittleren Teil dér
Glabelle befindet sich eine dreieckige glatte Fláche, die an beiden Seiten
dér Glabelle von ie 3 kleinen stacheláhnlichen Höckern (Tuberkeln)
begrenzt wird. Dér Hinterlappen wird in seiner Mittellinie von einer
und rechts und links an beiden Seiten von ie einer, den vorigen áhn-
lichen aber etwas verlángerten Höckern skulpiert. Die Occipitalfurcfie
vertieft sich hinter den Höckern in einem ziemlich grossen Ausmass,

'

hinter ihr ist noch dér Occipitalring zu sehen. Die Lángé' des Kopf-
schildes betrágt 14’5 mm. die Breite 8‘5 mm.

Derselbe Fundort lieferte noch den Rest einer linksseitigen beweg-
lichen. Wange, die vermutlich ebenfalls dieselbe Art represán-
tiert. Die bewegliche Wange ist schwach gewölbt und frágt an ihrer
Oberfláche eine ausserordentlich kleine Granulation, die nur unter dér
Lupe zu erkennen ist. Am Rand befindet sich ein wohlentwickelter
Randwulst und dahinter^ eine ziemlich tiefe Randfurche. Die ziemlich
tiefe Occipitalfurche láuft von unter dem Auge aus schief zu dér
Hinterecke. Dér Randwulst geht hinter dér Hinterecke in eine mittel-

mássig langes Horn oder in einen Stachel über. Das Auge ist ziemlich
gross und liegt auf einer glatten und sich stark emporhebenden ring-

förmigen Basis. Die Lángé dér Wange betrágt 19‘8 mm und die Breite

in dér Augengegend 7'0 mm, die Lángé des Wangenstachels 19'8 mm.
Es konnte nicht sicher entschieden werden ob dieser in Rede stehende
Rest dieselbe Art reprásentiert. In Anbetracht desser. aber, dass nur
Pygidien von derselben Art und ein zweifelsohne dazugehöriger Kopf-
schild gesammelt werden konnten, möchte ich auch diesen Rest zu dieser

Art rechnen.

Thorax ist keiner zum Vorschein gekommen.
Dér Schwanzschild besitzt einen umgekehrten spitzbogenförmigen

Umriss (Abb 4). Die Achse ist im Verháltnis zu den Seitenlappen
eng und erhebt sich stark und steil von den Seiten. Sie wird von beiden
Seiten durch tiefe Dorsalfurchen von den Seitenlappen getrennt. Die
Seiten dér Asche sind an manchen Exemplaren etwas konkav. Die Achse
besteht aus 27 zusammengewachsenen Segmenten, die einzelnen Seg-

mente werden an den beiden Seiten dér Achse durch rippenáhnliche

Erhebungen angedeutet, die von einer ausserordentlich feinen, nur unter

dér Lupe erkennbaren Granulation bedeckt werden. Die Rippen sind an den

beiden Seiten dér Achse zuerst etwas schief nach vorne gerichtet, ehe sie

aber die Dorsalfurchen erreichnen, werden sie umgeknickt und verlaufen

nach hinten ebenso wie bei dér Art Ps. elegáns Gemm. Die Rippen enden
an dem engen Grat dér Achse ie in einem kleinen Höcker. sodass die

Achse in jedem Segment von je 2 einander nahe liegenden Höckern scul-

piert wird, d. h. am Achsengrat verlaufen 2 Höckerreihen.
Die Seitenlappen des Schwanzschildes strecken sich gégén die Rán-

der zuerst horizontal aus und knicken sich dann in einem Winkel von
etwa 50—60° plötzlich nach untén. An den Seitenlappen verlaufen 10

—

13 Paare sich deutlich erhebende, schwach S-förmig gebogene Rippen.

Die Rippen werden voneinander von ungefáhr genau so breiten Zwischen-

ráumen getrennt. Auch die Rippen werden von einer sehr feinen, nur
unter dér Lupe erkennbaren Reihe von Granulationen bedeckt, an jenen

Stellen aber, wo die Schale sich nach untén biegt, ist ie ein grösserer

Höcker ausgebildet. Manche Höcker sind ganz, meistens ist aber an

ihrem Ende eine kleine Vertiefung zu beobachten. Entlang dér Rippen-

knickung verláuft alsó in beiden Seiten regelmássig ein Höckerreihe.

Die Seitenlappen werde von einem ziemlich breiten Saumband be-

grenzt, dass an beiden Seiten nach dem Vorderteil zu allmánlich schmaler

\
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wird. Am Saumband sind nach hinten gerichtete feine Linien zu be-
obachten.

Die Maasse dér untersuchten Exemplare:

Fást volkommenes Exemplar. Lángé entlang dér Achse 9,2 mm,
grösste Breite 10,0 mm.

Kalksteinexemplar, Lángé entlang dér Achse 9,5 mm, grösste Breite

9,2 mm. ' -

Beschádigtes Exemplar, grösste Lángé entlang dér Achse 9,5 mm.
Vergleicht mán die neue Art mit den bereits bekannten Arten, so

findet mán, dass sie von diesen am meisten mit dér Art Ps. eleqans Gemm.
iibereinstimmt. Es sind aber auch Unterschiede zwischen den beiden
Formen vorhanden, die die Absonderung berechtigen. Vor allém ist die

Art von Gemellaro (5) bedeutend grösser. Die Maasse: Lángé des Kopf-
schildes 24 mm, des Pygidiums 24 mm und grösste Breite 27 mm. Die
sizilianische Form ist alsó mehr alsó doppelt so gross wie die Form aus
dem Bükk-Gebirge, Dér Hinterteil dér Glabelle von Ps. eleqans ist mit
unregelmássig ausgebildeten, auch Nebenhöcker tragenden grossen
knotenáhnlichen Erhebungen versehen. Die glatte Area dér Glabelle dér
neuen Art wird dagegen nur von einfachen kleinen stacheláhnlichen
Erhebungen. begrenzt. Die Achse des Pygidiums besteht sowohll bei

eleqans wie auch bei hunqarica gleich aus 27 Segmenten. Wáhrend die

Seitenlappen des Pygidums bei dér eleqans 15 Paar Rippen tragen, be-
sitzen sie bei dér hunqarica nur 10—13 Paare. Die Rippen des Pygidiums
werden bei dér elegáns von einigen unregelmássig auftretenden Tuber-
keln skulpiert, wáhrend bei dér neuen Art an beiden Seiten entlang dér

Knickung dér Schale an den Rippen je eine ziemlich gut entwickelte
Höckerreihe verláuft. Ich möchte hier bemerken, dass nach dér Be-
schreibung von Gortani (6) die Oberfláche dér Seitenlappen von dér in

den Karnischen Alpen vorkommenden Art Ps. • eleqans glatt ist, an den
Rippen befindet sich nur eine sehr feine Granulation. Dagegen ist in dér

Abbildung 37b dér Tafel III, die die Seitenansicht zeigt, entlang dér

Knickung dér Seitenlappen eine Höckerreihe wahrscheinlich aber über-
trieben dargestellt. Wenn mán nun diese Tatsache in Betracht zieht, so

stimmt unsere Art mit dér Form aus den Karnischen Alpen mehr
überein als mit dér sicilianischen. Endlich ist das Saumband des Pygi-

diums bei eleqans glatt, bei dér neuen Art aber gestrichelt.

Unter dem von dér Halbinsel Krim bekannt gewordenen Trilobiten
erwáhnt Toumansky (7) Ps. eleqans Gemm. var. imbrischensis Toum. und
Psc. borissiaci Toum. Über die letztere wird bemerkt, dass sie dér eleqans,

sumatrensis und obtusicauda áhnlich ist. Daraus ist zu schliessen, dass

sie auch mit dér Form des Bükk-Gebirges eine Anlichkeit besitzt. In

Anbetracht dessen aber, dass die Beschreibung und Abbildung dér Arten
und Varietáten von Toumansky bis jetzt — soweit es mir bekannt — noch
nicht erschienen ist, konnte ich meine neue Art mit diesem nicht ver-
gleichen.

Die neue Art weist eine Anlichkeit auch mit Ps. sumatrensis Rom.

(8 und 9) auf. Die Höcker- dér Glabelle dér aus den oberkarbonischen
Schichten stammenden Art Sumatras sind aber ebenfalls grösser und
unregelmássiger; die Achse des Pygidiums besteht nur aus 24 Segmenten
je eine Reihe geordnet sind (Ural, Donez-Becken).

Bei anderen Arten, so z. B. bei Ps. kansuensis Lóczy (10) besteht die

Achse des Pygidiums nur aus 15—18 Segmenten, die von 7—8 kleinen
.Höckern skulpiert werden. Die Seitenlappen tragen 10—11 Rippen.' (China,

Mandschurei Süddalmatien, Karnische Alpen.)

i

‘
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Die Achse des Pygidiums von Ps. obtusicauda Kays. (11) besteht aus
15 Segmenten und die Seitenlappen tragen 8 Rippen. Rie Oberfláche ist

glatt (China, Loping). Mán kann die Form des Bükk- Gebirges auch mit
Phillipsia römeri Möller vergleichen (s. a. a. O. S. 160, Tafel II, Figur
5—21). Die Achse des Pygidiums besteht hier aus 15 Segmenten und an
den Seitenlappen verlaufen 7 Rippen. An dér Umknickung dér Seiten-
lappen sind an den Rippen auffallend starke Höcker entwickelt, die in

je eine Reihe geornet sind (Ural, Donez-Becken).
Die Ps. n. sp. Simic (12), die als eine neue Art als croatica Simic

betrachtet werden muss, besitzt in dér Achse des Pygidiums 12—17 Seg-
mente, wáhrend die Anzahl dér Rippen an den Seitenlappen 8—9 be-
trágt. Die beiden Höckerreihem die am Achsengrad verlaufen, sind be-
deutend kráftiger entwickelt als es bei dér Art aus dem Bükk-Gebirge
dér Fali ist. Bei dér Umknickung dér Seitenlappen sind die Rippen mit
Höckern versehen, ebenso wie bei unserer Art. (Kroatien.)

Aus dem Perm dér Insel Timor wurde von Gheyselinck die Art
Griffithides (Pseudophillipsia) timorensis Gheys. (13) beschreiben. Ich
konnte meine Form l^fler auch mit dieser Art nicht vergleichen weil
diese Inauguraldissertation in Ungarn nicht vorhanden ist. Diese Ab-
handlung verdient auch darum ein besonderes Interessé, weil sie die

permischen Trilobiten nach einem neuen System bringt. So wird u. a. die

Untergattung Pseudophillipsia in die Gattung Griffithides eingereiht. Da
mir die Abhandlung nicht vorlag, konnte ich den Verfasser nicht folgen.

Licharew (14) beschreibt aus dem Perm Russlands als eine neue Art
Ps. Paffenholzi Web. Die Form aus dem Bükk. Gebirge konnte ich aus

demselben Grunde auch mit dieser nicht vergleichen.

Die permische Trilobiten-Art des Bükk-Gebirges steht — wie schon
erwábnt — von den erwáhnten Arten dér Art Ps. eleqans Gemm. am
náchsten, sodass sie evtl. auch als eine Varietát dieser Art betrachtet

werden könnte. Die erwáhnten Unterschiede sind aber meines Erachtens
gross genug, um unsere Form als eine neue Art aufzufassen.

Die neue Art kommt in dér Gemarkung dér Ortschaft Nagyvisnyó
(Komitat Borsod) NO des Bahnhofes, im letzten (od. 5.) Einschnitt dér

nach Putnok führenden Eisenbahnlinie, im dórt aufgeschlossenen Lyt-

tonia führenden Kalkstein vor. Das gesammelte Matériái besteht aus dem
Brychstück eines Kapfschildes, einer beweglichen Wange, drei mehr
cder weniger ganzen und einem beschádigten Pygidium, ferner aus 8

Pygidiumbruchstücken.
Dieses neue Vorkommen von Pseudophillipsia verdient auch vöm

strathigra'phischen Gesichtspunkte aus Interessé, weil so die permischen,

Lyttonia nobilis führenden Kalksteine des Bükk-Gebirges mit den unter-

permischen Sosiokalksteinen Siziliens in Verbindung gebracht werden
können, obwohl die Kalksteine des Bükkgebirges vöm Gesichtspunkte

ihrer Ausbildung und Fauna aus mit dem mittleren Productuskalkstein

des indischen Salt Rangé übereinstimmen. Dieser Kalkstein wird von
manchen dér Fachleute (Noetling, Frech) in das Oberperm gestellt, wáh-
rend russische Geologen (Tschernyschew) ihn mit dér in das Unterperm
Russlands gehörenden Artinskstufe parallglisieren. Von den geographisch

náher liegenden Gebieten stimmen die jungpaláozoischen Bildungen des

Bükk-Gebirges mit dér „Jadar Fazies“ Jugoslawiens überein.

Ich kann hier nicht die Bemerkung von Toumanskv ausser acht

lassen, dér in den Unterpermischen Bildungen dér Haibinsel Krim das

• plötzliche neue Aufblühen dér Trilobiten darstellt. S. 477 schreibt er fol-

gendes: „Alsó müssen wir für das Permocarbon die Vertreter dér Gat-

tungen und Untergatturigen Neoqriffithides Toum., Paraphillipsia Toum.,
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Permopreotus Toum. (neue krimische Untergattungen), Pseudophillipsia

Gemm.', Neoproetus Tesch und Anisopyqe Girty als typische und leitende

Formen anführen, die sich ausschliesslich im permocarbonischen (alsó

unterpermischen) Ablaqerunqen vorfinden.“
Die in das Überkarbon gestellte Art Römers, Ps. sumatrensis gehört

wahrscheinlich ebenfalls in das Perm, nach dem Tan Si Hol in dér Um-
gebung von Padang, wo auch die Art von Römer gefunden wurde auf
Grund dér Art Lyttonia tenius cfr. Waag. ebenfalls das Vorhandensein
dér j (ingeren permischen Schichten nachweisen konnte.

AZ ÉSZAKI BAKONY EOCÉN KÉPZDMÉNYÉÉ
Irta: K. Szts Endre.

1—3 ábrával.

A| Északi-Bakony Boda.ik és Zirc közötti peremi részének s a tle
északra elterül dombvidéknek földtani felépítésével s ennek kapcsán az

itt elforduló eocén rétegek tanulmányozásával számos szakember fog-
lalkozott. így fontos adatokat találunk Bertalan K., Földvári A., Hantken
M., Hauer Fr., Majzon L., Méhes K., Prinz Gy., Stache G., Taeger H.,

Telegdi Roth K., Tömör Thirring J., Vadász E., Vitális I. idevágó érte-

kezéseiben és cikkeiben (1. irodalmi jegyzéket).

1947 nyarán a Magyar Állami Szénbányák R. T. megbízása .folytán

alkalmam volt az Északi Bakony eocén képzdményeit részben a bánya-
feltárások és fúrások alapján, részben pedig a felszínen részletesen tanul-

mányozni s így sok új földtani megállapításra jutottam, amelyek a Ma-
gyar Állami Szénbányák R. T. Igazgatóságának szíves engedélyével, meg-
érdemlik a közzétételt.

A) RÉTEGTANI VISZONYOK.

Mezozoi alaphegyséq.

Felépítésében a triász, júra és kréta korszakok képzdményei egy-
aránt résztvesznek.

A fels-triász nori fdolomitja a területtl délre igen elterjedt az
Északi-Bakonyban, szorosabban vett területemen azonban csak a Dudar
környéki Maqos-Sr hegycsoportban lép a felszínre (21., pp. 6—8.).

A fels-triász rhatiai emeletébe tartozó dachsteini mészk már na-
gyobb szerepet játszik az alaphegységkeretben. Ezenkívül megvan ugyan-
csak a Magos-Sr csoportban is (21., p. 9.).

A dachsteini mészk fölfelé fokozatosan átmegy az alsó-liász dach-
steini típusú mészkövébe, mely elbbitl tzktartalma révén különbözik.
Ez a képzdmény fleg Kisqyóntól délre elterjedt.

A liász magasabb tagjai, a doqqer, és a tithon legszebb feltárásai Ba-
konycsernyétl délre ismeretesek az ú. n. Tzköves-árkokból. Ezeket
Prinz Gy. (11.) részletesen ismertette. Zirc környékén ismét fellépnek a

tithon-rétegek (20.). .

Az alsó-kréta területemrl nem ismeretes. A középs-kréta legid-
sebb tagja a Tömör Thirring J. (21., p. 10.) által a Dudar—Naqyeszterqár
közti országút melll említett Munieria baconica HANTK.-tartalmú mész-
k. Az Északi-Bakony krétaképzdményeit ifj. Noszky J. részletesen is-

mertette (19.). A középs-krétában hat szintet különböztet meg (alulról

felfelé):


