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JEGYZETEK AZ ERDÉLYI EOCÉN BRISSOIDESEKRÖL.

Irta: Dr. Y ogl V iktor.

A barcelonai harmadkori echinusfauna monográfiájában Lambert J.1 az 
Euspatangus genus név helyett a Brissoides nevet hozza javaslatba. Mély gyöke
ret vert elnevezést küszöböl ki ezzel az echinológiai nomenklatúrából, nem indo
kolatlan tehát az az ellenszenv, mellyel ez az eljárás a különböző szakembereknél 
találkozott, s máig is kevesen vannak, akik a megszokott Euspatangus nevet a 
Brissoides genus névvel helyettesítenék. Pedig, mint Lambert az idézett helyen 
kifejti, prioritási okok feltétlenül a Brissoides név mellett szólnak, melyet 1734-ben 
K lein 2 alkotott egészen kifogástalan és félreérthetetlen diagnózissal, míg az 
Euspatangus név több mint száz évvel fiatalabb, A gassiz-íóI,3 1847-ből való< 
Ha tehát következetesek akarunk maradni, s az egyszer elfogadott prioritási 
törvényt tiszteletben akarjuk tartani, akkor nézetem szerint — bármily kelle
metlen is egy teljesen meghonosodott genus név kiküszöbölése — feltétlenül a 
Brissoides név mellé kell állnunk.

Az erdélyi eocénben és még az alsó oligocénben is a Brissoidesek a leggya
koribb echinusok közé tartoznak. A különböző szerzők — P ávay-Vajna E lek,4 
H ofmann K ároly 5 és K och A ntal 5 — leírásából öt fajt ismerünk Erdélyből, 
melyek többje nagy egyedszámával is kitűnik. A Földtani Intézet gyűjteményé
ben őrzött erdélyi echinus-anyag revíziója kapcsán ezeket a Brissoideseket is 
átnéztem, s e vizsgálódásaim eredményekép néhány megjegyzést óhajtok itt 
tenni.

Ha C-otteau 6 rövid diagnózisaitól eltekintünk, azt találjuk, hogy e fajok-

1 L a m b e r t :  Description des eehinides fossiles de la provinee de Barcelona. 
(Móin. de la soc. géol. de France. Vol. IX. 1902. p. 48.)

2 K l e i n : Naturalis dispositio echinodermatarum 1734.
a A oassiz- D esor : Catalogue raisonné des Eehinides. (Annales des sciences 

nat. 1847.)
* P á va y-V ajna E .: Kolozsvár s környékének geológiája. (M. kir. Földt. 

la t. Évk. I. 1871.)
5 K och A.: Erdély ó-tertűer echinidjei. (Földt. Int. Évk. VII. 1884.)
6 Cotteatj G .: Paléontologie fran<jaise, terrains tertiaires, eehinides eooé- 

nes I. 1887.



KÖVID KÖZLEMÉNYEK. 4 5

kai K och A. óta érdemlegesen alig foglalkozott valaki. Mindössze Oppenheim 

az, kinek priabónai tanulmányai alkalmával egyetlen erdélyi Br. Pávayi példány 
került a kezébe, melynek alapján Oppenheim 1 az Eusp. Pávayi nevet a felső
olaszországi Eusp. minutus D am. synonymái közé sorolja. Nézetem szerint ez 
az összevonás tévedésen alapul, mert — ha a két faj közel is áll egymáshoz — 
mégis vannak közöttük oly eltérések, melyek alapján a Br. minutus és Br. Pávayi 
elkülönítését teljesen indokoltnak tartom. A Br. Pávayi-nak már körvonalai is 
mások, mint a Br. minutuséi, hátul mindig keskenyedő, az egész alak inkább 
tojásdad, a Br. minutus hátul is szélesebb, lekerekített. Még fontosabbnak tartom 
azt, hogy a Br. Pávayi peripetális fasciólája elől annyira lereeszkedik az oldalra, 
hogy— mint K och A. is mondja,2— «felülről nézve ezen része nem is látható». 
A Br. minutus peripetális fasciólája ezzel szemben mindig a homlokperemen 
jóval innen marad.

Az erdélyi Brissoidesek általában egymástól is jól megkülönböztethetők. 
Nagyobb termetű Br. Haynaldi példányok első tekintetre talán összetéveszthetők 
a Br. crassus kisebb, lapítottabb példányaival, de mélyebb homlokbarázdájuk, 
peripetális fasciólájuk más kifejlődése az előbbieket ebben az esetben is jól meg
különbözteti a Br. crassns-töl. A Br. crassust H ofmann3 az Eusp. multituberculatus- 
sal hasonlítja össze, mely fajt később L oriol 4 az ő Eusp. formosus-kval egyesített. 
A Br. formosus és a Br. crassus csakugyan közel állnak egymáshoz, az utóbbi 
szirmai azonban feltűnően szélesebbek, jobban mondva a likacsövek szélessége 
a likacsközti övekéhez jóval nagyobb mint a Br. formosus-nál, homlokbarázdája 
még jóval sekélyebb mint a LoRioL-féle fajé. Abban a jellegében, hogy peripetális 
fasciólája majdnem köröskörül közel jár a felső oldal pereméhez, a Br. crassus 
közel áll a Ranikot-rétegekből való Br. patellaris-hoz.5 Amit e néven H auer 

és Stache 6 az erdélyi eocénből említenek, talán inkább lehet Br. crassus mint 
Br. transylvanicus, miként azt H ofmann 7 az idézett helyen gyanítja.

A Br. transylvanicus ugyanis nem téveszthető össze a Br. patellaris-sal; 
lapos alak ugyan, épugy mint ez utóbbi, búbja azonban sokkal jobban előbbre 

tolódott, a hátsó szirmok ennélfogva sokkal távolabb végződnek a hátsó peremtől, 
s a fascióla is messze marad az anális peremtől. Szirmainak kifejlődésében, s úgy- 

látszik a fascióla lefutásában is közelebb áll a Br. transylvanicus a Br. gibbosus- 
hoz. Ez utóbbi fajnak azonban mások a körvonalai, hátul erősen keskenyedő, az 

egész alak inkább toj ásdad vagy épen körtealakú, míg a Br. transylvanicus inkább 

elliptikus körvonalú. Rendkívül közel áll a Br. gibbosus a ranikot-rétegekből

1 O p p e n h e i m : Die Priabonaschichten und ihre Fauna. (Palíeontographica 
XLVII. 1901.) p. 116.

2 Id. h. lOi. old.
3 K och id. h. 97. old.
* L o r i o l :  Monogr. des eehinides contenus dans les eouches nummulitiques 

de l’Egypte (Alem. de la soc. de physique et d’hist. nat. de Génévé Vol. X X V II. 
1880. p. 146.) (Notes supplementaires.)

5 d ’A rchiac et H a i m e : Description des animaux fossiles du groupe num- 
mulitique de l’Inde 1853. p. 217, Pl. XV. fig. 6a— b.

6 Geologie Siebenbürgens p. 618.
7 K ocn id. h. 100. old.
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ismert Br. rostratus-hoz,1 melytől talán mindössze abban különbözik, hogy kissé 
magasabb, különösen bubtája felfúvódottabb.

Az erdélyi Brissoidesek vizsgálatának egyik legérdekesebb eredménye 
éppen az, hogy az öt faj közül kettőnél több-kevesebb vonatkozás mutatható ki 
indiai fajokhoz. Korai volna ma, amikor az egész erdélyi echimida-fauna revízió
jában még csak ennyire haladtam, amikor a hasonlókorú nyugatmagyarországi 
echinusfaunák sem ismeretesek még eléggé, ebből a megállapításból különösebb 
következtetéseket vonni, de önkéntelenül eszébe ötlik az embernek a Gryphaea, 
Esterházyi erdélyi és ázsiai közös előfordulása, melyből a különböző szerzők — 
támaszkodva az erdélyi és nyugatmagyarországi eocénfaunák különneműségére — 
közvetlen összeköttetést gyanítanak az erdélyi és ázsiai eocén-tengerek között.

MEGJEGYZÉSEK A MYSIDIOPTERA (PSEUDACESTA ?> GRANDIS 
GAÁL ÚJ LELŐHELYÉRŐL FELSŐ KÉNESD KÖRNYÉKÉN.

Irta: R ozlozsn ik  P ál.

Az 1918. év elején P lander Géza, a felsőmagyarországi bánya- és kohómű 
r.-t. zalatnai üzemének gondnoka, igen szép kövületküldeménnyel lepett meg, 
melyet katonai elfoglaltságom folytán meghatározásra Schréter Zoltán dr.-nak 
adtam át. A kövületanyag F erenczy István dr. közbenjárásával Gaál István dr. 
kezébe került, aki a magyarországi fosszilis limidákról szóló tanulmányában 
részletes leírásukat közölte.2 Hogy a «helyi üledék» kérdésének tisztázását a lelő
helynek ilyen tág megjelölése «Alsókénesd környéke» ne bonyolítsa, helyénvalónak 
tartom a lelőhely pontos körülírását. A kövületek abból az 1917. év elején a facse- 
bányai völgyben az új gépház mellett a völgy bal oldalán telepített egyelőre név
telen új tárónak 200-dik méteréből kerültek ki, mely táró a Knoblauch-táróban 
már ismert kovand előfordulásnak mélyebb szintben való feltárását célozta. Az 
új táró szájnyílása mintegy 500 m-nyi távolságban van a Knoblauch-tárótól. 
Az első kövületlelet után P lander barátom meghagyta, hogy a táró további 
előrehajtásánál kövületekre különös gondot fordítsanak, új kövületek azonban nem 
kerültek ki, mi arra utal, hogy a kövület tartalom csak egy rétegre szorítkozott.

P lander annak idején a kövületeket a következő megjegyzéssel küldte át : 
«első pillanatra úgy tűnik fel a dolog, mintha ezek a kövületek ugyanazon lima- 
fajból kerültek volna elő, mely lima-ból egy darabot évekkel azelőtt a kénesdi 
bányák mellett lévő homokkőben találtam és mely darabot annak idején F erenczi 

István dr. barátomnak adtain volt. De míg ezen korábban talált Lima grandis 
határozott szép homokkőben fordult elő, addig a most találtak már csak homokos 
kőzetben vannak».

1 d ’A rchiac et 11 Aime ki. m. p. 218. Pl. XV. fig. 3a—b. —  D uncan  et 
S t a d e n : F oss. echinoid. of W estern  Sind. Pal. Indica. 1882. p. 240, Pl. 38, fig. 
15— 18. — TT. a.: The foss. echinoidea of Kachh and Kattywar; u. o. 1883. 
p. 47. Pl. 7. fig. 1— 8

2 Dr. G aá l Is t v á n : Tanulmányok a magyarországi foszilis limidákról. 
Annales Musei Nationalis Hungarici. XVI. 1918 p. 245.


