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ELŐSZÓ.

Még 192Г-Ьеп, midőn br. N opcsa F erenc volt a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója, egyik 
beszélgetésünk alkalmával felmerült az a gondolat, hogy a magyarországi ősgerinces leleteket, azok 
irodalmát 'revízió alá kellene venni és egységes vezetés alatt, tervszerű célkitűzéssel és munkamegosztással 
kellene feldolgozni, illetőleg az eredményeket közzétenni. Természetesen egy percig sem hittük azt, hogy 
elődeink buzgó törekvései és az általunk megindítandó munkásság után már nem marad megoldandó 
feladat a jövő számára. Bármily sokan is kutatták hazánk egykori faunisztikai viszonyait a múltban és 
bármily behatóan foglalkozzunk is hazánk letűnt állatvilágával a jelenben, az előttünk álló feladatok soka
sága nem hogy fogyna, de napról-napra inkább szaporodik. Célunk egyszerűen az volt, hogy az utánunk 
következő nemzedék már elég alapot és útbaigazítást találjon a kutatás anyagára nézve, mert ez az anyag 
különböző gyűjteményekben szétszórva, nagyrészt tudományos vizsgálatoktól érintetlenül hevert és ezt az 
anyagot a legcsekélyebb mértékben sem lehetett áttekinteni.

192Г óta sok minden megváltozott, a gazdasági viszonyok végzetes súlyosbodása egyelőre majd
nem minden tervet meghiúsított.

Két évvel ezelőtt ismét szóba került a most említett terv, kivitelre azonban csak az elmúlt év 
folyamán kerüií, midőn L oczy L ajos egyetemi tanár úr vette át a M. Kir. Földtani Intézet igazgatását. 
Az ő felfogása alapján az eredeti terv úgy módosult, hogy részben a megváltozott gazdasági viszonyok 
folytán, részben pedig a dolgozatok kiadójának, a M. Kir. Földtani Intézetnek jelenleg gyakorlati munka
irányánál fogva elsősorban olyan irányú kutatásokról, illetőleg olyan dolgozatok kiadásáról lehet szó, 
amelyek gyakorlati fontosságúak. így az első munka, melyet most útjára bocsátunk, két olyan képződmény- 
korával, keletkezésével és paleogeografiai viszonyaival foglalkozik, amelynek gyakorlati jelentősége minden 
kétségen felül áll. Hogy mást ne említsek, W . W eiler e munkájában kimutatja, hogy az egri menihtes 

pala egészen közeli rokonságban van a romániai Kárpátok petróleumövéből ismeretes menüitekkel, melyek
nek korát ép ennek a magyarországi előfordulásnak az alapján sikerült rögzítenie.

Budapest, 1933. április havában.
Dr. K ubacska A ndrás.





Két magyarországi oligocénkorú halfauna.
írfa: WEILER WILHELM (Worms) .1

À M. Kir. Földtani Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-őslénytani osztálya igazgató
ságának szívességéből két fosszilis halfauna feldolgozásához jutottam hozzá.

A fajok leírását a németnyelvű teljes szöveg elején találja meg az olvasó, itt csupán az újabb 
eredményeket foglalom röviden össze.

Az idősebbik fauna az egri elkovásodott palásmárgából került a Magyar Nemzeti Múzeum 
birtokába L egányi F erenc egri birtokos gyűjtéséből és Dr. S chréter Z oltán főgeológus közbenjárása 
folytán. Az innét leírt halfajok a következők : Álosa aff. sagorensis St., Clupea longimana (H eckel), 
Clupea aff. arcuata K ner, Serranus budensis (H eckel), S. simionescui P auca, Seriola aff. stoppant 
B ass., Scomber voitestii P auca, Aulostoma aff. media W., Belőne harmati n. sp., Nemopteryx 
athanasiui P auca, Ammodytes antipai P auca. E z a fauna közeli rokonságban van a P aucä által 
Suslanesíi-ből ismertetett romániai faunával. Jellemző vonása mindkettőnek, hogy a fajokat túlnyomó 
részben fiatal példányok képviselik. A  leggyakoribb fauna-elem a Serranus simionescui.

Az egri faunának mégis, minden hasonlóság ellenére is, bizonyos helyi karaktere van, mivel 
olyan génuszok is találhatók közte, melyek Suslanesíi-ből teljesen hiányoznak (pld. Seriola, Aulostoma, 
Belőne). P auca a Suslanesfiből származó halfauna korát a mainzi medence szeptária-agyagjából nap
világra került középső oligocén halfaunával azonosítja szembetűnő hasonlóságuk folytán. Én ezzel szemben 
arra a végső megállapításra jutottam, hogy úgy a romániai (suslanestii) halfauna, mint az egri márgák 
halfaunája az északnémet, felsőrajnai és belga (típusos középső oligocén—rupélien-korú) agyagoknál 
idősebb, mindkét faunának képződési ideje az alsó oligocénbe, a középső oligocén alsó határára tehető. 
Ezt támogatja a S chréter által megadott rétegsor is (lásd a német szöveget).

Ami az egri fauna palcobiológiájáí illeti, a fauna tisztán marin és mediterrán jellege minden 
kétségen felül áll. Halfajai, az egyetlen trópusi Aulostoma kivételével, olyan trópusi alakok, melyek ma 
a keverívizű zóna határáig felnyomulnak, sőt az Ammodytes nem is trópusi faj. A  részletek mérlegelése 
után arra az eredményre jutottam, hogy a mai szubtrópikus tenger klimatikus viszonyai feleltek meg leg
inkább az egykori egri tenger éghajlati viszonyainak.

Ha kifejlődött, idős állatokról volna szó, a fauna jól úszó, neriíikus alakokból állana. Igen ám, 
de valójában csupa fiatal formával van dolgunk, melyek egészen más életkörülmények között éltek, mint 
az öregek. Pontos vizsgálatok után kétségtelen, hogy az egri fauna nem biocönozisban élt, hanem a

1 A  magyar kivonatol a német eredeti szöveg alapján Dr. Kubacska A ndrAs készítette el. — „Én“ alatt mindenütt 
W eiler értendő.
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fajok fhanatocönozis tagjai. Ez a fauna olyan fiatalokból áll, melyek részben a vizek felső részében 
éltek, részben azonban partközeli fenéklakók voltak. Az első csoport, vagyis azok, amelyek a nyílt tenger 
pelagikus alakjai voltak, csak szórványosan fordulnak elő a faunában, mindössze 2 — 3 darab. Ezek tehát 
járulékos elemek. Azokból a halfajokból viszont, melyek a partszegélyek sekély vizében éltek (Serranidae, 
Scomber, Nemopteryx) 22, illetőleg 44 darab van a gyűjteményben. Ezek szerint az egri márgák sekély, 
partmenti tengervízből rakódtak le, amit bizonyít a sok levéllenyomaí, rákmaradvány és egy béka csontváza is.

Biztosan kimutatható, hogy a hullákat erősebb vízáramlás nem hánytâ veíetfe beágyazódásuk 
előtt, egyetlen egy sem esett szét. Elpusztulásukat valószínűleg a tengervíz erős felmelegedése által elő
állott oxigénhiány miatt beállott fulladás okozta.

A  második halfauna, melyet tanulmányozhattam, a budapesívidéki középső oligocén kiscelli 
agyagból származik. A  következő fajok ismeretesek belőle: Notidanus (Notorhynchus?) primigenius Ас;., 
Odontaspis cuspidata Ae., О. acutissima A g., Lamna rupeliensis L er., L. cattica P hillippii, Isurus 
desori (Act.) S ismonda, I. cf. benedeni L e H on, Carcharodon angustidens A g ., C. angustidens var. 
turgidus À g., Cestracion elongatus (Ler.), Hypoprion reisi W eiler, Àlosa aff. sagorensis St ., Clupea 
longimana (H eckel), C. sardinites (H eckel), Cybium lingulatum (M eyer), ? Sarda sp., Lepidopus sp., 
Sphyraena sp.

Ez a fauna is tisztán marin jellegű, édesvízi alakok egyáltalán nem szerepelnek közte. Az egész 
fauna teljesen szubtrópusi, túlnyomórészt litorális génuszokkal, azonban tagadhatatlan, hogy összességében 
a nyílt tenger erős behatása is megnyilvánul (cápák). Planktonikus, illetőleg benthonikus alakok teljesen 
hiányoznak, csupán nektonikus formákkal találkozunk. Ezért a viszonyok már teljesen mások voltak, mint 
az egri márgák létrejötte idején. A kiscelli agyag tengere mélyebb volt az egri márgák tengerénél és 
jobban hullámzó vízében a halak hullái gyakorta szétesnek. A mi faunisztikai eredményeink jól egyeznek 
V endl professzor szedimentpetrografiai vizsgálataival, melyek szintén 150—200 m mélységre utalnak.

A  fauna benső rokonságban áll a belga „rupelton“, a felsőrajnai képződmények és az alsó 
tengeri molassze faunájával, vagyis a középső oligocénbe helyezendő. Vizsgálataim megerősítik ama korábbi 
nézetemet is, hogy a felsőrajnai és alsó tengeri molassze faunái kelet felől jöttek. Igen valószínű, hogy a 
középső oligocén folyamán nyilt tengeri összeköttetés volt a mai Budapest környéke és Felső Bajor
ország közt, illetőleg azon keresztül a felsőrajnai tartományokkal, amely a faunaelemek kicserélődését is 
lehetővé tette. Érdekes a Lamna cattica korai előfordulása is, amely alak nyugaton később jelentkezik 
és egészen a pliocénig életben marad. Feltűnő általában, hogy a cápafélék nagy száma mennyire egyezik 
a déloroszországi, általában Magyarországtól keletre eső területek alsó és középső oligocén rétegeinek 
hasonló maradványaival.






