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Bevezetés

Az Úrkúti Mangánérc Formáció képzõdményeiben
1963-ban Cseh-Németh József által talált õshalmarad-
vány eredeti fotója és leírása 1966-ban jelent meg [1].
Késõbb Polgári Márta és szerzõtársai is írtak a marad-
ványról [2]. Az elõkerült halmaradvány a Pycnodontida
rendbe sorolható (1. ábra).

Újabban több hasonlóan jó megtartású halmarad-
vány került elõ a területrõl, melyek közül két példányt
Polgári Márta bocsátott vizsgálat céljából a rendelke-
zésemre (H1/2003 és H2/2003 mintaszámon). Amarad-
ványok vizsgálata alapján a következõ jellemzõk mond-
hatók el.

Rendszertani leírás

Classis: Osteichthyes
Ordo: Pycnodontiformes
Genus: EomesodonWOODWARD, 1918

Az Eomesodon sp. jellemzõi (2-3. ábra):
A koponyacsontok közül a dorsalis oldalon található

frontale és a parietale erõsen összefogazódik. A frontale
erõteljesen elõrehúzódik a koponya anterior vége felé.
Az operculum és a praeoperculum nem érintkezik,
köztük helyezkedik el L alakban az interoperculum,
amelynek mérete lényegesen nagyobb, mint a többi
csontoshal taxonnál, visszaszorítva ezzel a praeoper-
culum méretét. A pikkelyek ovális alakúak, eres, hálózatos min-

tázattal. A fosszílián található posterior pikkelyek dis-
talis részére jellemzõ a 2-3 ágú tüske megjelenése [3].

Halmaradványok az Úrkúti Mangánérc Formáció képzõdményeibõl
PÁSZTI ANDREA geológus hallgató (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Õslénytani Tanszék)

A szerzõ részletes leírást és azonosítást ad az úrkúti mangánérc bányában az utób-
bi idõben talált két õshalmaradványról.

1. ábra: Pycnodontida õshal (MÁFI gyûjtemény)

2. ábra: Eomesodon sp. (H2/2003 jelû konkrécióból)

3. ábra: Eomesodon sp. koponyarajz
Pa.= parietale, Fr.= frontale, Pop.= praeoperculum,

Iop.= interoperculum, Sop.= supraoccipitale, Cl.= cleith-
rum, Op.= operculum, La.=lacrimale.

A koponya teljes mérete: 7,2 cm
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Ordo: Amioidea
Genus: Caturus AGASSIZ, 1843
A Caturus sp. jellemzõi (4. ábra):
A koponyán az operculum és a praeoperculum

hosszan és szorosan érintkezik. A két csont alakja és
egymáshoz való viszonya egyelõre még nem tisztázott,
de jellemzõ az átlagosnak megfelelõ nagy kerekített
operculum és a hosszú, nyúlt, hajlított praeoperculum.
Ezzel ellentétben elõfordul a szokásostól eltérõ alakú
nyúlt, vékony operculum és a viszonylag keskeny, nagy
felületû praeoperculum is. A frontale és a parietale nem
érintkezik, közéjük ékelõdik a pteroticum nyúlványa. A
maxillare posterior vége szögletes [4].

A farkúszót négy egymástól nehezen elkülöníthetõ
hypuralia lemez alkotja, a parhypuralia proximális nyúl-
ványa nem csúcsosodik ki. Az uroneurale csupán egy
tagból áll, viszont összeforrt az elsõ csigolyatest dorsalis
nyúlványával. Egyetlen epuralia lemez van, mely a má-
sodik csigolyatest dorsalis nyúlványához kapcsolódik. A
második csigolyatest ventralis nyúlványa teljesen össze-
forrt a parhypuralia lemezzel, az pedig az elsõ és má-
sodik lemezzel, így ezek együtt egy nagy összefüggõ le-
mezt alkotnak [5].

Összefoglalás

A kora-toarci Úrkúti Mangánérc Formáció hal-
fosszíliáinak feldolgozása során 3 taxont sikerült elkülö-
nítenem, melyek közül az Eomesodon sp. és Caturus sp.
pontosabb vizsgálatát is elvégeztem. AMagyarországon
eddig nem alkalmazott halhatározási módszerek segít-
ségével vizsgáltam a fosszíliák farkúszóját, valamint ko-
ponyacsontjait. A paleoökológiai kérdések pontosabb
tisztázásához a pikkelyek vékonycsiszolati vizsgálata
szükséges.
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4. ábra: Caturus sp. (H1/2003 jelû konkrécióból)

A megkérdõjelezett sikerágazat

A Magyarország az ezredfordulón c. könyvsorozatban je-
lent meg (sorozatszerkesztõ: Glatz Ferenc) �A megkérdõjele-
zett sikerágazat, az EU környezetvédelmi követelményeinek
teljesítése� c. 453 oldalas könyv, mely hét fõfejezetben és
számtalan alfejezetben mutatja be a környezetvédelemmel
kapcsolatos kérdéseket.

Szakmánk szempontjából a fõfejezetek címei:
� A széndioxid-kibocsátás csökkentése és az Európai
Uniós csatlakozás.

� Energetikai célú biomassza-termelés.
� Vállalati környezetvédelem.
A könyvet az MTA Társadalomkutató Központ adta ki.

Dr. Horn János

Könyv az ajkacsingervölgyi bányászkodás befejezésének
emlékére

Csinger volt a hazám címmel írt könyvet A. Tóth Lajos,
aki maga is Felsõcsingerben született és az Élmunkás telepen
nevelkedett. A riportkötet két idõsíkban keletkezett, egyik

része negyedszázada, a Bányász és a Visszhang hasábjain, a
többi napjainkban. Ajkacsingervölgyet három fejezetben mu-
tatja be: Felsõcsinger, Élmunkás telep és Alsócsinger. A
könyv nem hagyományos üzemtörténeti munka, hanem a cse-
lekvõ, aktív emberek visszaemlékezése az ajkai bányákban
töltött idõszakra. A történetek, események személyes élmé-
nyek által befolyásoltan ke-
rülnek új megvilágításba.
1959-re Ajka a bányászat nél-
kül nem lehetett volna vezetõ
ipari település, sõt még város
sem. A könyv emléket kíván
állítani a bányászkodásnak és
azoknak, akik ebben a nagy
bátorságot és férfias erõt kí-
vánó iparágban dolgoztak. A
kötet a Bakonyi Erõmû Rt.
és a Bakonyi Bányász Hagyo-
mányõrzõ Alapítvány tá-
mogatásával jött létre.

Hartinger Ottó

Könyv- és folyóiratszemle
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