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mert a liász alsó rétegei, ha nem is mindenütt, de legtöbb helyen (Teke-

hegy, Asszonyhegy, Gorbák) már abradált, egyenetlen felületié tele-

pülnek, dachsteinmészkrepedéseket töltenek ki, akárcsak az Alpokban

(Hierlatz stb.), amit csak a területnek a triász végén történt legalább

is részleges szárazzá válásával tudunk megmagyarázni.

A triászképzdményeknek ez a korokra való tagolása nemcsak el-

méletben, hanem a gyakorlatban, a térképezésnél is keresztülvihet,

aminthogy Gerecsehegységi felvételeimnél az említett kövületleletek

és ismertetbélyegek alapján a rhátiumi és norikumi dachsteinmész-

követ már elválasztva tüntettem föl s valószínnek tartom, hogy rész-

letes bejárásnál — legalább közelít pontossággal ez a dolomitoknál

is keresztülvihet lesz.

ÚJ PARALLELEPIPEDUM-FAJ A HELEMBAI FELS
OLIGOCÉNBL.

Parallelepipedum Schafarziki nov. sp.

írta: Horusitzky Ferenc dr.

— Egv táblamolléklettel a kötet végén. —

A SCHAFARZIK FERENC DR. és SzONTAGH TAMÁS DR. Ul*ak 1878-Í

gazdag gyjtésébl származó helembai felsoligocén-faunából telegdi
Roth Károly dr. úr szívessége folytán az rfrca-félék családjába tar-

tozó rendkívül ritka Parallelepipedum subgenus egy új képviselje
került kifogástalan példányokban kezeimhez. Ezen subgenus rendkívül

ritkasága, morfológiai, paleobiológiai, st esetleg paleográfiai és

sztratigráfíai jelentsége késztettek arra, hogy ezt az új alakot, hazánk-
ból az els Parallelepipedum-fajt

,

faunatársaságából kiragadva
mutassam be.

A subgenust Klein 1753-ban állította fel. A sensu strictu Arei-

dáktól elssorban azáltal tér el, hogy míg azoknál a záros perem
az állat hossztengelyével párhuzamosan halad, addig a Parallel -

epipedum-féléknél az állat testét diagonálisan szeli át, továbbá
abban, hogy e subgenus alakjai a záros perem, mint tengely, körül el-

csavarodott, torziós formát mutatnak. E subgenus típusa az Arca

(Parallelepipedum) tortuosa. L. recens-faj, mely a Filippini-szigetek

mellett él a pacifikus óceánban. Ugyanitt és a kínai tengerben otthono-

sak a subgenus többi recens alakjai is, a Parallelepipedum tortum Lk.

és a Parrallelephpedum semitorsuvi Lk. A subgenus legidsebb fosszilis

képviseljét az Arca (Parallelepipedum) Kurracheense D’Arch fajt
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szerzje az indiai nummulitikumból írja le .

1 Európából, az észak-

olaszországi oligocénbl Sacco Parallelepipedum Kurracheense var.

Italica néven a fenti faj egy változatát ismerteti .

2 Ugyancsak az

északolaszországi oligocénbl írta le Rovereto Parallelepipedum

Isseit
,

3 Maver pedig4 Arca Bustica néven a subgenus egy-egy kép-

viseljét. Nyugaton a bordeuxi öböl burdigaliai emeletébl Tournuer
,

5

majd Cossmann és Peyrot 8
a Parallelepipedum Gratiloupi Tourn.-

fajt írták le. Ez a faj e subgenus legfiatalabb képviselje Európa

harmadkori képzdményeiben. Fosszilisan tehát e nemnek mindössze

négy faját és egy varietását ismerjük. A helembai alak ezek számát

egy jól jellemzett fajjal gazdagítja. E fajt dr. Schafarzik Ferenc.

megyetemi ny. r. tanár úr tiszteletére P ar all ele pipedv m
Schafarzik i-nek nevezem el.

A Parallelepipedum Schafarziki az eddig ismert fosszilis és recens

rokonainak legtöbbjétl elssorban jóval nagyobb alakjával és vaskos

teknivel tér el. A ketts tekn inkább hengeres, kevésbbé lapos, élei,

bemélyedései legömbölyödöttebbek, mint ahogy ezt a genus típusánál,

a Parrallelepipedum tortuosum L.-nál találjuk. A búb lapos, széles és

csak kevéssé emelkedik ki. A teknk mells pereme lekerekített, a hátsó

ferdén letompított. Az alsó perem a torzió következtében S alakot

mutat. A búbtól a letompított hátsó perem alsó sarka felé mindkét tek-

nn egy-egv él halad, mely a bal teknn, bár mindinkább legömbölyödve,

egészen a hátsó peremig követhet, a jobb teknn ellenben a perem

közelében elirxscdik. A jobb teknn az alak elcsavarodottsága az él

mögött, a tekn közepe táján, gyenge bemélyedést hoz létre, mely az

éllel együtt mosódik el mindinkább a hátsó perem felé. A teknk felüle-

tét srn álló, részben kettéosztódó bordák díszítik, s ezeket szabály-

talan közökben gyengébb, majd ersebb növekedési vonalak keresztezik.

A teknknek az él és a zárosperem közötti szárnyán bordákat nem talá-

lunk s a jobb tekn egyéb részein is csak egészen elmosódottan lépnek

fel. A bal teknn általában a bordiák, a jobb teknn pedig a növekedési

1 D’Arc.hiac f.t J. Hatme: Deseription dós animaux fossiles du group nummu-

litique do l’Inde. Paris, 1853. 263. old. XXII. tábla. 4., 4/a., 4/b. ábra

- Sacco: 1. Molluschi di terreni terziarii dél Piemonte etc. XXX. rész 153. old

XXIX. tábla. 14. ábra.

3 Rovereto: tllustrazioni dei Molhischi fossili tongriani etc. 1900. 78. old.

YI. tábla. 3. ábra.

* Journal de Concli. 41. kötet. 50. old. II. tábla. 3. ábra.

5 Journ. de Conch. 22. kötet. 304. 1. X. tábla. 3. ábra.

u Cossmann, Peyrot: Conchiologie neogenique de l’Aquitaine. Act. Soc. Lilin.

LXVI. köt. 1912, 310. old. X. t. 5. ábra.
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vonalak uralkodnak. Az area. aránylag elég magas s a búb alatt tompa-

szögben összefutó bordák (6—8) borítják. Ezeken kívül jó megtartású

példányok areáján a záros peremmel párhuzamosan futó finom vonalzás

is látható. A fogak a búb alatt igen gyöngék, függlegesek, kifelé mind-

két irányban nagyobbodnak és a tekn belseje felé konvergálnak. A záros

perem alatt a teknk mells részén egy-egy kerek kisebb, hátsó részén

egy-egy elliptikus nagyobb izombenyomat látható. A köpeny szélének

benyomata sugarasan rovátkolt. Az ábrázolt példány méretei a követ-

kezk: hosszúság 73 mm, magasság a búbnál 305 mm, a záros perem

hátsó részén 29 mm. A ketts tekn vastagsága az élek közepénél, a

záros peremre merlegesen mérve 31*5 mm. Ennél azonban valamivel

nagyobb példányok töredékei is kerültek el a lelhelyrl. Egy ilyen

töredék héjvastagsága a hátsó él közepi' táján 7 mm.
Nagyságban alakunkhoz a bordeauxi Parallelepipedum Grateloupi

Tourn. áll legközelebb, amennyiben ez Touknuer szerint 90 mm hosszú-

ságot és 36 mm magasságot is elér. Ell csszerén elkeskenyed és

kihegyesed alakjával, a zár és a teknk belsejének bélyegeivel azonban

ez a faj is nagymértékben különbözik a Parallelepipedum Schafarzikitl,

mely a subgenus többi fajától már lényegesen nagyobb, vaskos tekni

és azokétól eltér arányai által is jól külön tartható.

Alakunknak, mint általában az egész Parallelepipedum sub-

genusnak, morfológiáján elssorban a sajátságos torziós forma a fel-

tn. Az állat elüls vége a hátsóhoz képest mintegy 90°-al el van jobb-

ról balra csavarva. Az ilymódon elállott torzió, az állat lapát-szérén

kiszélesed, ferdén letompított, vés alakban kiképzdött hátsó széle,

kiválóan alkalmasaknak látszanak arra, hogy a kagyló testét hátsó

végével, balról jobbra irányuló forgó mozgással, a tengerfenék iszap-

jába fúrja bele. Ezt látszik megkönnyíteni a díszítés elemeinek a két

kagylón való eloszlása is, amennyiben az állat testének hátsó része,

egészen a teknkön végighúzódó ólig bordázatlan, s a bordák az egész

jobb teknn háttérbe szorulnak. Általában tehát a fúrás közben a súr-

lódásnak ersebben kitett kagylórészleteken, illetve ott, ahol ez az álla-

tot fenti mozgásában gátolná, szorul a bordás díszítés háttérbe.

A kagylók egyes alakjain észlelhet héjtorzióval Daqué is foglal-

kozik a gerinctelen állatok összehasonlító alaktanát tárgyaló mvé-
ben.

7 A torzió extrém példáit a Pensylvániai karbonból származó Spiro-

domus insignis-en és egy alsószilur Technoporus-on mutatja be s a

torzió célját szintén a fúró életmódhoz való alkalmazkodásban látja.

Mindkét faj, éppen úgy, mint a Parallelepipedumok , taxodont, melyek-

7 E. Daqué: Vergleirhende hiologiseho Formenlmnde dér foss. mederen Ticre. Ber-

lin, 1921. 442. old.

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1!»27.



66 HORUSITZKY FERENC DR.

nél tehát a torzió a törzsfejldés folyamán hasonlóképen létrejött

morfológiai és alkalmazkodási jelenség lehet.

Bár a Parallelepipedumok recens képviselinek életmódjára nézve

nincsen közvetlen megfigyelésen alapuló adatunk, kétségtelennek tar-

tom, hogy a fent kiemelt bélyegek, különösen pedig az állat testének

elcsavarodása, az iszaplakó, fúró életmódhoz való filogenetikus alkal-

mazkodás szép és jellemz esetét tárják elénk.

A subgenus törzsfájának, a fajok közötti filogenetikus kapcsolat-

nak megállapításához a rendelkezésünkre álló adatok, sajnos, még nem
elegendk. Az eddig ismert alakok kis száma, és ezeknek a különböz
szintekben földrajzilag szétszórt elfordulása, még nem nyújt erre

nézve kielégít támpontokat. Európai idsebb paleogenünkbl a suli-

genus képviseli, melyekben felsoligocén fajunk seit kereshetnénk,

hiányzanak. A legidsebb idetartozó fajt, az Arca (Paralielepipedum

)

Kurracheense D’ARC.H.-t D’Archjac és Haime az india nummulit fiúim-

ból írják le. Az indopacifikus régió tengerében a nem tovább élt, ameny-

nyiben recens alakjai itt a Filippini szigeteknél és a kínai tengerben

még ma is megtalálhatók. Legfiatalabb európai fosszilis képviselje e

subgenusnak a Paralielepipedum Grateloupi Tourn., a bordeauxi

bourdigalienbl. Ettl kezdje az európai mioceénbl Paralielepipedum ot

nem ismerünk és nem ismerjük recens alakjait a mai Földközi -tenger

faunájából sem. Tournner e subgenust az európai harmadkori tenge-

rekbe keletrl bevándoroltnak és a közvetlen tengeri kapcsolat meg-

szakadásával kihaltnak tartja. Tény az, hogy eddigi adataink szerint az

oligocén-miocén határ közelében a Parallelepipedumok eltnnek medi-

terrán vidékeinkrl.

Miután a mi paleogenünkben hasonló viszonyok uralkodhattak,

mint a mai pacifikus tengernek azon részén, melyet a kínai tenger és a

Filippini szigetek környéke foglalnak el, e subgenust úgy foghatjuk fel,

mint amely a pacifikus régió ezen területéhez hasonló fizikai és klima-

tológiai viszonyokhoz alkalmazkodott. Ezzel egyaránt magyarázható

hiánya a mai mediterrán vidékek magasabb miocén és recens faunáiból

és továbbélése az indopacifikus régió területén, egészen a mai idkig.

Miután a mi miocénünk tengere faunájában és fizikai sajátságaiban már

a mai Földközi-tenger karakterét mutatta, ki kellett pusztulnia, vagy el

kellett vándorolni innen a pacifikus karakter paleogén tenger viszo-

nyaihoz ersen alkalmazkodott fajoknak, amint a tenger mediterrán

karaktert öltött. Az indopacifikus régió tengere, mely még a mai napig

is megrizte, mondhatnánk, paleogén karakterét, a Paralielepipedum

subgenus képviselinek, mint pl. a nummulinák egy ma már elég ritka

alakjának is, napjainkig menedéket adhatott.
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A subgenus sorsa, természetesen a faunák egyéb alakjainak

hasonló irányú tanulmányozásával kapcsolatban, talán a paleogen-neogen

határ kérdésére nézve is adhat használható szempontokat.

Végezetül ezúton is hálás köszönetét mondok Telegdi Róth
Károly dr. egyetemi m.-tanár úrnak, hogy e szép és érdekes új faj

leírását számomra lehetvé tenni szíves volt.

ADATOK A TOKAJI HEGYSÉG HARMADKORI
ERUPCIÓINAK KORVISZONYÁHOZ.

— Elzetes közlemény. —
Irta: Pálfy Móric dr.

— A 9. rajzzal. —

A ra. kir. Földtani Intézet 1914. évi jelentésében a Pálháza környé-

kén lev erupciós területrl kimutattam, hogy azon a harmadkori erup-

ciók sorrendje és kora felülrl lefelé

a következ:

1. Piroxénandezit (szarmata

vagy pontusi korú).

2. Riolit, felül vörös, alul hor-

zsaköves (szarmatakorú)

.

3. Piroxénandezit (felsömediter-

ránkorú, esetleg átnyúlt a szarma-

tába is).

4. Riolittufa (felsömediterrán-

korú).

Liffa Aurél a m. kir. Földtani

Intézet 1920—1923-ról szóló jelenté-

sében ugyanezt a sorrendet állapí-

totta meg Telkibánya környékén is,

az ott nem szerepl 4. sz. riolit-

tufa kivételével, míg Hoffer András
a Tisza IstvánTudományosTársaság

kiadványai II. kötetében Geológiai

tanulmány a Tokaji-hegységbl cim
dolgozatában némi eltéréssel, amire

még visszatérünk, a hegység egész

keleti részére kiterjesztette.

1925—1926-ban alkalmam volt a hegység középs részén Holló-

házától Erdhorváti—Regéc környékéig azt a kb. 10—12 km széles

sávot részletesen tanulmányozni, amelyen a zöldköves kzetek elfor-

dulnak. E vizsgálataim alapján ezen területen nemcsak a fennebb meg-

9. rajz. A Pálháza melletti Somhegy

környékének geológiai térképvázlata.

(Redukció után !) 1:75.000.

1 = piroxénandezit (pontusi?), 2 = vörös
riolit (szarmata), 3 = horzsaköves riolit

(szarmata), 4 = perlit, 5 = riolittufa

(szarmata), 6' = szarmata agyag és

mészk, 7 j== piroxén-andezit (f. medi-
terrán), 8 = piroxénandezit tufa, breccia

és konglomerát (a Köszörpatakban f.

mediterrán kövületekkel).


