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Magyarország harmadkori képződményeiből eddig aránylag kevés 
teknősmaradvány ismeretes; olyan csaknem teljesen ép példány pedig, 
mint a minőt itt ismertetek, egyáltalán ismeretlen volt eddig.

A legrégibb harmadkori teknős az erdélyi részekből ismeretes és 
pedig az a faj, melyet itt akarok megismertetni. E fajt K och A. professzor 
1884-ben «Előleges közlemény a közép-eoczén felső durvamészben újab
ban talált gerinczes maradványokról »** czímű értekezésében Trionyx 
néven említi annak a kolozsmonostori kőbányából származó töredéknek 
alapján, melyet én az Y. tábla 1. ábrájában közlök. Ugyancsak K och profesz- 
szor a Zsobók körüli hegylejtőkről említ, az előbb említett értekezésének 
93. lapján Trionyx-ra emlékeztető maradványokat, melyeket a H. von 
MEYER-től leírt Trachyaspis-genuszszal hajlandó azonosítani. Ugyanitt em
líti K och professzor, mint közelebbről meg nem határozott bordacsontot, 
a kolozsmonostori gáttól származó s itt az Y. tábla 2. ábrájában közölt 
Euclastes 9 bordalemezét.

A Trachyáspis-szál hajlandó azonosítani még egy hátpajzs töredéket, 
mely 1883-ban került a kolozsvári múzeumba a kolozsmonostori Szamos- 
mart durvameszéből.

E három genusz a közép-eoczén durvamészből való. Egyéb, talán a 
teknősökhöz tartozó, közép eoczén korú csonttöredéknek még nemi hova- 
tartozandóságát sem lehet megállapítani. Kivéve P et e r s  K. F.-nek ugyan
csak a közép-eoczénből, 1858-ban leírt új Triony.r-át, melyet Trionyx 
austriacus, P é t .  néven «Beiträge zur Kenntniss der Schildkrötenreste 
aus den österreichischen Tertiär-Ablagerungen»*** czímű munkájában Kis- 
Győrről, Borsodmegyéből három bordatöredék s ezek benyomata alapján

* Előadatott a m. Földtani Társulat 1903 junius 3-án tartott szakülésén.
** Orv. Termtud. Értesítő. IX. köt. 92. lap. Kolozsvár, 1884.

* * *  H a u e r :  Beiträge zur Palaeontographie von Österreich. Heft II, p. 61.
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írt le. P e t e r s  1855-ben «Schildkrötenreste aus den österreichischen Ter
tiär-Ablagerungen» czímű munkájában1 ismertet egy jobb első borda- 
lemeztöredéket. Ennek az előfordulási szintje és lelethelye azonban isme
retlen. P e t e r s  szerint állítólag Szeben mellől Szt-Erzsébetfalvá-(Hammers- 
dorf)-ról való. Mivel azonban itt csak a pannoniai emeletrétegei s ezek 
alatt szarmatának vehető homokok és márgák vannak; legvalószínűbb, 
hogy e Trionyx sp. néven leírt töredék nem innen, hanem a porcsesdi 
középeoczénből való.

A felső mediterránból F i t z i n g  1836*ban az «Annalen des Wiener 
Museums für Naturgeschichte» I. kötetében az akkor ismert élő és fossilis 
alakokat felsorolva a sopronmegyei Lorettom-ból, említi a Trionyx Partschi, 
F i t z i n g  új fajt is, melyet csak később 1855-ben P e t e r s  «Schildkrötenreste 
aus den österrechischen Tertiär-Ablagerungen» czímű munkájában írt le 
és ábrázolt (10. lap, IV. tábla, 1. ábra) három jobboldali mellső bordalemez 
alapján.

K o c h  «A magyar korona országai kövült gerinczes állat maradvá
nyainak rendszeres átnézete»2 czímű értekezésében a sopronmegyei Szent- 
Margitá-xó\ említ egy Trionyx sp. ind.-t.

Egyike a legérdekesebb mediterran teknősöknek, melyeket eddig ha
zánk területéről ismerünk az, melyet Dévényújfalúból (Pozsony m.) ír le
H. von M e y e r  Psephophorus polygonus néven mint egy Dasypoda-1 (Gür
teltier).3 Végre F u c h s  1874-ben4 erről kimutatja, hogy a Sphargis genusz- 
hoz tartozó teknős. Ugyanis a Sphargis coriacea-iól szólva, azt mondja: 
«Die vollkommene Uebereinstimmung mit unserem Psephophorus ist so 
evident, dass ich gar nicht begreife wie jemand, der diese beiden Stücke 
gesehen hat, hierüber auch nur einen Augenblick im Zweifel bleiben 
kann». így helyesen fölismeri a Dermohelys, B l v .  ( =  Sphargis,M e rr e m )-  

sel való rokonságát. Ez óriási alakot (1 öl hosszú, 4 láb széles), mely 
Wienben van, S e e l e y  H. G. írta le 1880-ban. «Note on Psephophorus 
polygonus» czímű munkájában.5

A híres lorettomi (Sopron m.) lajtamészből a már említett Trionyx 
Partschi, továbbá Aceratherium incisivum, Cuv. és kis kérődzők társa
ságából írja le H. von M e y e r  az Emys lorettana-11847-ben 6 egy töredé
kes bordalemez alapján, mely szerinte valószínűleg a jobboldali harmadik.

1 Denkschr. d. M. Naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Bd. X. Taf. II. 
Fig. 8—10.

2 Orv. Termvizsg. vándorgyűlésének munkálatai. XXX. köt. 1900. 538. lap.
:í Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie u. Palaeontologie. 1846, p. 472

és 1847-ben, p. 579.
4  Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., p. 220.
5 Quart, journ. geol. Soc. Bd. XXXVI, p. 409.
6  L e o n h a r d  u. B r o n n :  Jahrbuch, p. 579.



KÉT ÚJ TEKNŐSFAJ. 1 9 5

Xésőbb e példányt P e t e r s  «Schildkrötenreste aus den österreichischen 
Tertiär-Ablagerungen» czímű művében ismerteti részletesebben a 17. lapon 
és ábrázolja is a IV. tábla 6. ábrájában.

A magyar korona országainak plioczénképződményeiből ismeretes 
még néhány édesvízi teknősnek maradványa. így a beocini alsó-pannoniai 
emeletbe tartozó czementmárgákból rövidesen ismertetni fogja K och pro
fesszor a Testudo syrmiensis új fajt, ő erről először 1902-ben tesz említést 
«Újabb adalékok a beocsini czementmárga geo-palseontologiai viszonyai
hoz»1 czímű értekezésében. Itt K och professzor mint közelebbről meg nem 
határozott Testudo-1 említi, mely az Orsóvá környékén ma is élő Testudo 
graeca, L. var. Boettgeri, Mojs.-hoz áll közel. Később a részletes tanul
mányozás kiderítette, hogy új faj, melyet 1903-ban «A beocsini czement
márga kövült halai» czímű előzetes jelentésében2 Testudo syrmiensis 
néven említ. A köpeczi levantei korú lignitből említ K och professzor a 
magyar korona országainak kövült gerinczes maradványait összefoglaló 
munkájában (538. lap.) Emys sp. ind.-1, melyet a Baróti-hegység geologiai 
viszonyait tárgyaló monographiában fogok megismertetni.

Ujabb időben különösen a kolozsvári eoczénkorú felső durvamész- 
ből kerültek ki Trionyx maradványok, melyek sokkal épebbek, tökélete
sebbek, mint azok, melyeket ugyanezekről a lelethelyekről K och professzor 
az 1884-ben megjelent «Előleges közlemény» e megírásakor ismert. Eze
ket az 1896 és 1899-ben a kolozsvári «Erdélyi Múzeum-Egylet» gyűjte
ményébe került Trionyx példányokat s néhány régebben ott őrzött s már 
K och professzortól is említett teknős maradványt, a múzeumnak igen 
tisztelt igazgatója dr. S zádeczky  G yula  egyetemi tanár, kedves barátom, 
szives volt nekem leírásra átengedni, a miért fogadja e helyen is hálás 
köszönetemet.

1. Trionyx clavatomarginatús, nov. sp.

(V. tábla 1. ábra és VI. tábla 1—3. ábra.)

1884. Trionyx sp. K o c h . Orv. Termtud. Értesítő. IX. köt. 92. lap.
1894. Trionyx sp. K o c h . A z erdélyi medencze harmadkon képződményéi.

I. Paleogen-esoport. (M. k. földtani int. Évkönyve. X. köt. 247. lap.)
1900. Trionyx sp. ind. K o c h . Orv. Termtud. Vándorgyűlések Munkálatai. 

XXX. köt. 538. lap.

K och professzor az 1884-ben megjelent értekezésében itt az Y . tábla
1. ábrájában rajzolt s a kolozsmonostori kőbánya felső durvameszéből 

.származó fiatal példányról a következőket írja: «Ez egy teknős hátpajzsá-

1 Földtani Közlöny. XXXII. kötet, 279. lap.
2 Math, és Termtud. Értesítő. XXI. kötet, 194. lap.
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nak, négy pár bordának megfelelő, hátsó töredéke, melynek lapján is lát
hatók az ellapult bordák nyomai és azok harmadikán a bordanyujtvány 
is, mely a hátpajzs szélén kinyúlik. A hátpajzs felületén csupán a csigo
lyáknak és bordáknak megfelelő ellapult csontrészek varrányai láthatók^ 
szarutáblák benyomatainak semmi nyomával. Ezen körülmény és az, hogy 
a csontpánczél felülete sűrűn tele van szúrágás-forma mélyedésekkel, a 
jelenleg is Észak-Amerika délnyúgati folyamaiban élő Trionyx nemhez 
tartozó állatra utal. Az előttünk fekvő töredékből következtetve, a mi ki
halt Trionyxfajunk körülbelül 28 cm. hosszú és 25 cm. széles hátpajzs- 
zsal birt.»

Ennél sokkal teljesebb — sőt eddig egész Magyarországból a leg
teljesebb,—  az a példány, melyet a VI. táblában ábrázoltattam. Ezt 1899 
május havában találták a kolozsvári «Nagy testvérek» kőfaragó ezégnek 
ugyancsak Kolozsmonostoron lévő kopaszhegyi (Dealu Goal) kőbányájá
ban, melyet a bányatulajdonosok készséggel ajándékoztak az Erdélyi 
Múzeum-Egylet ásvány-földtani gyűjteményének.

Kevésbbé jó megtartású, de rendkívül tanulságos az a példány, 
melyet 1896 április havában találtak a kolozsvári Plecska-völgyhen. Itt a 
Szt-János kútjától négy lépésnyire, a kút fölött 2 m.-rel kincskeresők 
aknát ástak s innen, két méter mélységből került ki a szöveg között ábrá
zolt kőbél. Ez annyiból érdekes, mivel a teljes pajzsnak kőbele, melyen látni 
a csigolyák és bordavégeknek is a kőbélbe beletört részeit, sőt megvan a 
reá illő paizsnak is egy része, úgy mint az 1. csigolyalemeznek a fele, a
2. és 4. csigolyalemez teljesen, azonkívül a bordalemezek közül a máso
diktól a hatodikig, többé-kevésbbé jó megtartási állapotban. E faj pajzsá
nak mikénti domborodását egyedül ezen a példányon lehet tanulmányozni, 
mivel a VI. táblán rajzolt ép pajzs kissé el van lapítva. Csakis e példány
nál lehet a csigolyalemezeknek egymás között és a bordalemezekkel való 
összenövési módját tanulmányozni, mivel ezek egy része szétszedhető s 
ismét mozaik módon összerakható. Ennél lehet látni, hogy e részek — a 
mint majd látni fogjuk — bizonyos eresztékek segélyével fűződnek össze. 
E példány annyiból is érdekes, mivel a kőbél alatt a mészkőben sok rossz 
megtartású csontmaradvány nyoma van, melyek valószínűleg ennek az 
állatnak a vastag csontjaihoz, sőt esetleg a hasi pánczéljához tartoztak. 
Ez arra vall, hogy e trópusi, vagy subtropusi folyami teknőst, elhalta után 
a folyóvíz nem vitte messzire, hanem még mielőtt a csontjai széthullottak 
volna, már a tengeri iszapba temetődött; míg a monostori gátnál talált 
példányok, a hol a végtagcsontoknak semmi nyoma, valószínűleg áz 
elhalálozási helyökről messzebbre vitettek. A mészkőben sok Anomya, 
valószínűleg az Anomya tenuistriata, D e s h . nyoma látszik.

Miután e felső durvamészből való Trionyx maradványokat össze
hasonlítottam az észak-amerikai eoczénből és mioozénből; valamint a*
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londoni agyagból s Európa egyéb harmadkon képződményeiből ismert 
teknős maradványokkal; kitűnt, hogy valamennyitől különböznek s így 
jól jellegzett új fajhoz tartoznak. Miután a külső perem körvonalának 
erősen fogazott volta egyik legjellemzőbb sajátsága, elneveztem clavato- 
marginatus *-nak. E faj jellegeit az alábbiakban foglalom össze, meg
jegyezve, hogy a leírásban ha külön nem említem mely példányon ész
lelhető ez vagy amaz a jelleg, akkor mindig a YI. táblában ábrázolt leg
épebb példányról beszélek.

A YI. táblán ábrázolt pajzs csaknem teljes, mindössze a 6. és 7. 
bordalemez balszéle és a 8. bordalemez (Gaudalscutum) hátsó fele, továbbá 
a nyakipajzs mellső pereme, valamint egyik-másik bordának a vége hiány
zik. A körvonalnak kerekded voltát csakis az zavarja meg, hogy a perem 
a bordák fölött erősen kifelé nyúlik s így csipkézett.

Ha a 8. bordalemez ( =  farkpajzs) nem volna hiányos, teljesen pontos
*

méreteit közölhetném a pajzsnak. így azonban a hosszaság csak megköze
lítőleg állapítható meg. Hossza a középvonalban mérve 38 cm. A leg
nagyobb szélesség a 4. bordalemezen annak pereméig mérve 35 cm. —  
A plecskavölgyi kőbél hossza 42 cm.-nél is jóval nagyobb, míg az V. tábla
1. ábrájában közölt fiatal példány körülbelül 28 cm. hosszú volt.

A pajzs laposan domború, legdomborúbb a 3. bordalemez mentén, 
Itözépen kevéssé behorpadt; ** mellfelé kevéssé, míg hátrafelé erősebben 
laposodó.

* Clavatus =  csipkés, marginatus =  szegélyzett.
** A lerajzolt (YI. tábla) példányon ez nem figyelhető meg helyesen, mivel 

középen be van horpasztva, hanem a Plecska völgyből való kőbélen ez szépen 
látszik. (1. ábra.)



A csigolyalemezek (Neuralia) sora a pajzs általános domborulatához 
viszonyítva csekély mélyedésben fekszik, míg a bordalemezek körülbelül 
középtájt kidomborodók. Az egész felület féregszerűen bibircsós, mely 
bibircsók a pajzs szélei felé némileg sorokban állanak, míg közép felé 
mindinkább szabálytalanul vannak elszórva. K och professzor e díszítést 
találóan szúrágásszerű díszítésnek nevezi. E díszítés egészen a pajzs 
pereméig terjed, mely ferdén lejt kifelé. Az első bordalemez bordaja van 
csak mellfelé tolva a középvonalból, a 2., 4., 5., 6. és 7. pedig hátrafelé, 
s csak középtájt a harmadik van középen. A bordák kiálló végei hosszan 
barázdáltak; legjobban kinyúlnak a bordalemez alól s legszélesebbek a 
két elsőnél, továbbá a 6. és 7-diknél, míg középen a legrövidebbek s 
legkeskenyebbek. A borda vége kevéssé van a lemezbe bemélyedve. Az 
egyes bordalemezek között, valamint ezek és a csigolyalemezek között —  
legalább a két nagy példánynál — varrat jóformán nincs, hanem a peremek 
csakis érdes ferde felületeikkel függnek össze ; a csigolyalemezek pedig 
ezenkívül egymás között eresztékszerű nyúlványokkal is. (Lásd a 3. ábrát.)

A nyakipajzsrész (Nuchalplatte), középen erősen domború; hátul az 
első borda- és első csigolyalemez felé gyengén ívelt, míg mellfelé elég erős, 
középen kevéssé behorpadt domború ívet formál. Hossza a középvonalban 
51 mm., legnagyobb szélessége a pajzslemez két hátsó tövisének végén 
mérve 207 mm. A csont vastagsága 9 mm. E pajzsrész alsó része elől vé
konyabb lemezként mellfelé nyúlik. E mellfelé nyúló pajzslemez, miután 
középen elég erősen ki van metszve, itt legkevésbbé nyúlik előre s így leg
keskenyebb ; innen azonban jobbra és balra mindinkább szélesedik, majd 
az első bordalemez bordanyúlványa felé, tehát oldali végei felé, ismét 
keskenyedik. Ott a hol a legszélesebb e lemez, 17 mm.-nek mértem, meg 
kell azonban jegyeznem, hogy a mellső pereme nem egészen ép, több 
helyen kicsorbult; úgy, hogy ennek következtében az sem állapítható 
meg, miszerint voltak-e tövisszerű nyúlványai e részen vagy sem, de 
igen valószínű, hogy nem voltak. E lemeznyúlványt is hátul az első 
bordalemez határolja, a mennyiben két tövisszerű nyúlvány segélyével 
mindkét oldalt reá nyúlik a feltűnő széles első borda két kinyúló végére. 
Míg a nyakipajzs a pajzs többi részével egyezően féregszerű dúdorokkal 
díszített, addig e mellfelé nyúló pajzslemez csak szabálytalanul barázdált. 
E pajzslemez élesen elkülönül a nyakipajzs többi részétől annyiban is, 
hogy a féregszerű dúdorokkal díszített rész mellső pereme hirtelen esés
sel megy át a körülbelül csak fél annyira vastag, jóformán minden díszí
tés nélküli s a külső széle felé vékonyodó pajzslemezbe. A nyakipajzsba 
hátul nem nyúlik be az első csigolyalemez, sőt inkább a nyakipajzsnak 
két fogszerű nyúlványa nyúlik hátra, hogy e csigolyalemezzel szorosab
ban érintkezhessen. E pajzslemez a bőrösen porczos szegélybőr főtapadó- 
felülete.

198 Di LŐRENTHEY IMRE
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Az első csigolyalemez (Neuralplatte) a legnagyobb 53 mm. hosszú 
és középtájt körülbelül 27 mm. széles. Nem nyúlik jobban mellfelé mint 
az első bordalemez mellső pereme. Mellső oldala gyengén ívelt; oldali 
szélei legalább a lerajzolt (VI. tábla) példánynál elmosódok, gyengék, nem 
egészen szimmetrikusak, középen behorpadnak s így a lemezt megszűkí
tik. Hátul kiszélesbiil, négyszögben végződik akként, hogy a szögpárokat

3. ábra. A Plecska völgyi kőbél.

homorú ív különíti el egymástól, melybe a második csigolyalemez mellső 
domborúan ívelt vége illik. E mellső csigolyalemez hátsó végén ekként 
keletkezett szögpárok mentén végződik a második bordalemeznek az a két 
keskeny nyúlványa, melylyel a mellső bordalemezbe nyúlik. E lemez is, 
mint a következő öt, hátul szélesebbek, mint elől.

A második csigolyalemez elől, is hátul is négyszögben végződik, de 
míg elől a két szögpárt domború, addig hátul homorú ív választja el egy
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mástól. Oldalt még erősebben össze van e második csigolyalemez a borda
lemezzel nőve, mint az első, úgy hogy itt már az oldali határolás nem 
látható. A 3., 4. és 5. csigolyalemez pedig teljesen össze van nőve a 
megfelelő bordalemezekkel, azonkívül pedig e tájon be is van horpasztva 
a pajzsáig, hogy a csigolyalemezek alakja nem állapítható meg.

Egy másik, a Plecska-völgyből való, töredékes példányon (3. ábra.) 
azonban igen jól látszik a 2. benyomati alakja, továbbá igen szépen meg 
van őrizve a 3. és 4., a miből látni, hogy épen olyanok, mint a 6. (elől 
domború, hátul homorú ívvel), csak ennél nagyobbak. Csak az 5. csi
golyalemez hátsó pereme figyelhető meg, mely hasonlóan négyszögben 
végződik, mint az elsőé.

A 6. csigolyalemez olyan hosszú, mint az ötödik. Elől domború ív
vel, oldalt egyenes vonalakkal határolt, hátrafelé szélesbülő s bár hátul 
sérült, mindamellett kivehető, hogy négyszögben végződik s hogy a páros 
szögeket homorú ív választja el egymástól. A plecskai példánynál az 5. és
6. csigolyalemez ferde, szabálytalan, szimmetriátlan. Az 5. hátul csak 
háromszögű, a mennyiben az egyik szögpárt egy szög helyettesíti; a 6. 
pedig hátul csak két szöge van, míg elől három. Ehhez hasonló kifejlő- 
désű az Y. tábla 1. ábrájában rajzolt fiatal példány 5. és 6. csigolyalemeze, 
csakhogy ezeket még hozzá nem is egyenes, hanem hullámos vonalak 
határolják.

A 7. csigolyalemez igen rövid, csak kevéssel nyúlik túl a 7. borda
lemez középvonalán; nagyjából ötszögű, a mellső vége sérült s így az 
alakja nem látható tisztán, hátul hegyes szögben végződik.

Ha már most a csigolyalemezeknek a bordalemezekhez való viszo
nyát nézzük, akkor azt látjuk, hogy mellfelé egyik csigolyalemez sem 
nyúlik — még a 7-iket sem kivéve — a hozzá tartozó bordalemez sutu- 
ráján túl; hátrafelé azonban a két pár szög már átnyúlik az utána követ
kező lemezbe és pedig akként, hogy a párosán álló szögek közül a mellső 
van a két lemez határán, a mennyiben ezeknél végződnek a varratvonalak. 
E tekintetben természetesen csakis a 7. képez kivételt, a mely alig nyúlik 
túl a hozzátartozó bórdalemez középvonalánál. E csigolyalemezeknek 
egymás között és a bordalemezekkel való összenövésére nézve meg kell 
jegyezni, hogy ezek eresztékszerűen függenek össze és pedig akként, hogy 
a csigolyalemez mellső végén a külső (felső) perem nyúlik előre, tehát a 
külsőhöz viszonyítva a belső ferdén lemetszett; oldalt a belsők állanak 
kiljebb s ennek megfelelőleg a bordalemezeknek viszont a külső (felső) 
éle. Hátsó végén pedig belül két hegyes nyúlvány van, mely a következő 
csigolyalemez mellső ferdén lemetszett széle alá nyúlik. (4. ábra.)

A Plecska-völgyből való hiányos példány belsején jól látni, hogy 
minden egyes csigolyalemez két csigolya fölött körülbelül középen 
fekszik.
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A csigolyalemezek felületének féregszerű, dúdoros díszítése erőteljes. 
A dúdorók elhelyeződésében némi szabályosságot legföljebb az első né
hánynál lehet megfigyelni, a mennyiben ezeknél hosszirányú sorokban 
való elhelyeződést mutatnak; a többi lemezen azonban teljesen szabály
talanul vannak elszórva.

Az első hordalemezpár kifelé keskenyedik s így szélessége a külső 
peremen körülbelül 39 mm., a csigolyalemeznél 46 mm. s kiljebb 51 mm.;

e)

a) b)

4. ábra A Plecska völgyi példány harmadik csigolyalemeze eresztékszerű nyúlványaival s 
ferde oldalaival, a) alulról, b) felülről és ej oldalról nézve.

lemezmagasság (domborulat) 30 mm., plecskai példánynál körülbelül 40 
mm. Egy lemez hossza a mellső varraton mérve 97 mm., a hátsó varraton 
pedig 114 mm. Külső pereme tompaszöget képez a nyakilemez előre nyúló 
lemezének külső körvonalával, míg a nyakilemez magasabban fekvő, díszí
tett részének széle és az első bordalemez külső kövonala összefüggő kör
ívet formál.

A mellső és hátsó peremek nem párhuzamosak, mivel a hátsó var
ratperemek homorúbb ívet formálnak, mint a mellsők. A belső varrat
peremek íveltek, mivel az első csigolyalemez oldalai homorúak; a csigo
lyalemez mellett lévő két sarka pedig lekerekített, mivel a második borda- 
lemezeknek egy-egy keskeny nyúlványa hatol az első csigolya- és első 
bordalemez közé. A borda maga — a mennyire megítélhető — körülbelül 
fél vastagságáig mélyed a bordalemezbe. A borda kifelé mindinkább szé- 
lesbül és mindjobban távolodik a középvonalból mellfelé, úgy hogy a 
bordalemez szélén már a mellső varratperemén túl ér s a nyakilemez 
tövisszerű nyúlványai alá nyúlik. A borda fölött a bordalemez külső 
pereme nyelvszerűen előre nyúlik, körülbelül egy cm.-el. A borda széles
sége ott a hol a bordalemez alul kinyúlik, 31 mm.
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A második bordalemezpár az elsővel ellentétben kifelé szélesbül, a  
mennyiben belül, a mellfelé bocsátott nyúlványon mérve, csak 44 mm. 
széles, addig a külső peremen már 69 mm. A lemez hossza a mellső var
rat mentén 114 mm., a hátsó részén 145 mm. A mellső és hátsó varrat
peremek egymáshoz való viszonya épen fordítottja annak, mit az első 
bordalemezpárnál láttunk, ugyanis itt a mellső ívek a homorúbbak, az 
erősebben íveltek, míg a hátsók igen lapos ívet formálnak. A belső varrat
peremek egyenes vonalat formálnak, melyek mellfelé az előre bocsátott 
nyúlvány mentén a gerinczoszlop felé hajlók, tehát ferdén állók.

A külső perem a középvonaltól hátrafelé tolt borda fölött nyelv
szerű nyúlvány alakjában erősen kinyúlik, (10 mm.) úgy hogy a barázdált 
felületű borda csak 10 mm-nyire nyúlik ki a perem nyúlványa alól.

A harmadik bordalemezpárnál még szintén a mellső varratperemek 
az íveltebbek, bár nem annyira mint a második bordalemezéi, a hátsó 
varratperemek pedig teljesen egyenesek. E bordalemezeknek is vannak 
belül, a második csigolya és második bordapár közé ékelődő nyúlványai. 
A belső varratperem itt is, mint a második bordalemezpárnál ferdén álló 
egyenes vonalat formál. A harmadik bordalemez szélessége belül, — e 
nyúlványnyal együtt mérve — , 40 mm, a külső peremen 53 m m ; hossza 
a mellső varraton 145 mm., a hátsó varraton pedig 152 mm. A külső 
peremnek nyelvszerű nyúlványa, mely a középvonalban lévő bordát java
részben födi, itt a harmadik bordalemezpárnál a legerőteljesebb. A borda 
vége töredezett, de úgy látszik kevéssel volt hosszabb a nyelvszerű perem- 
nyúlványnál.

A negyedik bordalemezpár, mely a pajzs legnagyobb szélességi át
mérő vonalába esik aránylag a legszabályosabb, a legegyenesebb s arány
lag itt a legkisebb a belső- és külső magassági átmérő közötti különbség. 
Elől nem bocsájt nyúlványokat az előző bordalemezpár és a hozzátartozó 
csigolyalemez közé, mint a második és harmadik bordalemezpár. Belül 
38, kívül a peremen 54 mm. széles. A mellső varratperem egyenes, a 
szélesség ezen mérve 152 mm., a hátsó igen gyengén homorú ívet formáló 
varraton mérve pedig már csak 148 mm. A belső varratperem, a harmadik 
és negyedik csigolyalemez érintkezésénél, megtörve tompaszöget képez. 
A borda vége a bordalemez középvonalától kévéssé hátra van tolva s 
csak körülbelül 10 mm-nyire nyúlik túl a perem erős nyelvszerű nyúl
ványán.

Az ötödik bordalemezpár szélessége belül 36 mm., külső szélén 
mérve 56 mm. A mellső varratperem igen gyengén (alig) iveit, míg a hátsá 
eléggé homorú. Hosszasága a mellső varrat mentén 148 mm., a hátsá
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varraton mérve pedig csak 136 mm. A belső varratperem olyan mint a 
negyedik bordalemezpáré. A bordavége a lemez középvonalából kevéssé 
hátra van tolva s a perem nyelvszerű nyúlványa alól, — a mennyire 
kissé kopottas voltából megítélhetni — 7 mm-re nyúlik ki.

A  hatodik bordalemezpár jóval erősebben hajlik hátrafelé mint az 
előző s erősebben szélesbül a külső perem felé. így míg a belső varrat 
peremén mérve a szélesség 38 mm., addig a külső peremen 60 mm. 
A bordalemezt elől gyengébben iveit domború, hátul erősebben ívelt 
homorú varratvonal határolja. A lemez hossza a mellső varraton mérve 
136 mm, a hátsón mérve pedig csak 121 mm. A belső azaz a csigolya 
varratpereme olyan alakú mint a negyedik és ötödik bordalemezpáré, azaz 
a két csigolyamez — itt ötödik és hatodik — érintkezésénél tompa szöget 
formáló, úgy azonban hogy e tompa szögnek mellső szára itt a legrövi
debb, míg a negyedik bordalemezpárnál a leghosszabb. E rövidebb szár a 
hosszabb szárnak nem egészen egyötöde. A külső peremnek nyelvszerű 
nyúlványa s a hatodik borda vége csaknem egészen a hátsó varratperemig 
van hátra tolva. A borda vége az aránylag rövid nyelvszerű nyúlvány alól 
látszólag csak 7 mm-el nyúlik ki, de szélesebb mint az előző (24 mm.). 
A YI. táblán rajzolt példánynak e hatodik, valamint a hetedik bal borda
lemezének vége is hiányzik.

A hetedik bordalemezpár még erősebben görbül hátrafelé mint a 
hatodik; mindkét hosszanti varrata erősen ívelt, de különösen a hátsó 
igen homorú. A lemez szélessége a belső végén 37 mm., a külsőn 56 mm; 
hosszasága pedig a mellső varratra mérve 121 mm., a hátsón pedig már 
csak 95 mm. E bordalemezpárt a hetedik csigolyalemez már csak részben 
választja el egymástól, a mennyiben e bordalemezeknek csak körülbelül 
a közepéig nyúlik hátra. A csigolyalemez megett a két érintkező borda
lemezt hullámos varrat választja el. A borda majdnem a lemez közép
vonalában van s a peremnek aránylag igen rövid nyelvszerű nyúlványa 
alól 13 mm-nyire nyúlik ki. A borda vége 23 mm. széles s mint a többié 
durván hosszant barázdás.

Az V. táblában rajzolt példánynál a borda csaknem a lemez mellső 
varratjáig előre van tolva. A hátsó pygalis perem a hetedik bordapár végei 
között majdnem teljesen egyenes illetve kevéssé hullámos vonalat formál.

A nyolczadik bordalemezpárnsik az egész hátsó fele hiányzik a 
YI. táblán rajzolt legépebb példánynál, gondolatban azonban kiegészít
hető az V. tála 1. ábrájában közölt fiatal példánytól eredő hátsó pajzs- 
rész alapján. Szélessége e lemeznek a hátsó pygalisperemen (Pygalrand) 
körülbelül 78 mm., a magassága nem mérhető.
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Az Y. táblán első ábrában közölt példánynál pedig a jobboldali 
33 mm. széles és míg a bal 31 mm., legnagyobb magassága pedig mind
kettőnek 36 mm. A nyolczadik bal bordalemez a belső gerinczoszlopi (ver- 
tebrális) végén szélesebb mint a jobboldali. Ennél látni, hogy e bordapár 
a középvonalban kissé kimetszett s így a perem középen, a fark fölött 
gyengén homorú, különben a két hetedik bordalemez hátsó pereme a két 
nyolczadik bordalemez hátsó peremével egy egyenes vonalat formál.

Alakomat a kisgyőri eoczénkorú mészmárgából és a hasonlókorú 
siverichi barnaszénből ismertetett Trionyx austriacus, P e t e r s *-sal mint 
a kolozsvári felső durvamészszel egykorú rétegből való fajjal részleteseb
ben össze kell hasonlítani. Daczára annak, hogy ez alakok egy korból 
valók és a lelethelyek aránylag közel vannak egymáshoz, a Tr. clavato- 
marginatus n. sp. mégis lényegesen eltér a Tr. austricicus-ió\.

P e t e r s  szerint a 2., 3. és 4. bordalemeznek a töredékei és ezeknek 
benyomata sárgásszürke mészmárgában az, a mit Kis-győrből ismerünk. 
E márga koráról megjegyzi P e t e r s , hogy miután Corbula exarata, D e s h . 

van még benne, a tokodi és bajoti barnaszén tartalmú édesvízi rétegek 
alatti agyagos márgákkal azonosítható, melyek pedig kövületeik alapján 
a Pioncai rétegekkel azonosok.

A Tr. austriacus és clavatomarginatus közötti különbségeket a kö
vetkezőkben foglalom össze. Mig az austriacus hátpajzsának körvonala 
«az első lemez mellső peremétől a hatodik bordalemez közepéig, nem 
egészen egyszerű, de nemis feltűnően hullámosán görbülő», addig alakom
nál erősen hullámzatos a körvonal. Míg az auslriacusnél a bordalemezek 
a bordák fölött kevéssé nyúlnak ki, addig alakomnál a bordalemezek 
nyelvszerű nyúlványai a bordák kinyúló végének átlag a felét fedik. Az 
austriacus pereme «elég széles, igen kevéssé meredek, csaknem metszően 
éles»; addig a clavatomarginatusnél a bordák között elég meredek, nem 
éles, hanem lekerekített szélű és aránylag keskenyebb. A bordák pedig 
nincsenek még annyira sem bemélyedve a lemezbe mint a z  P e t e r s  m á 

sodik ábráján látható.
A 2., 3., 4. és 5. csigolyalemezek szögei a clavatomarginatus-nél 

hegyesebbek, az oldalak pedig erősebben divergálok mint az auslriacus
nél : e csigolyalemezek felületén pedig míg az auslriacusnél sorokban 
állanak a dúdorok, addig alakomnál többé-kevésbbé szabálytalan elhelye- 
ződésüek. Az austriacus nyaki pajzsának szélén a dúdorok léczalakúak s 
e peremmel párhuzamosan futnak, addig a clavatomarginatusnél itt sza
bálytalan elhelyeződésüek a dúdorok. Az austriacus első bordalemezének

* H a u e r  : Beiträge zur Palaeontographie von Österreich. 1858. Bd. I. Heft 
1—2, p. 61. Taf. III.
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a pereme sokkal hirtelenebbül hajlik mellfele mint alakomé. Alakomnál 
az első borda erősebbeni veit és nincs a bordalemezbe (Dermalplatte) egy
általában bemélyesztve, míg az austriacusnál teljesen bemélyed a lemezbe. 
Alakomnál a borda sokkal szélesebb és erősebben kinyúló, de nem a lemez 
közepén nyúlik ki mint az austriaeusnél, hanem a lemez mellső varrat
pereméhez közel.

P e t e r s  leírásából és rajzából Ítélve a Tr. austriaeus egészben lapo
sabb és jóval kisebb mint a clavatomarginatus. Valamint sokban eltér a 
két faj egymástól a középtájt lévő csigolya- és bordalemezek összenövé
sét illetőleg is.

A clavatomarginatus első tekintetre az észak-amerikai eoczénből 
leírt Tr. scutumantiquum, Cope  *-mal egyezik, ha azonban jobban szem
ügyre vesszük, kitűnik, hogy a scutumantiquum nyúlánkabb, nem any- 
nyira kerekded mint a clavatomarginatus, továbbá a scutumantiquum 
féregszerű dúdorai a pajzs pereme mentén nem annyira sorokban állók 
mint a clavatomarginatus-omnál; a scutumantiquum csigolyalemezeinek 
alakja is eltér alakoméitól, úgy hogy e két fajt részletesebben nem is kell 
összehasonlítani.

Alakom körvonalait illetőleg a Tr. Barbaraey OwEN.**-nál egyezik. 
A kereszt- és hosszmetszeteik teljesen egyezők, a mennyiben mindkettő 
egyenlően domború s a csigolyalemezek mentén középen behorpadó. De 
nemcsak e tekintetben, hanem a nyakipajzs lemeznyulványának gyenge 
kifejlődését s keskeny alakját, továbbá a bordalemezek alakját, a csigolya
lemezekkel való izülési módját, valamint a bordák hosszaságának arányát 
s a külső körvonalat illetőleg igen sokban hasonlít clavatomarginatus-om 
a Barbcirae-hez, bár e jellegeket illetőleg sokban különbözik is. Eltérnek 
a külső díszítést illetőleg, a mennyiben a féregszerű dúdorok alakomnál 
csakis a bordalemezek peremi részén állanak sorokban, addig a Barbáráé
nál e szabályos sorok a bordalemezek közepéig terjednek. Felületi díszí
tését illetőleg a clavatomarginatus a Barbarae és pustulatus között áll. 
<A Barbarae nagyságra nézve egyezik az Y. tábla első ábrájában rajzolt 
fiatal példányommal. A clavatomarginatus mellső bordái erősen ki- 
nyulók, s míg az első széles borda kinyúló vége egyesül a nyakipajzs le
mezének tövisszerű nyúlványaival; addig a Barbarae-nál e tövisszerű 
nyúlványok hiányoznak, az első borda pedig ki sem nyúlik a bordalemez 
alól. A Barbarae első bordalemezpárja kifelé szélesbül, míg a clavato-

* The Yertebrata of the Tertiary formations of the West. Book I. (Report 
U. S. Geolog. Survey of the Territories F. V. Hayclen, 1884, p. 118., 121. Pl. XVI. 
Fig. 1.)

** O w en  és B e l l  : Monograph on the fossil reptilia of the London Clay. 
Part. I. Chelonia, 1849, p. 50. T. XVL4. Fig. 1—2.
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marginatusnél keskenyedik. A clavatomarginatus bordalemez peremeinek 
nyelvszerű nyúlványai valamennyi borda fölött erősen kinyúlnak, addig a 
Barbaraenál e nyúlványok csakis az utolsó bordalemezeknél szembe- 
ötlőbbek. Azon kívül a két fajnál a borda- és csigolyalemezek összenövését 
illetőleg is lényeges különbségek vannak, melyeknek részletezésébe bocsát
kozni, az eddig felhozott fontos különbségek után fölöslegesnek tartom.

Még néhány szóval akarom a clavatomarginatus n. sp.-1 a P e t e r s - 

nél ábrázolt* s állítólag Nagy-Szeben mellől Szt. Erzsébetfalváról (Ham- 
mersdorf) való bordalemez töredékkel s a Hordwell melletti (Anglia) 
eoczén szírtmészkőből OwEN-nál leírt Trionyx rivosus **-sal összehason
lítani. A clavatomarginatus bordái rövidebbek mint a rivosus-é, a szt.- 
erzsébetfalvi példánynál ez ismeretlen. A felületi díszítés mind a három 
alaknál egészen a hátipajzs pereméig terjed, de míg a clavatomarginatus 
és rivosus-néil e perem ferdén lemetszett, tehát menetelesen le jt; addig a 
rivosus-nál függélyesen esik. A pajzs peremét mind a három fajnál éles 
vonal különíti el a kinyúló szabad bordától, s ugyancsak mind a három 
fajnál a perem minden borda fölött nyelvszerűen kinyúlik, de egyiknél 
sem annyira erőteljesen, mint az én clavatomarginatus-omnél. A rivosus 
bordái sokkal hosszabbra nyúlnak ki a pajzs alól mint a clavatomargina- 
tus-éi. Az eddigiekből is kiviláglik, hogy a clavatomarginatus-1 kitűnő je l
legek különítik el úgy a rivosus-tói, mint az állítólag Szt. Erzsébetfalvá
ról, de valószínűleg inkább Porcsesd-ről való Trionyx példánytól.

Az eddig elmondottakból világosan kitűnik, hogy a clavatomargi
natus új fajom az eddig leírt fajoktól egyéb jellegei mellett, különösen a 
perem csipkézett voltában különbözik. Igaz, hogy az Y. tábla első ábrá
jában közölt fiatalabb példányon a jellegek nem látszanak olyan élesen 
mint a fejletteknél, sőt a perem csipkézettsége is annyira gyenge, hogy 
az ember hajlandó volna eleinte külön fajnak venni; de mivel egyéb jel-' 
legeit illetőleg egyezik a fejlett clavatomarginatus példányokkal, ettől 
elkülöníteni nem szabad.

Mert hogy e termetre nézve a másik kettőnél kisebb pajzs tényleg 
fiatal egyedtől való, legjobban bizonyítja az, miszerint a felület összes 
varratvonala még igen erőteljes és primitiv kifejlődésű, míg a fejlett pél
dányoknál ezek sokkal gyengébbek és nem annyira hullámzatosak, hanem 
egyenesek.

Meg kell még jegyeznem, hogy az Y. táblán közölt ábra nem mu
tatja helyesen a bordák kifejlődését, azoknak a bordalemez alól való ki- 
nyulásának fokát, továbbá a bordák szélességét és azt, hogy mennyire

* Schildkrötenreste aus den österreichischen Tertiär-Ablagerungen. Taf. II. 
Fig. 8—10.

** Monograph on the fossil reptilia of the London Clay, p. 56. Taf. XVIIL4.
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távolodnak ezek a bordalemez középvonalából; miután a bordák vége a 
szélességi és hosszasági irányban egyaránt sérült.

2. Euclastes ? Kochi nov. sp.

(V. tábla, 2 . ábra.)

Egy bordalemez töredéket kaptam még az erdélyi múzeum-egylet 
gyűjteményéből leírásra, melyről Koch prof. az 1884-iki előzetes jelenté
sében azt mondja: «A kolozsmonostori gátnál évek előtt találtam egy 
lapos csonttöredéket, mely kétségtelenül szintén egy nagy teknősnek el
laposodott bordacsontja; de ennek felületén a szúrágásforma mélyedések 
hiányozván, a trionyx  nemhez nem tartozhatok».

Ebből a fogyatékos bordalemezből a genust nem lehet egész bizto
san megállapítani. Igen hasonlít az OwEN-nél «Chelone» néven leírt ala
kok bordalemezeire, melyeknek legnagyobb része D ollo vizsgálatai alap
ján  CoPE-nak az Euclestes genusába tartozik. Annyi bizonyos, hogy a 

szarúlemezek határainak benyomásai alakra nézve minden eddig irodal- 
milag ismertetett fajtól elkülönítik alakomat.

A lerajzolt sima felületű bordalemez töredéke legvalószínűbben a 
mellső jobboldali második bordához tartozik. A mellső varrat pereme erő
sen, a hátsó kevésbé homorú ívet formál s így a bordalemez a külsőperem 
felé erősen szélesbül. A belső csigolyalemezekkel izülővég hiányzik, a 
külsőperem pedig hiányos, annyit azonban láthatni rajta, hogy nem 
egyenes, hanem hullámosán lefutó, a mennyiben a középvonalból hátra
felé tolt borda fölött a külső körvonal bemetszett s így erős szöget for
mál. A külsőperemnek a borda előtti hosszabb része letörött, azonban 
egészen jól kiegészíthető. E letörött rész arra vall, hogy itt elől a borda
lemez valószínűleg össze volt nőve a párkánylemezekkel (Randplatten), 
míg a bordamegetti perem már szabad volt, a mit a perem lekerekített 
vége szépen bizonyít.

A rovátkolt borda, ott a hol a bordalemez alól kinyúlik, alig mélyed 
valamelyest a bordalemezbe. A borda vége letörött, de azért látni, hogy 
körülbelül 24 mm-re nyúlhatott ki a bordalemez alól. Méreteket nem köz
lök, miután az ábra (Y. 2.) természetes nagyságban van rajzolva. A leg
érdekesebb jelleg a mi alakomat minden rokonfajtól elkülöníti, annak a 
barázdának az alakja, mely a szarúlemezek határainak benyomata. Ez 
ugyanis a csigolyalemezek felé oly hegyes szögben ágazik szét, a minőt 
egy ismert Chelone és Euclastes fajnál sem találni. E barázda kifelé csak
nem teljesen egyenes vonalban halad a borda mellső széléhez. Az egész 
barázda elég mély, csak a külső vége felé kezd elmosódó lenni.

E bordalemez töredéket lehetne a tengeri Chelone nembe is venni, 
de mivel ép ilyen joggal a partilakó Euclastes genusba is vehetem, inkább
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hajlandó vagyok kérdőjellel ide venni, mivel a folyami trionyx  génussal 
együtt fordul elő tengeri üledékben. Ez egyetlen idetartozó hátpajzsrészt 
ugyancsak a kolozsmonostori gátnál lévő kőbánya középeoczénkorú felső- 
durvamészből való, melyből Dr. Koch A n ta l professor gyűjtötte 1880-ban, 
kinek, mivel szives volt úgy ezt, mint az Y. tábla első ábrájában közölt, 
s már az 1884-ki előzetes jelentésében említett, trionyx maradványt 
leírásra átengedni, e helyen is hálás köszönetét mondok, s e tőle fölfede
zett fajt róla nevezem el Euclastes 9 Kochi-nak. Ugyancsak hálás köszö
nettel tartozom M éhelyi Lajos nemzeti múzeumi igazgatóőr úrnak, ki 
az élő Chelonidae-ükel történt összehasonlításnál volt szives segítsé
gemre lenni.

*

Eddig az itt ismertetett két új teknősfajjal együtt Magyarországból 
irodalmilag a következő fajilag meghatározott hét alak ismeretes:

Trionyx austriacus, P ét. Kis-győr. Közép-eoczén. 
Trionyx clavatomarginatus, Lörent. nov. op. Kolozsvár. Közép

eoczén. 
Euclastes 9 Kochi, Lörent. nov. op. Kolozsvár. Közép-eoczén. 
Trionyx Partschi, Fitzing. Lorettom. Felső-Mediterran. 
Psephophorus polygonus, H. v. Meyer. jDévény új falu. Felső- 

Mediterran. 
Emys lorettana, H. v. Meyer. Lorettom. Felső*Mediterran.
Testudo syrmiensis, Koch. Beocsin. Pannoniai czementmárga.


