
10. Földtani jegyzetek Rózsahegy környékéről.

Dl*. DORNYAY BÉLA-tÓl.

(Négy szövegközti ábrával.)

A  liptói medence legnyugatibb csücskében, három nagy hegység 
Összeszögelésénél és a Revucának a Vágba való torkolójánál fekvő Rózsa
hegy r. t. város és közvetlen környéke érdekes földtani viszonyait az 
1909— 1913. esztendőkben és 1916. nyarán behatóan tanulmányoztam és 
eredményeimet három dolgozatban ismertettem.1) Minthogy vizsgálataim
nak a helyi érdekűség szűk kereteiből kikívánkozó azon eredménye, mely 
szerint az eddig neokómkorinak tartott „chocsdolomit “ -triászkori, újabb 
kutatások és szerencsés kövületleletek alapján, a Kárpátok egyéb helyein 
is megerősítést nyertek, illetőleg hasonló eredményre vezettek, időszerűvé 
teszik vizsgálataimnak e helyen való, rövidre fogott előadását.

Ismeretes, hogy Felsőmagyarország és általában a Kárpátok földtani 
kutatása és megismertetése körül a bécsi geológusok —  elsősorban és leg- 
főképen D . Stur és V. U iil ig  —  nagy érdemeket szereztek s megvetették 
a jelzett területeken későbben folytatandó földtani vizsgálatoknak is az 
alapját. Rózsahegy közvetlen környéke és a liptói medence egyes pontjai 
földtani vizsgálatainál főként az ő, általában helyesnek bizonyult nyom
dokaikon haladtam és csak a ,,choesclolomit“ kérdésben jutottam velük 
ellenkező álláspontra és eredményre. Míg ugyanis a bécsi geológusok sze
rint a Központi-Kárpátok vidékén, tehát Rózsahegy környékén is, a 
neokóm-márgákra nem egészen bizonyos korú dolomitok, az ú. n. ,,Kárpáti 
vagy Chocsdúlomitok“ kisebb-nagyobb tömegekben kúpszerűen települnek 
úgy. hogy azok az egyes, egymástól elszigetelten álló hegyeknek vagy 
egész hegységeknek mindig a legmagasabb részeit adják és kövületeket 
egyáltalán nem tartalmaznak, addig nekem hosszas és fáradságos kutatás

Ü a) Dornyay Bé l a : Földtani kirándulásaink Rózsahegy környékén. Külön- 
lenyomat a rózsahegyi r. k. főgimn. 1911— 12. tanévi Értesítőjéből. 22. old. —  b) 
Rózsahegy környékének földtani viszonyairól. Budapest, 1913. 51. old. 6 képpel, 2 
táblával. 4 földtani szelvénnyel és egy földtani térképpel. — c) Zűr Altersfrage des 
„ChocsdoloinitesÉ Separat-Abdruck aus dem Centralblatt f. Min. etc. Jhrg. 1917. No. S.
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után sikerült ezen neokómkorinak és kövületmentesnek tartott dolomitok
ban. Rózsahegy közvetlen közelében, triász-kövületeket találnom, amivel 
ezen különös településű „chocsdolomitok“ triászkora kétségtelenné vált. 
Ugyanezen eredményekre jutott V ig h  G y u l a  dr. 1915-ben a Zsjár-hegy- 
ségben1) és W. G o e t e l  1916-ban a Magas-Tatra északi részén2) eszközölt 
kutatásai során.

A  ,,ohocsdolomitok“ triászkorának megállapítása után. a jövőben —  
úgy gondolom —  a geológiai kutatások feladata lesz elsősorban a „chocs- 
dolomit“ különleges és még ma sem eléggé tisztázott és ismert települési 
viszonyainak és a velük kapcsolatos rétegekkel szemben elfoglalt hely
zetének világos felderítése és pontos ismertetése.

I. Triász. A  Rózsahegy-környéki hegyek főtömegét, mint legrégibb 
képződmények, dolomittal váltakozó mészkövek alkotják. A dolomit álta
lában világosszürke, finom-szemcsés, kevésbbé kristályos szövetű, sokszor 
lisztfinomságú fehér porrá szétmálló kőzet, amely rendszerint jól kivehető 
rétegzettség nélkül, vastagabb padokat alkot, vagy pedig egészen tömeges 
is lehet. Ezzel helyenként sötétszürke, mészpát-erektől át meg átjárt, tömör, 
kristályos szövetű, gyakran igen szépen rétegzett mészkő váltakozik/) 
Benne néhol szarukő-gumókat és lencséket (Djelec), sőt Liptószentmárton- 
tól D-re, vékony szabályos szarukő-zsinórokat is találunk. A  mészkőben 
és a dolomitokban gyakran találhatunk apróbb limonitrögöket, sőt na
gyobb tömegű limonitkiválásokat is, mint pl. a fehérpataki templom köze
lében, hol egykor bányászták is, továbbá a Nagy-Chous (1613 m) csúcsa 
közelében, hol az egykor művelésben volt tárnák beomlott nyilásai év
tizedekkel ezelőtt még látszottak. E kőzet az U h l ig  vizsgálta magas- 
tátrai középsőAriász hasonló kifejlődésű képződményeivel és kagylós- 
mész-dolomitjával azonosítható.

Szerves maradványok úgy e dolomitban, mint a mészkőben igen rit
kák s úgy látszik inkább a dolomitra szorítkoznak. A triászdolomit kü
lönböző részeiben előforduló gyér fauna a következő:

Encrinus cassianus K lipst. sp. (a ,,Ring“ dolomitelőfok K -i 
tövéből.).

i) A magyar kir. Földtani Intézet 1914. évi jelentése. Budapest. 1915. 73. és 
74. oldal.

-’) G o e t e l  W .: Zűr Liasstratigrapliie u. Lösung dér Cliocsdolomitfrage in dér 
Tatra. Extr. du Buliét, de l’Acad. des Sciences de Cracovie.

3) Régi földrajzi lexikonok és tankönyvek rendesen említik a rózsahegyi fekete 
márványt, amely valószínűleg ezen triszmészkő fekete, polírozható félesége lehetett. 
Állítólag Vlkolinec felett, valahol a Csutkova-völgy fejénél, fejtették régente. A krakói 
Wawel kathedrálisának egyik szép szarkofágja is rózsahegyi fekete márványból van 
faragva.
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Entrochus silesiacus Beyjí. (.Baráthegy ny-i lejtőjén; Faith- 
ház) .

Cidaris dorsata Münst. (Baráthegy; Faith-ház).
Cidaris cf. Schivageri W öhrm. (u. ott).

A  triász-fauna legérdekesebb alakjai azonban mindenesetre azok a 
Daonellák, melyeket a Baráthegy ny-i lejtőjén, közel az országúthoz és a 
Groóh-villához gyűjtöttem. Bár ezeket kissé töredékes voltuk miatt fajilag 
biztosan meghatározni nem lehetett, mégis magának a Daonella-génúsz
nak jelenléte a Rózsahegy környéki triász-képződményekben így is figye
lemre méltó, minthogy kétségtelenül igazolja, hogy itt a középső-triász ré
tegeivel van dolgunk. Az általam gyűjtött Daonellák még legjobban a 
Daonella Pichleri M ojs. és a D. tyrolensis Mojs.-hoz hasonlítanak. Itt em
lítem meg, hogy Oszadánál (Rózsahegytől I)-re), a koritnicai keskeny- 
vágányú vasútnak a Revuca vashídja mellett elterülő mély bevágásában 
sok Gyroporella (Dactylopora?) törzset találtam, nagy tömbökben, a ha
sonló kifejlődésű dolomitban.

Láthatjuk tehát, hogy a bécsi geológusok után eddig neokómkorinak 
tartott, Rózsahegy-környéki dolomitok és mészkövek kétségtelenül a 
triászba tartoznak s valószínűleg több szintet képviselnek, melyek azon
ban eddigelé, a gyér fauna alapján, részletesen még nem tagolhatok. A fel
sorolt faunula tagjai általában a középső-triász ladin-emelet ének rétegeire 
jellemzők, minthogy az említett Daonellák a wengeni és buchensteini 
rétegekben, a Cidaris dorsata és Encrinus cassianus pedig a cassiani réte
gekben fordulnak elő úgy az Alpokban, mint a Bakonyban is.

A Djelec-kőbánya (Faith-ház) környékéről triászkövületek kerül
tek elő abból a dolomitból, melyre kisebb folt alakjában a Nagy-Kalvária 
neokómkori márgái települtek, s amely dolomit a vele váltakozó mészkő
vel együtt, szakadatlan sorrendben követhető a Ring dolomitelőfokától 
kezdve, a Djelec-kőbányán át, fel a Nagyszikla és a Szid őrhegy csúcsáig. 
Kis foltban települ még a neokóm-márga a triász-képződményekre a Kun- 
dratova Micsinó-völgyek középső részén is, ahol tehát a Revuca völgyétől 
fölfelé haladva, a következő rétegsorozatot látjuk: triász-dolomit (a Jan- 
csek-féle gyufagyárnál), neokóm-márga (a vízvezetéki csatorna mellett) 
és fölötte —  de nem rátelepülve —  ismét a triász-mészkő és dolomit emel
kedik ki és kulminál a Nagysziklában (901 m). Megfigyeléseim szerint 
tehát a Szidorvonulat szirtszerűen kiemelkedő triász-tömegét a neokóm- 
márga É-ról, Ny-ról és D-ről köpenyszerűen körülöleli, mig K-en csupa
szon hagyja, mert itt egykori takarójának már csak roncsait hagyta hátra 
az erős denudáció.

Ugyanígy áll a dolog a Csebráthegy dolomitcsúcsánál is. A Csebrát 
csúcsának dolomitja nem lehet a neokóm-márgára települt neokómdolomit,
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már településénél fogva sem, mert hiszen ez esetben a hegy K-i lejtőjén 
levő „Na opukach“ kőzettanilag azonos dolomit- és mészkő szirtjei nem 
kerülhettek volna a neokóm-márga alá, mint ahogy azt a valóságban 
megfigyelhetjük. A  Csebrát jellegzetesen D-re elülő dolomit és mészkő 
rétegei kőzettanilag is egyeznek a Baráthegy és a Szidorvonulat stb. ha
sonló képződményeivel, tehát a Csebrát összes dolomit- és mészkőképződ
ményei is mindmegannyi szirtszerűen kiemelkedő triász-képződmények, 
melyeket a jóval fiatalabb neokóm-márga, köpenyszerűen, bizonyos ma
gasságig minden oldalról körülvett. (1. ábra)

Végül rá kell még mutatnunk arra a nagy, talán tökéletes kőzet
tani megegyezésre is, melyet triászmészköveink és dolomitjaink a Kárpá
tok egyéb helyeiről ismeretes triászképződményeivel mutatnak. Ezért te
hát ezen rózsahegyi kövületes mészköveket és dolomitokat a Magas-Tátra 
szubtátrikus részének azon sötét szinű mészköveivel és szürke dolomitjai
val tartom azonosaknak, melyek a középső-triász anisusi- és ladin emele
tét képviselik. Ezen meszek mélyebb részeit sok helyütt fehér kalciterektől 
átszőtt sötét szinű meszek alkotják, melyek a gutensteini és reiohenhalli 
lueszeknek felelnek meg, míg másutt a reiflingi meszekre emlékeztetnek 
s szaruko-gumókat tartalmaznak. A  reiflingi mészkő pedig tudvalevőleg 
nemcsak az anisusi emeletre, hanem még a ladin-emeletre is kiterjedhet, 
sőt az Ész aki-Alp esekben a Ind in-emelet egyik főfaciesét alkotja. Ez 
utóbbit Rózsahegy környékén is valószínűvé teszi néhány, a ladin-eme
letre jellemző, felsorolt kövület, —  ami viszont annál érdekesebb, mint
hogy a Nyugati és Központi Kárpátok triászában a ladin-emelet eddigelé 
kövületek alapján még nem volt kimutatva.

A  tömeges, durván pados, ritkán jól rétegzett (ilyenkor rétegei 
jellegzetesen D-re dűlnek) triászdolomit nagy hajlandóságot mutat mere
dek sziklaformák, rendkívül merész és festői sziklatornyok, oszlopok és 
sziklatűk alakítására. Az ilynemű alakulatok között legérdekesebbek a 
Holló-szikla, Nagyszikla, a likavai Várhegy, az Ördög sulyokja, a Buzo
gány-szikla (2. ábra), stb. Legfestőibb a fenyőházai völgybe torkoló Szala- 
tin-völgy Szokolova-nevű, gyárkéményhez hasonló hatalmas triászdolomit 
sziklatűje. A  triászmészkő igen alkalmas üregek és barlangok (liszkófalvi 
barlang) képződésére is.

TI. Jura. A  Rózsahegy távolabbi környékén egyes helyeken hatal
masan kifejlődött jura-képződmények területünkön csak két kis folt alak
jában mutatkoznak. Ugyanis a Vlkolinectől D-re eső Terlenszka-völgynek 
a Revuca völgyébe való torkolásánál, annak baloldalán, a neokóm-márga 
rétegek fekvőjében, vörös és zöldesszürke, gumós, szaruköves, igen kemény 
és rideg mészköveket találunk meredek falakban feltárva. Ezen igen sza
bályosan, vékonyan rétegzett mészkő rétegei É-ra 24h irányban 26° alatt
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dőlnek. Helyenkint jól kivehető gyűrődéseket láthatunk e mészkőben, mely
ben szerves eredetű maradványok gyéren találhatók. Csak egy Belemnites 
sp.-t sikerült gyűjtenem belőle, míg mikrófannát a kőzet vékonycsiszola- 
iában sem találtam.

Ugyancsak megtaláljuk ezen vöröses szinű fcithon-mészkövet Rózsa
hegytől É-ra, a Likavka-patak völgyében vonuló állami út mentén, az 
560 m-es pont mellett, közel a Sztrazsova-patak torkolatához a Közié 
ehrbty-hegy ny-i tövében, ahol kis foltban bukkanik elő a környező neo- 
kóm-márgák alól. Kövületeket dr. Y ogl Y itctor barátommal való hosszas 
keresgélés után sem találtunk benne.

2. ábra. Buzogány-szikla a Baráthegy é-i lejtőjén.

Mindkét jura-előfordulás rétegei teljesen megegyeznek azokkal, a 
maimhoz és tithonhoz sorolt mészkövekkel, melyeket U iil ig  Gombás, 
Sósó községek és a Bisztró-völgy torkolata környékéről ír le, s amelyek a 
Szkladana szkala és Hrboltó közötti vasúti bevágásban is tanulságosan 
vannak feltárva. U iil ig  a Fátrakriván több pontján, Y etters  és Y ig h  a 
Nyitra forrás vidékén is megfigyelték, hogy ezek a tithonkorinak vett, vö
rös és zöldesszürkés, szaruköves meszek, minden élesebb elhatárolás nél
kül mennek át a föléjük települt neokóm-foltosmárgákba. Ez az eset az 
említett két tithon-előfordulásnál is hasonlóképen tapasztalható.
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III. Kréta. Az említett két helyen a tithonra, másutt pedig közvet
lenül a triász-képződményekre települt neokóm-márgák sötétszürkék vagy 
világosak, néhol durvapadosak, gyakrabban jólrétegzettek és jellegzete
sen É-ra dűlök, és kékesszürke, vékonyleveles agyagpala rétegekkel vál
takozók. A vastagabb rétegekben előforduló, egyenetlen törésű, szürke 
neokóm-márgák helyenkint vasrozsdától tarkára festettek. Legfelső réte
gei márgás mészkőbe mennek át több helyen. A  kékesszürke, vékonyleve
les, márgás agyagpala rétegek, vastagabb mészmárga padokkal váltakozva, 
a legkülönbözőbb magasságban fordulhatnak elő, mint azt különösen a 
Fehérpatak— Vlkolinee— Szidor szelvényen jól láthatjuk. Rétegeik jelleg
zetesen É-ra dűlnek. Míg I). Stuií és R. Meiek  Rózsahegy környékéről 
elég gazdag faunát sorolnak fel ezen neokóm márgából, addig én meghatá
rozásra alkalmas kövületet csak nagy ritkán találhattam bennük. Neveze
tesen: Holcostephanus sp. lenyomat (Vlkolinee, Borovnyikhegy?), Hop- 
lites sp. (Csebráthegyi kőbánya), Crioceras c f . D uvali L ev sp. (u. ott). 
Desmoceras sp. (Fehérpatak fölött)), Belemnites sp. (Csebrát. Nagy-Kal- 
vária), Terebratula Moutoniana Onn. (Klacsen-völgy), Waldheimia sp. 
(Nagy Kálvária), Fucoida-félék (Csebráthegyi kőbánya).

A  felsorolt kövületek a wemsdorfi-rétegek faunájával egyeznek s 
így a Rózsahegy-környéki neokóm-márgák is kétségtelenül a Kárpátok 
szubtátrikus régiójában oly hatalmasan kifejlődött barréme-emelethez tar
toznak.

Stur a neokóm-márgák felett és szerinte a ,,chocsdolomit“ fekvőjé
ben. sötét, helyenkint bitumenes, homokos mészmárgapalákat talált Vlko- 
linec körül, a Szidor-vonulat és Meskó-szikla között, melyek Ammonites 
splendens Sow.-t, Fucoidá-kát és szenesedett részeket (halmaradványokat?) 
tartalmaztak. Stur e rétegket a gaiilt-hoz sorolja, amit én sem tartok lehe
tetlennek, bár e sötét, néha teljesen fekete, gumókat és rögöket tartalmazó 
palák települését a dús vegetáció miatt nem figyelhettem meg. Szenesedett 
zárványokat én is találtam bennük, míg a gumós részek csiszolatában 
Globigeriná-k és más szerves maradványok nyomai láthatók.

A  Rózsahegy környékén elég nagy felszini kiterjedéssel bíró neo
kóm- márga rétegek, a belőlük szirtszerűen kiálló triász-dolomit és mészkő
hegyeket köpenyszerűen borítják, vagy pedig az alacsonyabb előhegyeket 
és dombokat alkotják.

IV. Harmadkor. Rózsahegy környékén a triászképződményekre sok 
helyen, ahol nincsenek neokóm-márgákkal borítva, a harmadkor elején ki
alakult Liptói-medence egykori keskeny tengeröblének eocén lerakódásai 
következnek.

A) Eocén. Rózsahegy környékének, sőt talán az egész Liptói-meden
cének kövületekben leggazdagabb képződményeit, a változatos eocén-réte
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gek teszik, melyek alulról felfelé a következő üledékekből állanak: Num
muliteses- mészkő, mészmárga és ,,szulyói‘ ‘-konglomerátum, ez utóbbira 
csillámos, palás homokkőrétegekkel váltakozó sötétszürke agyag települ, 
mely utóbbi már az oligoeénbe vezet át. A  nummuliteses mészkövek a 
Magyar Középhegység főnummulileses mészköveihez hasonlítanak, míg a 
Magas-Tatra U hlig  vizsgálta hasonló képződményeivel teljes megegye
zést mutatnak és a triásztömegek fölé való transzgredáló településük révén, 
parti képződményeknek bizonyulnak. A  kristályos-szemcsés nummuliteses - 
mészkő alul kékes-szürke, kemény és glaukonitban dús, felül lágyabb, 
márgás vagy homokos és sárgás-szürke vagy barna és könnyebben szét
eső. Az alsó és felső rétegek, a beléjük zárt fauna tekintetében is eltérők 
egymástól, de a lassú és fokozatos átmenet miatt —  akár a kőzet minőséget, 
akár a faunát illetőleg —  élesebb határvonalat nem lehet megállapítani 
közöttük. Helyenkint bitumenessé és dolomitossá válik a nummuliteses 
mészkő, felsőbb rétegeiben gyakran találunk összecementezett dolomit
ni orzsalékot, miáltal helyenként breccsás szövetet vesz fel, sőt valóságos 
kemény breocsába is átmehet (Nad szkalami). A  Rózsahegy-környéki 
nummuliteses mészkő faunája alapján két emeletbe tartozik, nevezetesen 
a párizsi- és a bar tón - emel et e kb e.

1. Középső-eocén. Párizsi-emelet. A  Baráthegy ÉKy-i tövében, a 
Kubala-Schlachta-féle kőbányákban feltárt nummuliteses mészkő mélyebb 
szintjeiből a következő alakokat sikerült meghatároznom:

Nummulites lucctsanus D e f k ., N. siriatus O k b .. N. granulosus L á m ., 
Orbitoides papyracea L á m ., Conoclypeus conoideus G o l d f . sp., C. anacho- 
reta A gass., C. hungaricus nov. sp., Serpula spirulaea L am k . Különböző 
féregjáratok. Pceten (Chlamys) subtripartitus A rcii., P. (Entolium) cor- 
neus Sow.. Ostrea gigantica Söl., Velőtes Schmidelianus Citemn.. Ceri- 
.'thinni sp.. Nautilus sp.. Flarpactocarcinus quadrilobatus D esm ., Careharo- 
don angustidens A g . A vékonycsiszolatokban: Nummulites-ek. Globige- 
rinci, Alveolina, Botalia sp. stb. találhatók.

Conoclypeus lmngaricus nov. sp. (3. ábra.) A  nevezett kőbányákból 
több, már említett tüskebőrű állat elég jól megtartott váza került elő. me
lyek közül különösen egy hatalmas Conoclypeus érdemel említést, mint
hogy az, a behatóbb vizsgálatok alatt, új fajnak bizonyult.

Bészletes leírás: E nagy alak. bár felső bal fele kissé összenyo
mott, elég jó állapotban maradt fenn. Csupán a hátulsó baloldali páros 
ambulacrum és a hátulsó páratlan interambulacrum táján hiányzik belőle 
egy rész az alfelnyílással együtt. Az alsó oldalból pedig csak a mellső 
jobb interambulacrum látható a szomszédos ambulacrumokkal és a száj
nyílással együtt, a héj többi része pedig legnagyobbrészt m ésszel van 
.erősen bekérgezve.

<**)
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Körvonalai megnyúlt kerekdedek. Elől és hátul egyformán lekere
kítettek. Oldalnézetben felső fele igen mérsékelten domború, sőt lapított- 
nak mondható, miáltal lényegesen különbözik az összes többi Conoclypeus 3

W

3. ábra. Conoclypeus hungaricus nov. sp. (Természetes nagys.)

fajoktól. Alsó része egészen lapos és csak a szájnyílás körül horpad be 
kissé. Oldalai lekerekítettek, de nem kihasiasodók. Példányunk legnagyobb 
hosszúsága 135 mm, szélessége 112 mm, magassága pedig csak 38 mm.. 
A  búb íapex) helyzete (élűiről 66 mm, hátulról 81 mm) nagyon excen
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trikus s ennek következtében természetesen az ambulaerum-rosetta is na
gyon excentrikusán, elől fekszik. Az ivarnyílások példányunkon nem lát
hatók.

Valamennyi ambulacrum majdnem teljesen egyenes, a mellső pár is 
csak alig észrevehetően ívelt a búb, vagy tetőpont közelében. A  felső 
oldalon levő ambulacrumok hossza a következő:

a) A  mellső páratlan ambulacrum hossza 64 mm
b) A  mellső, jobboldali páros ambulacrum hossza 58 „
c) A  hátsó, jobboldali páros ambulacrum hossza 78 „
d) A  mellső baloldali páros ambulacrum hossza 64 ,,
e) A  hátsó baloldali páros ambulacrum vége hiányozván, hosszúsága 

nem mérhető le.
A  likacspárok alakja egyenlőtlen, amennyiben a likacspárok külső 

likacsa hosszúkás (kifelé kerekdeden, befelé pedig hegyes szögben vég
ződő), a belső likacs pedig kerek. Ezen likacspárok sekély és aránylag 
keskeny barázdában fekszenek. Ezen likacsbarázdák (sulci ambulacrales) 
csak az oldalakig futnak le és csakis az oldalak közelében állanak kissé 
ferdén, egyébütt pedig mindig szintesen vannak elhelyezve. A  legnagyobb 
hosszúságuk 3 mm. A  likacspárok csak a felső felületen futnak le a leke
rekített oldal közepéig; innét kezdve az alsó oldalon már csak egyszerű 
likacsok vannak, melyek azután a szájnyílásból kiágazó ú. n. floscellusok- 
ban (floscelli oris) végződnek. A  likacspárok száma a mellső páratlan 
ambulacrumon kb. 88, a mellső jobboldali páros ambulacrumon kb. 80, a 
mellső baloldali páros ambulacrumon pedig kb. 90-re tehető. A  két hátulsó 
ambulacrum hiányos lévén, likacspárjainak száma sem állapítható meg.

A  tüskedudorok a felső felületen eléggé sűrűén helyezkednek el, 
de mégsem olyan sűrűn, mint az oldalakon, hol a tüskedudorokat körül
vevő, gyűrűalakú bemélyedések vagy udvarok csaknem érintik egymást. 
Az alsó felületen a tüskeudvarok körülbelül olyan sűrűséggel vannak el
szórva, mint a felső felületen. A  tüskedudorok nagysága az összes felüle
teken megegyezik egymással, sőt még az őket körülvevő gyűrűalakú be
mélyedések, vagy udvarok átmérői is majdnem mindenütt egyenlők. A  
gyűrűalakú udvarok között kiemelkedő terecskéket néhol jól kivehető, 
apró szemcséik díszítik, de példányunkon ezek a legtöbb helyen már egé
szen lekoptak.

A  szájnyílás (peristomum) hosszúkás ötszög alakú. Legnagyobb 
hosszúsága 14 mm, legnagyobb szélessége pedig 5 mm. Alakunknál is jól 
kivehetők az öt interambulacrumnak megfelelő ajakduzzanatok (tumo- 
res buccales) és a közöttük húzódó kettős bemélyedések (floscelli oris), 
bár ezek korántsem oly szembetűnők, mint pl. a Conoclypeus conoideus 
fajon. A  példányunk szájnyílása körül levő páros bemélyedésekben, mint
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már említettük, a felső rész ambulacrumainak páros likacssorai, egyszerű 
likacssorokban folytatódnak. A  szájnyílás középponti fekvésű, de az ösz- 
szenyomás következtében, alig észrevehetőig hátrafelé tolódott. Az cd- 
felnyílás (periproctum) nem látható.

Összehasonlítások: Példányunk általános külső alakjára nézve erő
sen emlékeztet az Oviclypeus D a m e s 1) nemre, miért is felületes vizs
gálatnál avval könnyen összetéveszthető;2) azonban főleg ambulacru
mainak alakja és likacsöveinek kifejlődése, továbbá szájnyílása, jóval la
posabb alakja, attól lényegesen megkülönböztetik s kétségtelenül a Co
noclypeus nembe utalják. Ugyanez áll a hasonló alakú Clypeolampas 
cdienus BiTTV.-re3) nézve is, melytől szintén ezek a jellegek különböz
tetik meg. A Conoclypeus nemben is csak két fajjal, a Conoclypeus 
A elmeri, Kocn-al és a C. marginatus, A g . et UES.-al hasonlítható össze.

A  C. Ackneri-1 K och A ntal dr. írta le4) a porcsesdi közép-eocén 
durvamész-rétegekből. Annál inkább kell alakunkat a C. Ackneri KocH-al 
összehasonlítani, mert a C. Ackneri leírásánál K och professzor úr már 
utal ezen alaknak az Oviclypeus-h. 0 2 : való hasonlatosságára, amitől sze
rinte csak a csápvezetékek likacspárjainak hegyes és nem rögtön elvágott 
végződése különböztetik meg. Alakunknak a C. Ackneri Kocii-al való 
összehasonlításából a következőket említhetjük: A  C. Ackneri körvonala 
igen lekerített, szabálytalan nyolcszögre emlékeztet, minthogy a páros 
szirmok táján, valamint a mellső és hátsó végen gyengén kiálló, legöm
bölyített szögletek láthatók s így lényegesen eltér alakunknak mondhatni 
szabályos, megnyúlt kerekded körvonalától. Míg a C. Ackneri felső fele 
alacsony kúpos (subeonoid), addig alakunké erősen lapított; a C. Ackneri 
96 mm hosszú, nagyobbik példányának likacsövei 4 mm szélesek, addig 
a 135 mm hosszú, tehát jóval nagyobb alakunknál, csak 3 mm szélesség
gel bírnak. A  C. Ackneri sűrű likaospárai mély csatornával vagy baráz
dával vannak összekapcsolva, míg alakunknál azok sekélyek. E baráz
dák a C. Ackneri vázának alsó felén alig feltűnők s csak a szájnyílásba 
szakadásnál láthatók jól, míg alakunk alsó felén egyáltalában nem lát
hatók. A C. Ackneri szájnyílása közepes nagyságú és szabályos ötszögű,

A) Dames : Die Echiniden dér Vicentinischen 11. Veronesisclien Tertiaerablage- 
rungen. Palaeontograpliica. Bd. XXV . 1877. Taf. IV. Fig. 3. Taf. V, Fig. 1. p. 44—45.

2) ., Földtani kirándulásaink Rózsahegy város környékén"' (Különlenyom, 
a rózsahegyi r. k. főgimn. 1911— 12. tanévi Értesítőjéből) címft dolgozatomban 
(12. old.), épen a nagy hasonlatosság miatt, még tévesen Oviclypeus néven soroltam fel.

3) Bittnee : Beitrage zűr Kenntniss alttertiáren Echinidenfaunen dér Síid
ül pen. Beitrage zűr Pál. Öst.-Ung. Band I. 1882. p. 85. Tab. IX. (V.) Fig. 1.

4) K och An t a l : Erdély ó-tertiár echinidjei. M. kir. Földt. Int. Évkönyve 
VII. köt. 2. fűz. pag. 63— 65. VI. tábla. 2 a— c ábra.
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míg alakunknál jellegzetes, lapított ötszögalakot formál. Talán csak a 
likacspárok alakjában, továbbá a tüskedudorok elhelyezésében, nagysá
gában és alakjában stb. található egyezés a két összehasonlított alak kö
zött, míg a felsorolt nagy különbségek arra utalnak, hogy itt határozot
tan két különböző fajjal van dolgunk.

Alakunknak a Conoclypeus marginatus A g. et ÜEs.-al1) való össze
hasonlításából pedig a következők tűnnek ki: A  két alak körvonalai nem 
egyeznek meg egymással, amennyiben példányunk hátrafelé nem keske- 
nyedik, hanem mindkét végén egyenlően lekerekített, elliptikus alakú, 
míg A gassiz C. marginatus nevű faja mindig keskenyülő („toujours rét- 
récie“ ). Szélei lekerekítettek, szélesek és nem keskenyedők. Az ambula- 
cralis likacssorok keskenyebbek, amennyiben azok a C. marginatus-nál, 
118 mm hosszúság mellett, 4 mm szélesek; példányunknál pedig, 135 mm 
hosszúság mellett, csak 3 mm a legnagyobb szélességük. A  tüskedudorok 
alakja mindkét fajnál megegyezik; példányunkon sűrűbben állanak 
ugyan, de ez voltaképen lényegtelen nemi jelleg. Valamennyi ambulacra- 
lis barázda teljesen egyenes, a mellső pár is csak alig észrevehetőig ívelt 
a tetőpont közelében, míg a C. marginatus-nál, Cotteau szerint, a mell
sők többé-kevésbbé mindig íveltek, különösen a nagy példányoknál, holott 
példányunk amazoknál még nagyobb. A felső rész oldalnézetben egyen
letesen lekerekített s egyáltalában nem kúpalakú, sőt inkább kissé lapí- 
tottnak mondható. Példányunk jóval alacsonyabb a C. marginatus-nál 
még akkor is, ha tekintetbe vesszük, hogy Cotteau a magasságbeli inga
dozást említi.

Mindezen különbségeket összefoglalva, a vizsgált alak tehát úgy 
a C. Ackneri, KocH-tól, mint pedig a C. marginatus A g . et ÜES.-tól jól 
megkülönböztethető, miért is új típus gyanánt való felállítása indokolt. 
A  megvizsgált és itt- leírt, eddigelé egyetlen példányt ezért új fajnak tar
tom és Conoclypeus hungaricus-na k nevezem.

A  Conoclypeus huny aricus nov. sp.-t a Revue critique de Paléozoolo- 
gie (Nr. 3. Juillet. 1914, Paris. 111— 112.) az Echinolampas africanus-al. 
illetőleg a Libyolampas-al veti egybe. —  Az új faj eredeti példányát a 
magyar kir. Földtani Intézet gyűjteményének engedtem át.

A  Kubala-Schlachta-féle kőbányából felsorolt kövületek legtöbbje a 
középső-eocén párisi emeletére jellemző s így joggal állíthatjuk, hogy a 
középső-eocén párisi-emeletébe tartozik. Annál inkább állíthatjuk ezt, 
minthogy a területünkhöz közel eső, a rózsahegyiekkel párhuzamba állít
ható és általam is szintén tanulmányozott képződményeket is. a középső-

Cotteau : Paléontologie Fraiu-aise. Terrain tertiaire. Tom. II. Éehinides 
éoeenes. 1889— 1S94 p. 196. Pl. 249. Fig. 5.. Pl. 250., 251.
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eocénbe sorolják. íg y  H antken M iksa a közeli turap alaki nummuliteses- 
rétegekből felsorolt faunája alapján az következik, hogy a turapataki 
eocén-rétegek a középső-eocént képviselik. Ugyancsak H antken szerint, a 
pottornyai nummuliteses rétegek, kövületeik alapján, a budai nummuliteses 
mészkőnek, azaz a vonalozott Nummulites-ek felső rétegcsoportjának felel
nek meg, tehát a felső-eocén barton-emeletébe tartoznak. HANTKEN-nek a 
pottornyai num. mészkő korára vonatkozó nézetét nem mindenben osztom, 
mert az itt található, elég jól feltárt alsó rétegek, teljes kőzettani és úgy 
látszik faunisztikai megegyezést is mutatnak a Baráthegy alsó nummuli
teses rétegeivel, miért is vizsgálataim alapján a pottornyai Veling-hegy 
(725 m) nummuliteses mészköveinek alsó részét, fenntartással még a kö
zépső-eocén párisi-emeletébe sorozom. Helyzete is azonos a baráthegyi 
eocénével, amennyiben szintén a triász-dolomiton találjuk transzgredáló 
településben.

U hlig vizsgálataiból tudjuk, hogy a Magas-Tátrának, a foramini- 
ferák kivételével szegényes íaunájú nummuliteses mészköve, a rózsahegyi 
hasonló kifejlődést! és íaunájú képződményekkel azonosnak tekinthető. A 
tátrai nummuliteses mészkövet U iilig .Jönummuliteses-mészköu-nek. tehát 
a középső-eocén párisi-emeletébe tartozónak véli. Mindezek alapján a ba
ráthegyi Kubala-Schlachta-féle kőbányák nummuliteses mészköveinek 
alsó rétegeit én is ia középső-eocén párisi-emeletébe sorolom. Előfordulnak 
még ezen É-ra dűlő rétegek a Kis-Kalvária-domb tövében és a Likavka- 
patak medrében, továbbá a Puracska-domb kápolnájának (505 m) tövé
ben is.

2. Felső-eocén. Barton-emelet. Mint említettük, a középső-eocén num
muliteses mészkövei észrevétlenül mennek át a homokosabb márgásabb, 
lágyabb sárgásszürke vagy barna nummuliteses mészkőbe. íg y  látjuk ezt 
a Kubala-Schlachta-féle kőbányák felső részein és főleg ezek fölött, a 
Baráthegy É-i lejtőin, az Uboes fölött, azután a Grroóh-villa mögött és a 
.Kis-Kalvária-domb lejtőin. Más heh7eken —  mint a Klein-telepi kőbányá
ban, a liptószentmártoni kis kőfejtőben, a Cminyova-kőbányában. Liszkó- 
falutól É-ra, végül a Siance-kőbányában —  nem találjuk meg a középső
eocén rétegeket, hanem a triászképződményekre transzgredálva, azonnal a 
felső-eocén barton-emeletébe sorolható rétegek települnek. Kövületei a ren
geteg Nummulites-en kívül:

Orbitoides papyracea L ám ., Trochosmilia sp., Placosmilia sp., A s
tra eopor a sp.. Bourgueticrinus didymus Schaueoth, B. Thorenti A ecii., 
Cidaris-tüskék, Cidaris (Cyathocidaris) pseudoserrata Cott., Conoclypeus 
c f. Vilanovae Cott., Echinolampas ellipsoidalis A kch., E. Dollfusi Cott., 
Ditremaster nux D esor sp., Schizaster vicinális A gass., Sch. cf. Desmoii- 
linsi Cott.. Sch. cf. Archiaci Cott., Sch. nov. sp. indet. Pericosmus sp. (?),
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Serpula spirulaea L am .. S. (Vermilia) nummulitica T chih ., S. (Pomato- 
ceros) sp., Protula sp. (? ) , Eschara sp., Terebratula Hilarionis M e x ., 
Terebratulina cápát ser pentis L ., Pecten Bronni M a t e r , P. Tchihatcheffi 
á r c h .. P. castellorum O ppx il , V. (Chlamys) subtripartitus A rch ., Spon- 
dylus Bachi P h il ., Sp. planicostatus A rch ., Pholadomya cf. Puschi 
G oldf., Ostrca (Alectryonia) cf. Martinsi A rch ., O. gigantica So l ., 0. sp., 
Cytherea sp.. Dentalnim sp. (? ), Ovala depressa A rch . var., Notica sp., 
Cerithium sp.. Ha a ina Bili a éri L őrext. (? ) . B. Beussi W ood., Sqaalidák 
fogai.

Ezen fauna nagy része a rétegek felső-eocén (Börtön-emelet) hóra 
mellett bizonyít. A már említett felső-eocén előfordulásokon kívül, meg
találjuk még a felső-eocén num/muliteses mészköveket a Cminyova és 
Turapatak között emelkedő 662 m magas Stál-hegy csúcsán is, de nem 
olyan nagy felszini kiterjedésben, mint azt a íLvuER-féle térkép jelzi. A 
Stábnak ny-i lejtőjén, a forrás felett, több Num/mulites-fajt. továbbá 
Pecten corneus Sow.-t gyűjtöttem e homokos, márgás mészkőből.

Elegendő kövület hiányában a település alapján, felső-eocénnek tar
tom a Revuca völgyének torkolatánál fekvő Siance-kőbányának a porló 
triász-dolomitra települt nummuliteses mészköveit, brecesás mészköveit, 
továbbá a tőle É-ra húzódó Priechod-völgv faragható mészkő-breccsáit, 
valamint a Nad szkalami nevű „homokbánya*1 triászdolomit és mészkő 
finom kavicsaiból álló típusos konglomerátumját, mely a bécsi geológusok 
,,szulyói“ -konglomerátumának felel meg. U hlig  és Strömpl Gábor a 
,,szulyóiu-konglomerátumot a középső-eocénbe sorolják ugyan, de Rózsa
hegy környékén —  .gyér kövületek miatt —  egyelőre csak a település 
alapján —  a felső-eocénbe kell azt sorolnom.

B) Oligocén. Az említett szulyói-konglomerátumokra, kis megsza
kítással, a Jancsek-féle téglagyárban feltárt, sötétszürke, vékony csillámos 
homokkőpalákkal váltakozó, néhol bitumenes agyagok, vagy agyagos pa
lák települnek, szenesedett maradvány okkal. Jóval odább ÉK-re, Liszkó- 
faluval szemben, a Vág balpartján, ugyanezen feketés szürke, palás bitu
menes agyagokat találjuk. Felül durvaszemű, vastagpados homokkő tele
pül e palás agyagokra, melyekben kövületeket nem találtam. Párhuzamba 
állíthatjuk e rétegeket a Mngas-Tátrában és a Fátrafcrivánban stb. elter
jedt, meletta-pikkelyes agyagos palákkal, melyek pl. Párnica mellett, 
Lepidopides leptospondylus HECK.-t tartalmaznak s a felső-eocénből 
észrevétlenül mennek át az oligoeénbe. U hlig szerint is a tátrai meletta- 
palák képződése, valószínűleg a felső-eocénben kezdődött el s mélyen be
nyúlt az oligoeénbe. sőt hihetőleg e palás rétegek az egész oligocént is 
átfogják.

A  Vág-folyó balpartján feltárt bitumenes, palás agyagot már L óczy
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L ajos is említi s azt írja róla 1877-ben, hogy úgy látszik, ez képezné itt a 
harmadkon rétegek legfelső tagját s talán azonos ama rokon telepekkel, 
melyeket Stür Besztercebánya közelében észlelt és az alsó-miocénhez so
rozott. A  bitumenes palás agyagot a koritnicai vasút papirgyár melletti 
vashídjának alapozási munkálatainál, a Vág medrében is megtalálták.

Ezen nedvesen fekete, szárazon pedig szürke agyagok, csak az emlí
tett három helyen találhatók. Másutt a felső-eocénre, vagy pedig a mezozói- 
képződményekre is, közvetlenül réteges vagy jmdos szürkéssárga, vagy 
sárga, csillámos homokkőrétegek települnek. Ott, ahol e homokkövek köz
vetlenül a triászra települnek, gyakran durva b reccs ás szerkezetet vesznek 
fel s ilyenkor apró, valószínűleg bemosott Nummulites-ekét is találhatunk 
bennük (pl. a Na opukach triász-szirtjei körül, vagy a Liptószentmárton- 
tól É-ra eső eocén-nyereg környékén). E homokkő néhol vékonypalás, 
szépen rétegzett, máskor vastagpados, egynemű linóm szemcsés vagy 
egyenetlen elválású, csillámban dús, melyet helyenkint vaskiválás rozsda- 
vörösre fest. Gyakori apró szénlencséken és szénzsinórokon kívül, kövü
letet nem találunk e homokkövekben s így geológiai korukat csak analó
giák alapján és településükből állapíthatjuk meg.

E homokkövek a Liptói-medencében és a Kárpátok egyéb helyein is 
óriási területeken előforduló s legtöbbször meddő kárpáti homokkövekhez 
(flis) tartoznak, melyek csak néhol tartalmaznak jellemző kövületeket. A 
Rózsahegy-környéki és liptómegyei kárpáthomokköveket a H azslinszky , 
K och A ntal. M iczinszky és Staub vizsgálta szepes- és sárosmeg^mi ha
sonló kifejlődésű homokkövekkel azonos képződményeknek vehetjük és 
azokat oligocén-koriaknak állapíthatjuk meg. Liptó-vármegye ősrégi temp
lomainak, várainak faragott kövei főleg ezen jó műkőnek bizonyult ho
mokkőből valók. Az oligocén homokkövek legszebben a Likavai-medencé- 
ben és a Kis-Selmec-dombon (588 m) vannak kifejlődve.

C) Miocén. A  neogén-korban szárazra került Liptói-medencében ter
mészetszerűleg nem találunk a paleogén-rétegeire települt fiatalabb üledé
kes kőzeteket. A Pethő G yula dr.-tól Fehérpatak környékén gyűjtött és 
Micromeryx Flourensianus L a r t . és Dicrocerus furcatus ÜENS.-t tartal
mazó, carinifexes vagy planorbisos és a középső-miocén steinheimi faunát 
gyaníttató mészkő (vagy homokkő?) előttem ismeretlen helyen való elő
fordulása, a miocén-korban esetleg nagyobb területeket is borító száraz
földi képződményekre utal. Pliocén képződményt, az esetleg még idetar
tozó magas terraszkavicsok kivételével, nem ismerek Rózsahegy környé
kén, sőt az egész Liptói-medencében sem.

V. Negyedkor és jelenkor. A  Vágtál D-re eső s a Liptói-medence 
fenekét alkotó halmokat tekintélyes nagyságú homokos, kavicsos vagy gör- 
geteges takaró borítja, mely helyenkint barnás-sárga, művelésre alkalmas
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agyagba megy át. A  különböző nagyságú kavicsok és görgetegek főleg 
gránitból, gneiszből és kvarcitból stb. állanak és csak ritkábban találko
zunk melafir- vagy dolomit- és mészkő-kavicsokkal. Ezen kavicsok kora 
valószínűleg megegyezik a Tátra kavics-öveinek azon részeivel, melyeket 
SóbAnyi fluvio-glaciális terrasz-kavicsoknak nevez és a második jégkorból 
s későbbi időből származóknak tartva, a Liptói-medence több helyéről 
említ.

Sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek azok a hatalmas kavicsterra-

4. ábra. Feltárás a ,,Feliér-út“-on a kőkép közelében, 
a =  sárgásbarna agyag; b =  porrá mállóit triász-dolomit.

szók, melyek a Revuca balpartját kísérik, jóval magasabban mai szintje 
fölött. E terraszokat legtanulságosabban a Djelec-kőbánya környékén ta
láljuk kifejlődve, ahol három hatalmas, egymás fölött lépcsőzetesen el
terülő kavicsterraszt különböztetünk meg a 490 és 600 m-es izohipszák 
között. Hatalmas kavicsterraszt találunk még a Főtér (,,Ring“ ) dolomit 
el őf okán, amelyet a Zahumnya, Vraca és Klacsen nevű dombok kavics- 
terraszai követnek. Rózsahegy környékén, a hegyek lankás lejtőin min
denütt találunk rendetlenül elszórt folyami kavicsokat, körülbelül a 600 
m tengerszin feletti magasságig. A  legrégibb kavicsterraszok a legnagyobb
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valószínűséggel még a pliocénben rakódhattak le, bár kövületeket ezen, 
ma már nagyrészt lazán szana-szét heverő, igen nagy görgetegek között 
nem lehet találni.

A  legalsó terraszok, a Vág és a Revuca mai árterülete fölött, már a 
pleisztocénben képződtek, minthogy azok egyikében, a gyufagyár körül, 
hatalmas mammut-agyar töredéket találtak. Igen elterjedt pleisztocén
képződmény még területünkön —  nem említvén itt a fehérpataki Mély
völgy hatalmastömegű pleisztocén mésztufáját —  a sárgásbarna, homokos 
agyag, mely valószínűleg a neokóm-márga lehordott málladékainak tekint
hető. Benne a téglagyárnál Cervus elaphus foss. és Cervtis euryceros 
agancs- és fog-részletek találtattak. Ezen agyag borítja a medence fenekén 
levő halmokat és 600 m-ig a hegyek lejtőit is. Szépen tanulmányozható 
ott, ahol a porló triászdolomitra települ, pl. a Eehér-út (Biela púty) kör
nyékén. (4. ábra.)

A  jelenkori képződmények elterjedése leginkább a Vág és Revuca 
árterületére, valamint a patakok medervölgyére szorítkozik és tömérdek 
görgetegből, homokból és isziaphordalékból áll.1) Ide tartoznak még a pa
takokból és egyes forrásvizekből, bár elenyésző csekély mennyiségben le
rakodott, laza mésztufák és inkrusztációk, azután a hegyek lejtőit itt-ott 
borító kis fellápok tőzegképződései és a fellápok mocsaras környékén, 
valamint az elposványosodott helyeken gyakori gyepvasércképződések is. *)

*) Hogy még a sebes sodrű Vág fenekén is aránylag rövid idő alatt, milyen 
sok hordalék rakódhatik le, egyes eróziónak kitett helyeken is, arra nézve érdekes 
bepillantást engedtek a krakó— nagyszombati állami űt rózsahegyi vashidjának ala
pozási munkálatainál 1888-ban, mély gödör ásásával feltárt rétegek. A Vág vizének 
-}-0 pontjától (legkisebb vízállás) lefelé számitva 1 m mélységig kaviccsal kevert 
iszapréteget találtak. Ennek legalsó részén feküdt egy 30 métermázsás, gyárbélyeggel 
ellátott nyers-vastömeg, ami a még több évtized előtt működésben volt liptóujvári 
(hradeki) vasműhelyekből származhatott s a Vág-folyón való leúsztatás alkalmával, a 
tutajt ért katasztrófa folytán került a Vág fenekére, idők folyamán az említett egy 
méternyi földréteggel hordatván be. Az első réteg vastömegétől lefelé számítva, a talajt 
Összepréselt görelyréteg képezi, 1-5 m vastagságban. E rétegben a kőzetek annyira 
össze voltak forrva egymással, hogy vasbontó rudakat kellett azok áttörésére használni. 
E réteg alatt pedig a szálban levő (triász) dolomitot találták, mely analóg a szomszéd 
Barát-, Chocs- és Csebrát-hegyek dolomitjával. A dolomitréteg felületén 2 drb. össze
sen 5 kg. súlyú és minden bizonnyal a preliisztorikus korból származó olvasztott réz 
(bronz?) rögöt találtak. (Miiialik  József közlése az Archaeolog. Ért.-ben, XI. k. 1891.


