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AZ ELS VALÓDI DICEROCARDIUM SP.

A ]\L\GYAK()KSZÁGI FELS TRIÁSZ RÉTEGEKBEN.

Irta: \fj. Noszky Jen.

DIE ERS-TE, ECHTE DICEROCARDIU:\I-ART

AUS DEN OBEREN TRIAS-SCHICHTEX UNGARNS.

Von: J. Noszky ,iun.

Rétegtani helyzetüket illeten hizonytalan, Duna balparti nie-

zozóos liegyrögök behatói)!) tannlniányozása közben Szendehely ha-
tárában a fels triász mészkbl hosszai munkával és ismételt gyn.]-

tések révén gazdag — fleg megalodnsokból álló — kövülettársasá-
got találtam. Egy nagyobb mészktömb szétbontása közben hazánk
kövülettársaságának ezideig ismeretlen képviseljét, egy valódi Di-
cerocnrdluniot sikerült kiszabadítanom.

Hazánkból Diceroeardinm néven írtak ugyan már le néhány
kövületpéldányt, azonban azok Stop p a n i alakjától igen eltér,
rendkívül megnyúlt búbcsapokkal rendelkez fajok voltak. Nyilván-
való volt, hogy itt a faji jellegek túl tágan vett, helytelen alkalma-
zása következtében teljesen idegen fajok kerültek közös csoportl)a.

Már Vigh (1.) kifejti ezt a nézetét 1914-ben megjelent mnnkájábaii
s szóban is többször hangoztatta késbb.

Kntassy is hasonló eredményre jutott a hazai paehyodon-
ták tanulmányozása közben, mikor is szintén é\szrevette a Dicerocar-
(Hio)i eupaUiatum Frech, D. incisnm Frech és x\nr\etás(t, vala-
mint a D. mediofasciatum Frech nemi különállóságát. Kntassy
(2.) az igazán megokolt szétválasztását végre is hajtja s a megnyúlt
búbcsapú alakokat az új Paramegalodns genusba különíti el a Dice-
rocardinmoktól; l)árha a Paramegalodns genus jellemzését nem
adja meg.

A Szendehelyrl kikerült Diceroeardinm megersíti a szét-

választás jogosságát. IMivel hazánkban ez az els, valódi Dicerocar-
dium lelet, szükségesnek tartom annak mielbbi ismertetését, míg
a fauna többi részét majd a terület leírásával adom közre.

Família: D i c e r o c a r d i i d a e Kntassy 1934.

Genus: Diceroeardinm Stop páni ISö..

Diceroeardinm hnngyrienm nov. sp.

Ez az egyetlen példányban elkerült, líj faj, a kisebb alakok-
hoz tartozik. iMegtartási állapota a sérülései ellenére is olyan, hogy
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a genus jellegek jól felismerhetk rajta. A jobb és bal tekn egyen-
len fejlett. A teknök ersen részaránytalanok és ell laposan nyo-

mottak. Példányunk bomloknézetben szívalakfi, oldalnézetben er-
sen megnyúlt háromszögre emlékeztet.

INIint már említettem a példány sérült. Jobb teknjének búb-

része az állat pusztulásakor l)etörbetett, amit a horpadásban látható

bej-darabok is bizonyítanak. Hiányzik még a teknök bátranyúló, vé-

kony és elkeskenyedett végs kis része, amit a praeparáláskor nem
sikerült kiszabadítanom a beburkoló kzetanyagból.

A teljessé kiegészített példány méretei a következk:

bosszúság: 56 mm
szélesség a bomloki oldalon .V2 „

magasság a bomloki oldalon 48 ,.

A példány jol)b teknöje héjas, míg a bal tekn nagyrészáröl

liiányzik a héj. A záros perem környékén a héj meglehetsen hibát-

lan, ezért a 3. számú áljrán is érzékeltetett, visszakanyarodó növe-

kedési vonalak jól kivehetk.
Nagyon jellemz e fajra a viszonylag vékony, meszesedett héj,

amelynek vastagsága megközelítleg 1—1.3 mm.
A Innnla alacsony, azonban a kis Intbok alá legömbölyödött

szélekkel ersen bemélyül (5. ábra).

Fajunk legközelebbi rokona a Dicerocardium gemniellaroi Di
S t e f. faj, amelytl azonban határozott jellegek választják el. Ha-
sonlít hozzá homlok és oldalnézetben, a körvonal lefutásában, vala-

mint a teknök hosszúra nyvilt kialakulásában. De már a biibok ki-

alakulása lényegesen eltér. így a D. genniwUaroi búbja alig emel-

kedik ki egy kissé, a Innnla helyén kiemelked zárosperemi rész,

a Inib és z,ávosperem közt l)emélyedt árok van. Ezeket a különbsége-

ket jól mutatja az alál)bi két körvonal rajz:

a) = A D. hungaricum nov. sp. körvonala homloknézetben. — Frontal-

ansicht dér Umrisslinien von D. hungaricum nov. sp.

b) = A D. gemmellaroi Di Stef. körvonala hondokuézetbeu Di Stefano

(3.) ábrája nyomán. — Frontalansicht dér Umrisslinien von D. gemellaroi.
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TABLAMAdYARAZ.AT. - TAFKLERKLARUNü,

.Mind az fi álira a Diocrocardiuin huiiííniiciiin nov. ^p.-t liiuli ti tis.

Figur 1—5 DiciM'ocMirdimn liuiiifarii'um nov. sp.

_ FelülnézptlHMi — kihsc Imim forilítva. — Von obcn — Steiiikern

1‘twas liuks líedn-ht.

2. = OUlaliiézolbi’ii — u hal oldal IVlíil. — Sídtenaiisiclit — von dér
linkmi Seitp.

r-: Folüliiézotlipií. — Von obeii.

. = Oldnlnézelhcii — n jobb tekn fidol. — Seilenansicht — von dér
reeliten Seite.

= líoinlf'knózetbeii. — Frontalniisieht.
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A D. cuno)iii S t o p p.-iiál a búbok mafíasak, egymástól távol

állanak ós mivel a zárosperem nem domborodik ki, egyetlen „V”-

alakn árok van a két búb között. Fajunknál a búbok becsavarodása

nagyobb, úgy, hogy a zárosperem vonalában majdnem összeérnek.

Igen jellemz fajunkra még az, hogy a I). gennnellaroi-ní\\ (3.)

és a 1). enrionii-nál a búbtól kiinduló és a héj hátsó végéig húzódó

feltnen éles perem hiányzik. Itt a búb törésmentes ívben hajlik

át az oldalba. A Innnla fell a zárosperem és a búb között ferdén

kifutó, az oldalon a tekn sarka felé fokozatosan megszn, lapos

árokszer mélyedés van. Ennek a zárosperem felli szélét éles perem
határolja. E ])ei'em és a teknk érintkez vonala közti keskeny héj-

részlet a zárosperem felé meredeken esik le és a liganientnm befoga-

dásái'a szolgáló árkot alkotja.

A záros ái'ok végén a sarkok felé a héj kis tarajt alkot, xigy,

hogy a két kiemelked perem közt egy kis gerinc fejldik ki, amit

a 3. ábrán jól láthatunk.

A zárosszerkezetét nem láthatjuk, mert a héj zárt. E kérdés

tisztázására további gyjtések és vizsgálatok hivatottak.

E Dicerocardinmmal elkei'ült fauna alapján rétegeinket a

noricnmba kell helyeznünk. INIegemlítem azonban már most, hogy
a kísér megalodusok nagy része is iij alaknak bizonyult.

A Dicerocardiuni hnnuaricum lelhelye Nógrád megyében.
Szendehely közvetlen szomszédságában a „227” jel Kálvária-domb-
tól a Kai)ásúti-patakba torkolló mellékárok összefolyásánál van.

A holotípus a m. kir. Földtani Intézet múzeiimában van.

1938. gelang es mir gejegentlich einer eingehenden, geologi-

schen Anfnahme dér am linken Donaufer liegenden Gebirgsschollen
des nngarischen Mittelgebirges, — in dem Norienm aiigehörenden
Dachsteinkalk, am Ende eines Seitengrabens, dér unterhalb des

Kalvarienhgels von Szendehely beginnend in den sogenannten
Kapásút-er Bach einmündet, — in dér sich vornehndich aus Mega-
lodnsarten zusammensetzenden Fauna aneh eine interessante Dicero-
cnrdbnn-Art Zn finden. Dicse erwies sich nicht nur als eine neue
Art (auch nnter Megaloden befanden sich einige nene Arten), son-

dern stellt gleichzeitig das erste, echte Dlcerocardiutn aus Un-
garn dar.

Allé nbrigen, in dieses Genus gestellte, bezw. als 7ai ihm
behörig boschriel)enen Formen mnsseii nümlich anf Grnnd dér
Arbeiten von Vigh (1.) und Kutassy (2.) in das Genus Para-
megalodus eingereiht werden.

Von nnserer als Dicerocnrdhwi hungaricum nov. sp. benann-
ten Forni kain nur ein cinziges, steinkernartiges Exemplar znm
^ orschein, das unterhalb des Wirbels dér rechten Schalenhalfte
etwas besehadigt ist. An dér rechten Hülfte ist die Sehale vorhan-
dcn, an dér linken fehlt sie hingegen znm grössten Tsil.
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Die neue Art gehört zu deii kleineren Formeu. Ilire Masse
siiid: Liinge — 56 mm; Hölie an dér Frontalseite gemessen — 48
mm; Breite, ebenfalls an dér Frontalseite gemessen — 52 mm.

Entlang dér Sehlossriider ist die Schale ziemlich nnverletzt
erlialten, so dass an diesen Stellen dis in Fig. 4. wiedergegebenen
Waehstnmmaslinien gut feststellbar sind. Die beiden Schalenhalften
sind symmetrisch ansgebildet. Jede Schale für sich ist jedoch stark
asymmetrisch, vorne flaeligedrückt. Unsere neue Art ist daher in

dér Frontalansiclit herzförmig, von dér Seite gesehen erinnert sie

jedoch an ein stark in die Liinge gestrecktes Dreieck. Charakteris-
tiscli für die Art ist die verhaltnismiissig dnnne (kanm 1—1.5 mm
starke) verkalkte Schale. Ilire Lunula ist niedrig, besitzt eine ab-

gernndete Kanté und biegt sich stark nnter die verhaltnismassig
kleinen Wirbel ein. (s. Fig. 5.)

Unsere Art ist am niichsten verwandt mit Dicerocardhim
gemellaroi Di S t e f. von welchem sie sich jedoch dnrch fest nm-
rissene Merkmale nnterscheidet. Die Áhnlichkeiten bestehen in dér
Frontal- und Seitenansieht, im Verlanfe dér Umrisslinien, sowie
in dér Liingsstrecknng dér Schale. Aber schon die Ansbildnng dér
Wirbel zeigt weitgehende Alnveichnngen. So erholit sich dér Wirbel
von D. gemmelhiroi kanm etwas, anstelle dér Lnnnla finden wir
einen erhabenen Schlossrand nnd zwischen dem Wirbel nnd dem
Sehlossrand einen vertieften Graben. Die beiden vorherstehenden
Umrisszeichnnngen zeigen dentlich diese Untersiede.

Bei D. ciiriouií S t o p p. sind die Wirbel höher, stehen weit

voneinander entfernt nnd zwischen ihnen befindet sich nnr ein

einziges „V”-förmiger Graben, da dér Schlossrand nicht erhöht ist.

Bei nnserer Art ist die Drehnng dér Wirbel grösser, so das sie

sich in dér Linie des Scholssrandes fást berühren.

Sehr charakteristisch ist für nnsere Art auch noch dér Um-
stand, das dér bei D. gcmmeUaroi (3) nnd D. curion'n vöm Wirbel
ansgehende nnd bis znm Hinterrade dér Schale ziehende, anffalend

seharfe Wnlst fehlt. Hier greift dér Wirbel in einem nngebrochenen
Bogén über die Seite hinweg nnd gégén die Ecke dér Schalenhalf te

zieht eine allmahlich verschwindende, seiche, grnbenartige Ver-

tiefnng.

Am Ende dér Schlossvertiefung, gégén die Ecke zn, bildet

die Schale einen kleinen Kamin, so dass alsó zwischen den beiden

erhöhten Bandern ein kleiner Grat entsteht, wie dies in Fignr 3.

gnt zn seben ist.

Dér Bán des Schlossapparates konnte bisher nicht nntersncht

werden, da dér Fnnd ja einen Steinkern darstellt. Vielleicht gelingt

es spater anf Grund neuerlicher Fnnde anch diesbezüglich Anfkla-

rnng zn erlialten.

Die Holotype hefindet sich im Besitze des ^Iiisenins des kö-

iiigl. Ungar. Geolg. Institntes.
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IRODALO^I — SCHmFTTU:\I:

1. Vigli Gyula: Adatok az Eszters’oin-vidéki triász ismeretéhez.

(Földtani Közlöny. 1914. XLIV. k. 72—577. 1.) — Beitrafi'e zr
Kenntnis dér Trias im Komitate Eszterffom. (Ibid. pagr. 599—604.

Bd. XLIV.)
2. Kutassy Endre: Pacliyodonta mesozoica. (Fossilium Catalofrus.

I. Animalia. Pars. 68. paf>\ 3. et 52—53. s’Gravenliage. 1934.)

3. Di S te f a n o G.: La Dolomia prineipale dei dintorni di Palermo
etc. (Palaeontog’raphia Italiea. Vol. XVIII. 1912. pag. 90—91.)

ASVÁNYRENDSZERTANI TANULMÁNYOK. ITI.

Kafegóriák, tagozat, új kötelékek.

Irta: Vavrineez Gábor.

MTiNERALSYSTEMATOLOGISCH EETD lEN, í I

í

Kategorleu, Gliederuag> neue Verhande

\"on: G. Vavrineez.

A rendszer fogalma megkívánja, hogy az következetesen le-

gyen felé])ítve és hogy a következetesség a legalsó tagozattól a leg-

felsig terjedjen. Enélkül a rendszer: rendszeidelen. Ehhez szükséges
a kategóriák számát fölemelni; míg Linné a fajig bezárólag 4

kategóriát állított fel, addig a mai botanikusok 13-at használnak.

A legtöbb ásványr^ndszer (i—7 kategóriával ki tud jönni, de az

összes létez kapcsolatok és összefüggések, másrészt az összes meg-
különböztet jelek kihasználása, ami által a rendszer csak nyer,
több kategória felállítását teszi szükségessé. Rendszerünket fleg
az jellemzi, hogy az egyes kategóriák mindig azonos elvek szerint

összekapcsolt ásványokat foglalnak egybe.

A fels tagozat a következ kategóriákból áll: fosztály, osz-

tály, alosztály, rend; az alsó tagozatot pedig az alrend, szakasz,

alszakasz, csojiort és alcsoport kategóriái alkotják. Néhány rend-

szer fels tagozatát a mienkkel összehasonlítva az I. táblázat mu-
tatja be. A fosztályok száma, amint látjuk, hat, mert a nitrideket,

foszfidokat, arzenideket és antimonidokat egy külön fosztályba
soroltuk. Ennek az új köteléknek a felállítását indokolja az idetar-

tozó ásványok jóldefiniált volta és az a tény, hogy ezek sem a meg-
felel elemekkel, sem a megfelel szidfidokkal nem izomorfok, tehát
0 két fosztályból okvetleiiül kiemelendk. A ])yrit-markazit cso-

imrtba tartozó vegyes szulfid-arzenid ásványok nem bizonyítják a




