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Bevezetés

Pár évvel ezelõttig a mai Magyarországról gyakorla-
tilag nem volt ismert gazdagmezozoos kontinentális ge-
rinces fauna. Elsõ kutatásaink 1997-ben kezdõdtek a
felsõ-kréta Ajkai Kõszén Formáció vizsgálatával. 2000
tavaszán figyelmünk a szintén felsõ-kréta Csehbányai
Formáció felé fordult, melyet Iharkúton a Németbánya
II-es és III-as lencsék letermelésére kialakított külfejtés
mintegy 60 méteres vastagságban tárt fel. A bánya É-i
részén egy homokkõpadból kerültek elõ az elsõ gerin-
ces maradványok. Errõl a lelõhelyrõl származnak töb-
bek között Magyarország elsõ dinoszaurusz testfosszí-
liái is. Az azóta végzett gyûjtések eredményeképp mára
egy gazdag és európai szinten is jelentõs gerinces faunát
sikerült megismerni.

Az Iharkútról elõkerült összes õsmaradvány a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum (MTM) tulajdonát
képezi.

Földtani háttér

A lelõhely az Északi-Bakonyban található az egyko-
ri Iharkút település határában. A Csehbányai Formáció
a területen a bányászott bauxit fedõje, folyóvízi, ártéri
képzõdmény, tarka agyag, aleurolit, homok és homok-
kõ építi fel. Kora palynológiai vizsgálatok alapján felsõ-
santoni [1]. Jellemzõ rá a ciklikusság, ahol a cikluskezdõ
képzõdmény egy homokos, kavicsos, agyagklasztokat,
szenes növényi maradványokat tartalmazó �bonebed�
típusú összlet, mely a legnagyobb energiájú közegben
rakódott le. Vastagsága 15-40 centiméter közt változik,
a csontok döntõ többsége ilyen rétegekbõl származik.
Ezt többé-kevésbé cementált homokkõ fedi, amelyre fi-
nom homok települ, majd szürke, kávébarna finomho-
mok, aleurolit, mely több méter vastag is lehet. Sok sze-
nesedett növényi maradványt tartalmaz, és nagyon rit-
kán elõfordulnak benne csontok, többnyire teknõspán-
cél töredékek, illetve részleges nodoszaurida dinoszau-

rusz csontvázak. Felfelé fokozatosan finomodva megy
át a szintén tekintélyes vastagságot elérõ zöld agyagba,
mely a cikluszáró képzõdmény [2].

Rendszertani rész

Halak

A Pycnodontiformes csoportba sorolható leletek a
leggyakoribb halmaradványok a területen. Több száz
izolált fog, továbbá 18 darab alsó állkapocs (5 jobb és 13
bal oldali) került elõ (1. a ábra). A Csehbányai Formá-
cióból elõkerült pycnodontiform leletek azért nagy je-
lentõségûek, mert ez a csoport a kora-kréta Las Hoyas-i
leletek bemutatásáig (néhány bizonytalan szórvány-
lelettõl eltekintve) csak tengeri üledékekbõl volt ismert
[3]. Az iharkútihoz hasonló, kontinentális késõ-kréta eu-
rópai faunákban ez a csoport egyáltalán nem fordul elõ.

A lelõhelyrõl elõkerült rombusz alakú, vastag gano-
id pikkelyek és több tucat izolált kúpos, hegyes fog jel-
legzetesen Lepisosteidae morfológiájúak (1. b ábra). A
fogak közül néhány az Európa számos késõ-kréta lelõ-
helyérõl is ismert Lepisosteus genussal azonosítható [4].

A Lepisosteidae fogak közül az Atractosteus genust
nagyobb számban képviselik fogak. Ezeknek a felépíté-
se nagyon hasonló a Lepisosteus fogakéhoz, a korona
hegye azonban itt jellegzetesen enyhén lapított, lándzsa
alakú. A fogak alapján ezek a ragadozó, elsõsorban hal-
evõ halak testhossza meghaladta akár a 80-90 cm-t is
[5]. A fogakon kívül még három csigolya is besorolható
a genusba.

Kétéltûek

Kétéltû maradványok ez idáig biztosan csak a Né-
metbánya III-as bányaterület nyugati részén a felszíntõl
mintegy 40 méterre, egy legfeljebb 20-25 cm vastag sö-
tét színû, finomszemcsés rétegbõl kerültek elõ iszapolás
útján még 2001-ben. Ezek állkapocsmaradványok
(1. c ábra) és lábszárcsont-töredékek. Az elõbbiek az
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Több éves kutatások eredményeként 2000-ben elõkerült az elsõ mezo-
zoos, kontinentális gerinces fauna a mai Magyarország területérõl a felsõ-
kréta Csehbányai Formációból az iharkúti bauxit-külfejtés területérõl.
Halak, kétéltûek, teknõsök, squamatak (pikkelyes hüllõk rendje),
krokodilok, dinoszauruszok, pteroszauruszok és madarak váltak ismertté.
Az iharkúti gerinces fauna összehasonlítva más késõ-kréta európai gerin-
ces faunákkal, számos különleges tulajdonsággal rendelkezik. A világon
elõször innen került elõ édesvízi moszaszaurusz, továbbá egy különleges,
valószínûleg növényevõ krokodil, illetve a páncélos dinoszauruszok rend-
kívül gyakoriak a területen, valamint a fauna elemei közt gyakoriak az
eddig ismeretlen új taxonok.



46 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 139. évfolyam, 6. szám

Albanerpetontidae családba sorolhatóak. Az Európá-
ból ismert legtöbb kréta idõszaki albanerpetontida lelet
az Albanerpeton genusba tartozik. Az iharkúti leletek
igazolják, hogy a csoport jelen volt a santoniban a Me-
diterraneumban.

A lelõhelyen elõkerült kétéltû lábszárcsont-töredé-
kek egyértelmûen békáktól származnak. Ezen töredé-
kek azonban nem engednek meg pontosabb rendszer-
tani besorolást.

Teknõsök

Az iharkúti késõ-kréta gerinces lelõhelyrõl elõkerült
fosszíliák leggyakoribb elemei a teknõscsontok. Két ko-
ponya (1. d ábra), egy bal alsó állkapocs, egy állkapocs-
töredék, nyaki- és háti csigolyák, továbbá számos teljes,
illetve töredékes végtagcsont és több száz páncélelem-
töredék képviseli a teknõsöket. Az elõkerült két azonos
morfológiájú koponya egyértelmûen a Bothremydidae
családba sorolható, a legnagyobb hasonlóságot a dél-
franciaországi Foxemys genusszalmutatják [6], azonban
attól számos bélyegükben különböznek. Mivel az Ihar-
kútról elõkerült koponyák az eddigi vizsgálataink alap-
ján egyik genusszal sem mutatnak teljes egyezést, ezért
indokoltnak tûnik egy új taxon bevezetése. A lelõhely-
rõl felszínre került egy igen jó megtartású izolált bal al-

só állkapocs is, mely a koponyákhoz hasonlóan a Both-
remydidae családba sorolható. A teknõs páncélelemek
rendszertani határozásra nem alkalmasak, legfeljebb a
területen élt teknõsök méretérõl szolgáltatnak in-
formációt. A koponyák és ezek alapján az állatokmére-
te az 50-60 cm-t is meghaladta.

Gyíkok

Az iharkúti lelõhelyrõl ismert egy nagy méretû (45
mm hosszú) jobb alsó állkapocstöredék. Ez megtartási
állapota miatt egyelõre csak meghatározatlan gyíkként
kezelhetõ.

Az iharkúti gyíkmaradványok közt található egy 11
mm hosszú jobb dentale töredék (1. e ábra). Hasonló,
ám jóval töredékesebb állkapocsmaradványokat írtak le
a felsõ-campani korú észak-spanyolországi Lan~o lelõ-
helyrõl meghatározatlan Scincomorphaként [7]. A ha-
zai lelet esetében a lan~oi leletekhez hasonlóan a család
szintû meghatározás nem lehetséges, de valószínûsít-
hetõ a Teiidae családba tartozás.

Hat darab többé-kevésbé töredékes azonos morfo-
lógiájú dentale (1. f ábra) a Scincomorphanon belül
egyértelmûen a Teiidae családba, azon belül a Polyglyp-
hanodontinae alcsaládba sorolható. Szembeszökõ a
hasonlóság a Bicuspidon genus két fajával [8, 9].

1. ábra:Gerinces maradványok a felsõ-kréta Csehbányai Formációból, Iharkút, Bakony; a: Pycnodontiformes bal
alsó állkapocs occlusalis (rágófelszín felõli) nézetben; b: Lepisosteus sp. fog; c: Albanerpetontidae bal dentale

(alsó állkapocs fogcsont) töredék lingualis (nyelv felõli) nézetben; d: Bothremydidae töredékes koponya dorsalis
(felül-) nézetben; e: Scincomorpha jobb dentale töredék lingualis nézetben; f: Polyglyphanodontinae ?Bicuspidon
jobb dentale occlusalis nézetben; g: Mosasauridae hátcsigolya dorsalis nézetben; h: Doratodon sp. fog, i: Eusuchia

koponyatöredék dorsalis nézetben; j:Alligatoroidea bal alsó állkapocstöredék lingualis nézetben;
k: ?Abelisauridae fog; l:Hungarosaurus tormai jobb femur (combcsont);m: rhabdodontida alsó állkapocsbeli fog;
n: Bakonydraco galaczi alsó állkapcsa occlusalis nézetben; o: Enantiornithes jobb tarsometatarsus (csüdcsont)
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A területrõl elõkerült squamata maradványok közt
a leggyakoribbak a Mosasauridaeknek tulajdonítható
izoláltmaradványok. Többmint 100 csigolya (1. g ábra),
több koponya- illetve alsó állkapocselem, izolált fogak,
a függesztõövek elemei és végtagcsontok is kerültek elõ.
Az iharkúti moszaszaurusz igen primitív helyzetûnek
tekinthetõ a családon belül, legközelebbi rokona a
Tethysaurus [10]. A moszaszauruszok pár szórványlelet-
tõl eltekintve eddig kizárólag tengeri üledékekbõl vol-
tak ismertek, és kizárólag tengeri csoportnak tartották
õket. Az iharkúti moszaszaurusz egyedei ténylegesen az
édesvízben éltek, tengeri üledékbõl nem ismertek. Ezek
az állatok többmint 6méteres hosszt értek el, és kétség-
kívül a csúcsragadozó szerepét töltötték be a vizekben.

Krokodilok

Krokodilmaradványok viszonylag gyakran kerülnek
elõ Iharkútról, mivel ez a csoport kedvelte az egykori ár-
téri környezetet. Három különbözõ taxon jelenlétét si-
került eddig kimutatni. Az egyik igen törékeny felépíté-
sû, alig ismert csoport a Ziphosuchiaké, amelyek legin-
kább amai varánuszokhoz hasonlítottak, és feltehetõen
semi-aquatikus életmódot folytattak [11]. Az iharkúti
lelõhelyen egy felsõ állkapocselem, feltehetõen néhány
koponyacsont, alsó állkapocselemek és izolált fogak bi-
zonyítják a Ziphosuchiak jelenlétét. A fogak (1. h ábra)
különlegesnek számítanak a krokodilok körében, hi-
szen nem kúposak, hanem laposak és recézettek, akár a
ragadozó dinoszauruszoké. Az iharkúti Ziphosuchia le-
letek az ausztriai és spanyolországi felsõ-krétából leírt
Doratodon nemzetségbe sorolhatóak. A Doratodon fo-
gazata arra utal, hogy a táplálékát inkább felszeletelte,
mintsemegyben nyelte le, szemben amai krokodilokkal
és alligátorokkal.

A legteljesebb maradványok egy kistermetû, õsi
Eusuchia krokodilhoz tartoznak, melynek teljes és rész-
leges koponyái (1. i ábra) illetve állkapcsai is napvilágra
kerültek. A koponyában és izoláltan található speciális
fogak egyértelmûen bizonyítják, hogy az állat hetero-
dont fogazatú volt, tehát az egyes fogak morfológiája és
funkciója is különbözött. Ilyen heterodont krokodilok
ma már nem léteznek, és fosszíliáik is világszerte na-
gyon ritkák. A koponya s az állkapocs morfológiájából
következtetni lehet az egykori állkapocsmozgató izmok
méretére, aminek elemzésébõl kiderült, hogy az állat
megõrölte a táplálékát. Erre utal a különbözõ fogtípu-
sok emlõsszerû felépítése. A hátsó fogakon elvégzett
mikro fogkopás analízisbõl az következik, hogy az ihar-
kúti heterodont krokodil részben növényi táplálékot fo-
gyasztott.

Több töredékes állkapocs- (1. j ábra) és koponya-
elem az Alligatoroidea fõcsaládba sorolható. Az egykor
élt közepes termetû, a mai rokonaitól alig különbözõ
iharkúti alligátor jelentõsége, hogy a valaha felfedezett
legkorábbi képviselõje csoportjának. Az alligátorokat
rendszerint Észak-Amerikából eredeztetik, de az új fel-
fedezés tükrébenmegkérdõjelezhetõvé vált ez az elkép-
zelés [12].

Dinoszauruszok

A Theropodakon (ragadozó dinoszauruszok) belül
a dromaeosauridákat ez idáig csak fogak képviselik az
iharkúti lelõhelyrõl. Az iharkúti dromaeosaurida fogak
leginkább a Richardoestesia fogaihoz hasonlítanak. Ha-
sonló típusú fogak a Hátszegi-medencébõl is ismertek
[13]. A fogakmérete alapján ezek a ragadozó dinoszau-
ruszok kb. kifejlett pulyka nagyságúak, esetenként an-
nál valamivel nagyobbak lehettek.

A dromaeosaurida fogaknál gyakoribbak a nagyobb
méretû, olykor a 3,5-4 cm-t is elérõ, feltehetõen abelisza-
urida ragadozó dinoszaurusz fogak (1. k ábra). Az Észak-
Spanyolországból elõkerült felsõ-kréta abeliszaurida fo-
gaknál lapítottabbak, anteroposterior irányban hosszab-
bak. Leginkább a Kelet-Ausztriából (Muthmannsdorf)
elõkerült, két töredékes Theropoda foghoz (�Megalosau-
rus pannoniensis� SEELEY, 1881) hasonlítanak.

A magyarországi késõ-kréta dinoszaurusz faunát il-
letõen az Ankylosauriak maradványai (1. l ábra) a leg-
gyakoribbak a területen. Az iharkúti lelõhelyrõl elsõ-
ként leírt Hungarosaurus tormai õsi, 2005 fajból össze-
sen 5 részleges csontváz, továbbá több száz izolált csont
és fog került elõ, melyek az iharkúti lelõhelyet messze-
menõen Európa leggazdagabb késõ-kréta páncélos di-
noszaurusz lelõhelyévé teszik. AHungarosaurus számos
tulajdonságában eltér az Európa felsõ-krétájából eddig
ismert egyetlen genustól, a Struthiosaurustól [14, 15]. A
Hungarosaurus fej-farok hosszúságot tekintve kb. 4-4,5
méteres lehetett.

A legelsõ, biztosan dinoszaurusztól származó csont-
maradvány az iharkúti területrõl egy rhabdodontida
Ornithopoda foga volt. Azóta számos fog (1. m ábra),
töredékes alsó állkapcsok, egy töredékes csigolya, két
coracoideum és végtagcsontok is napvilágra kerültek. A
fogak rendkívül hasonlítanak a Dél-Franciaországból és
Észak-Spanyolországból ismertRhabdodon [16], a Hát-
szegi-medencébõl leírtZalmoxes [17, 18], illetve a kelet-
ausztriai bizonytalan helyzetû rhabdodontida [14, 19]
fogaihoz. Azonban a fogakkal ellentétben a femur szá-
mos bélyegében különbözik aRhabdodon és aZalmoxes
femurjától, mely azt sejteti, hogy a magyar rhabdodon-
tida egy új taxont képvisel. Kifejlett példányai teljes
hosszúságukat tekintve nem lehettek nagyobbak 2-2,5
méternél.

Pteroszauruszok

A lelõhelyen talált pteroszaurusz leletekmindegyike
izolált, azonban vannak köztük rendkívül jó megtar-
tásúak. Eddig ismerünk egy teljes alsó állkapcsot
(1. n ábra), 21 alsó állkapocstöredéket, négy töredékes
nyaki csigolyát és töredékes végtagcsontokat. Minthogy
a leletek izoláltak, egyelõre biztosan csak az állkapocs-
maradványok sorolhatók be az új Bakonydraco galaczi
ÕSI, WEISHAMPEL et JIANU, 2005 fajba az
Azhdarchidae családon belül. A postcranialis elemek
Azhdarchidae indet.-nek tekinthetõk. Összehasonlítva
a teljes alsó állkapcsot más pteroszauruszokéval, a Ba-
konydraco becsült szárnyfesztávolsága kb. 3,5-4 m lehe-



48 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 139. évfolyam, 6. szám

tett, amivel a közepes méretû pteroszauruszok közé so-
rolható.

Madarak

Az európai késõ-kréta gerinces faunák talán legrit-
kábbmaradványai amadárcsontok. Az elsõ biztos késõ-
kréta maradványok Dél-Franciaországból kerültek elõ.
A következõ európai lelõhely, mely újabb madárlelete-
ket szolgáltatott, az iharkúti terület volt [20]. Eddig biz-
tosan négy csont sorolható a madarak közé, és ezek kö-
zül kettõ határozható meg pontosabban is, ezek az
Enantiornitheseket képviselik [21]. Az egyik lelet egy
töredékes, ám jó megtartású femur, a másik csont egy
csaknem teljes jobb tarsometatarsus (1. o ábra). Ez a két
csont annak ellenére, hogy mindkettõ felnõtt egyedtõl
származik, méreteiben rendkívül eltér, ami azt jelzi,
hogy két különbözõ Enantiornithes élt a területen.

Következtetések

Az iharkúti lelõhely szolgáltatja hazánk legjelentõ-
sebb mezozoos kontinentális gerinces faunáját. A terü-
letrõl elõkerült halmaradványok egyrészt az édesvízi
üledékbõl ismert pycnodontiform halak számát gyara-
pítják, másrészt a lepisosteida Lepisosteus és
Atractosteus elõfordulásáról szolgáltatnak bizonyítékot.
A kétéltû albanerpetontida maradványok a család leg-
több európai kréta képviselõjéhez hasonlóan az
Albanerpeton genusszal rokoníthatók, és a csoport leg-
idõsebb késõ-kréta elõfordulását jelentik Európában.
Bizonyítható továbbá a békák jelenléte a területen. A
bothremydida teknõsök a Foxemys-szel rokoníthatók,
de attól különbözõ új taxont képviselnek. A gyíkfauna
meglehetõsen gazdagnakmondható az iharkúti lelõhely
csupán pár évvel ezelõtti felfedezéséhez képest, továb-
bá az iharkúti különleges moszaszaurusz révén elsõ íz-
ben kapunk információt a moszaszauridák édesvízi
adaptációjáról. A krokodilok közül sikerült kimutatni
Iharkútról a Doratodon nemzetséget, hasonlóan más
késõ-kréta európai lelõhelyekhez. Elõkerült egy külön-
leges Eusuchia krokodil, amely nagy valószínûséggel
növényevõ volt, továbbá az iharkúti Alligatoroidea ré-
vén hazánkból származik a fõcsalád legidõsebb ismert
képviselõje. A négy dinoszaurusz taxon közül a
Hungarosaurus tormai bizonyítottan új faj, továbbá va-
lószínû, hogy a rhabdodontida is eddig ismeretlen fajt
képvisel. ABakonydraco galaczi révén azAzhdarchidae
család is új fajjal gazdagodott. Az Enantiornithes madár
leletek Franciaország mellett pedig egyedül csak ha-
zánkból ismertek az európai felsõ-krétából.
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Könyv- és folyóiratszemle
Soproni Szemle

Sopronban a Központi Bányászati Múzeum szervezésé-
ben 2005. augusztus 25-én megtartott �Bányászok és bányász-
városok forradalma 1956� c. konferencia után több Sopron-
ban élõ, vagy abban az idõben Sopronban tanuló tagtársunk
keresett meg, mint az OMBKE Bányászati Szakosztály buda-
pesti helyi szervezet elnökét (a Sopronban élõ tagtársak mind
a helyi szervezetünk tagjai), és kifogásolták, hogy a konferen-
cián a soproni 1956-os történésekrõl és az egyetemistákról
elõadás nem hangzott el.

2006. október 20-án kaptammeg,mint a Soproni Városszé-
pítõ Egyesület (továbbiakban: egyesület) tagja az egyesület hely-
történeti folyóiratát, a Soproni Szemle 2006. harmadik számát
(60. évfolyam), melynek minden írása az 1956-os forradalom és
szabadságharc soproni eseményeit mutatja be 133 oldalon.

Ennek elõzménye az volt, hogy az egyesület a Soproni
Szemle 2005. évi 2. számában felhívást tett közzé az 1956-os
forradalmi események soproni történéseinek írásba foglalása
céljából.

A pályázat eredményérõl dr. Bartha Dénes, a Soproni
Szemle Kuratóriumának elnöke és dr. Kubinszky Mihály, az
egyesület elnöke számol be. Ebbõl megtudhatjuk azt is, ifj.
Sarkady Sándor, a soproni egyetemi könyvtár fõigazgatója �A
Soproni MEFESZ az 1956-os forradalomban� címmel
kötetet állított össze, amely aNyugat-Magyarországi Egyetem
emlékezõ és tisztelgõ ünnepségei során, 2006. október 23-án
lát napvilágot.

13 pályamunka érkezett be, melynek elsõ három díjazott
pályamunkáját is tartalmazza a most megjelent újság. Emel-
lettmég további írások foglalkoznak a soproni 1956-os esemé-
nyekkel. A pályázat díjnyertes írásai:
Vancsura Rudolf (ny. egyetemi docens, Sopron): Az 1956-os

forradalom és szabadságharc soproni eseményei 50 év
távlatából

 Csapody István (botanikus, természetvédelmi fõtanácsadó):
Forradalom és exodus (1956. október � 1959. február)

Lovas Gyula (vasúttörténész, Sopron): Egy soproni vasutas
visszaemlékezése 1956-ra
A további cikkek:

Gyarmati György (egyetemi tanár, Állambiztonsági Szolgála-
tok Történeti Levéltára, Budapest): Az élet tanítómeste-
re? � Gondolatok 1956 soproni eseményei kapcsán

Bank Barbara (történész, Állambiztonsági Szolgálatok Levél-
tára, Budapest) � Tóth Imre (egyetemi docens, múzeum-
igazgató, Soproni Múzeum): Az 1956-os forradalom
Sopronban

Schuller Balázs (muzeológus, Központi Bányászati Múzeum,
Sopron) � Szádeczky Kardoss Gyula (bányamérnök, ny.
tud. osztályvezetõ, Sopron): Délibábos Brennbergbánya,
avagy bánya(újra)nyitás 1956-ban

Pia Bayer (történész, Eisenstadt): A magyarországi válság
nemzetközi összefüggései

Dieter Szorger (történész, Eisenstadt):Más mint a többi állam-
határ � Burgenland és a Vasfüggöny az 1955-1957 közötti
években

Ifj. Sarkady Sándor (fõigazgató, Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Könyvtára): Az 1956-os forradalom soproni esemé-
nyeit tárgyaló kiadványok válogatott bibliográfiája

Szakolczai Attila (szerk.) �Csekõ Ernõ (a Soproni Levéltár fõ-
levéltárosa, Sopron): A vidék forradalma II. kötet,
Budapest, 2006. (ism. Csekõ Ernõ)
Az írások számomra azért is voltak különösen érdekesek,

mert abban az idõbenmint V. évfolyamos olajmérnök hallgató
Sopronban tanultam, akkor a Köztársaság utcai diákszállóban
laktam és számtalan történést megértem.

A Soproni Szemle a Soproni Levéltárban (Fõ tér 1.) vagy
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Növénytani Tanszékén
(Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) rendelhetõ meg 400 Ft-os áron.

Az évente 4 alkalommal megjelenõ lap elõfizethetõ bár-
mely postahivatalban, vagy kedvezményes áron az egyesületi
díjjal kombinálva (1800 Ft/év)minden év végén a Soproni Vá-
rosszépítõ Egyesület címén (9400 Sopron, Új u. 4.).

Dr. Horn János

Pécsi Szemle
Várostörténeti folyóirat

2006 októberében jelent meg a Pécsi Szemle 2006. évi õszi
száma, melyben számos, szakmánkkal összefüggõ cikk jelent
meg.
Sallay Árpád okl. bányamérnök: Az aknamélyítõk
Rozs András, a Baranya Megyei Levéltár fõlevéltárosa: Pécs

és Baranya �56-os forradalma
Romváry Ferenc mûvészettörténész, a Szemle fõszerkesztõje:

A pécsi �56-os emlékmûvek története
Szirtes Béla okl. bányamérnök: Avatóbeszéd (elhangzott ame-

cseki szén- és uránbányászat emlékmûavatásán 2006.
szeptember 1-jén a pécsi Ágoston téren)

Szirtes Béla okl. bányamérnök: Pécs-Somogy története c.
könyv (Hámori Istvánné � Vókó János) könyvismertetése

Dr. Horn János


